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Resum del Projecte 
 

El projecte consisteix en un document teòric (la memòria) sobre les operacions en 

l’àmbit empresarial. En aquest document es descriuen les principals metodologies, 

tècniques i filosofies que conformen el World Class Manufacturing. També s’han inclòs 

altres capítols rellevants sobre el món de les operacions com per exemple, la 

innovació. La segona part del projecte, i la més rellevant, és l’apèndix principal del 

projecte. En aquest apèndix es troba un seguit de presentacions i apunts sobre tots els 

temes descrits en la memòria del projecte per tal de proporcionar uns coneixements 

sòlids als futurs estudiants que es vulguin dedicar al fascinant món de les operacions. 
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Resumen del Proyecto 
 

El proyecto consiste en un documento teórico (la memoria) sobre las operaciones en el 

ámbito empresarial. En este documento se describen las principales metodologías, 

técnicas y filosofías que conforman el World Class Manufacturing. También se han 

incluido otros capítulos relevantes sobre el mundo de las operaciones como por 

ejemplo, la innovación. La segunda parte del proyecto, y la más relevante, es el 

apéndice principal del proyecto. En este apéndice se encuentra un conjunto de 

presentaciones y apuntes sobre todos los temas descritos en la memoria del proyecto 

con la finalidad de proporcionar unos conocimientos sólidos a los futuros estudiantes 

que se quieran dedicar al fascinante mundo de las operaciones. 
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Abstract 
 

The project consists on a theoretical paper (the memory) on operations in the business 

field. This paper describes the main methodologies, techniques and philosophies that 

make up the World Class Manufacturing. Also are included other relevant chapters on 

the world of operations such as innovation. The second part of the project, and most 

important, is the main appendix of the project. This appendix is a collection of 

presentations and notes on all topics described in the paper in order to provide a solid 

knowledge to future students who want to dedicate to the fascinating world of 

operations. 
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1 Introducció 

1.1 Història de les operacions 

El camp de la direcció d’operacions és relativament jove, però la seva història és plena 

i interesant. Les nostres vides i l’àmbit de la direcció d’operacions han millorat gràcies 

a les innovacions i contribucions de nombroses persones. En aquest apartat es 

presenten algunes d’aquestes persones, així com els esdeveniments més importants 

en la direcció d’operacions. 

Durant la revolució industrial, Adam Smith, va introduir els primers conceptes de 

concentració del cost amb l’especialització del treball. Així mateix, Eli Whitney, va 

contribuir a aquest procés amb l’estandardització de les peces, mitjançant la 

popularització de les peces intercanviables que va aconseguir gràcies a la normalització 

i el control de qualitat. 

Posteriorment, en l’etapa de la direcció científica (1880-1910), es van introduir les 

següents eines: gràfics de Gantt (Gant), estudis de moviments i temps (Gilbreth), 

anàlisi de processos (Taylor) i la teoria de cues (Erlang). 

A continuació, amb la producció en massa (1910-1980), aparegué la cadena de 

muntatge (Ford/Sorensen), el mostreig estadístic (Schewart), el model de gestió 

d’inventaris (Harris), programació lineal PERT/CPM (DuPONT) i la planificació de 

necessitat de materials. 

Seguidament, la direcció d’operacions pren un rumb cap a l’enfocament a la qualitat 

amb l’etapa de la producció ajustada (1980-1995). En aquesta època es desenvolupa el 

Just In Time, el disseny assistit per ordinador, l’intercanvi electrònic de dades, la 

direcció de qualitat total i la potenciació dels Kanbans. 

Finalment, durant el 1995-2010, es produeix un enfocament vers la personalització 

amb la personalització a gran escala. A aquest procés hi col·labora la globalització 

gràcies a internet. Altres eines que potencien aquest procés és la planificació de 

recursos de l’empresa, l’organització de l’aprenentatge, estàndards internacionals de 

qualitat, programació finita, la gestió de la cadena de subministrament, la manufactura 

ràpida, el comerç electrònic i la fabricació a demanda. 
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2 Objectius del projecte 
 

Actualment les empreses estan vivint un moment complicat i això suposa un repte pels 

seus equips de treball. Hi ha qui veu aquesta situació com quelcom negatiu, una missió 

impossible d’aconseguir o una situació de frustració. Per altra banda, hi ha qui aprofita 

aquesta situació per sortir de la zona de confort i aconseguir millorar tan a nivell 

professional com personal. 

L’àmbit de les operacions és canviant i sovint unes metodologies són contraries a 

l’aplicació d’unes altres. Normalment, la solució òptima sol ser una implementació 

híbrida de diferents metodologies o eines. Per tant, resulta escaient fer un curs 

formatiu per als futurs professionals de l’àrea d’operacions, per tal de proporcionar 

una formació adequada per al moment de la seva incorporació en les empreses. 

Per tant, l’objectiu del projecte és proporcionar una formació en tots els temes que 

conformen l’àrea de la direcció d’operacions ficant especial èmfasi a aquelles 

tècniques i metodologies que conformen les millors pràctiques en operacions, és a dir, 

l’estàndard classe mundial (World Class Manufacturing). 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’estudien les diferents tècniques i metodologies, 

realitzant un estudi teòric, realitzant exercicis pràctics, s’adjunten casos pràctics i 

també casos d’estudi. Finalment, tota aquesta documentació conforma un recull de 

presentacions de cada tema pel curs formatiu, proporcionant els coneixements 

necessaris per tal d’aplicar les tècniques i metodologies en les situacions adients. 

D’aquesta manera s’aconsegueixen els millors resultats amb la mínima inversió en les 

futures empreses dels nostres professionals. 
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3 Estratègia empresarial i industrial 

3.1 Estratègia empresarial 

3.1.1 Introducció 
 

L’estratègia empresarial és un requisit bàsic per a qualsevol empresa, on es mostra la 

coherència de l’empresa enfront del seu entorn per mitjà de les decisions, iniciatives i 

reaccions de la mateixa.     

L’estratègia empresarial d’una organització és recull en un document on els directius 

de l’empresa estableixen l’estratègia a seguir en un període de temps determinat, 

normalment entre 1-5 anys. Tot i que aquest temps pot ser inferior, sobretot tenint en 

compte el període de temps en que estem vivint. Un mercat altament inestable i 

imprevisible. Aquest document s’anomena el Pla estratègic, en ell s’estableixen les 

línies d’actuació que serveixen de base per a la gestió eficaç i eficient de l’organització. 

El Pla Estratègic d’una empresa està conformat per quatre fases: 

• Primera fase: és una fase de nivell filosòfic, en la qual es fixen els següents 

conceptes: missió, visió, valors i política empresarial. D’aquesta manera es 

defineix el futur immediat de l’empresa. Aquesta fase es coneguda com 

definició de la cultura corporativa 

 

• Segona fase: aquesta fase és de nivell analític. Es desenvolupa un anàlisi intern 

exhaustiu de l’empresa (fortaleses, debilitats, problemes, etc) i del entorn 

(amenaces, oportunitats, etc). Normalment també es realitza un DAFO 

 

 

• Tercera fase: és la fase de nivell operatiu. Es determinen i fixen els objectius, 

estratègies i plans d’acció a desenvolupar-se en els diferents nivells de 

l’organització 

 

• Quarta fase: aquesta és la fase de nivell de seguiment i control. En aquest punt 

és necessari assegurar que els plans d’acció dissenyats en la tercera etapa 

s’estiguin aplicant, complint-se els objectius planificats 

 
  



[A 100h per l’excel·lència] 16 

 

3.1.2 Cultura Corporativa 
 

La cultura corporativa és la base de l’estratègia empresarial on un conjunt de persones 

realitzen accions coordinades per realitzar i aconseguir un propòsit comú d’acord amb 

la seva cultura empresarial.  

Missió 

 

La missió d’una organització defineix la raó de ser de la mateixa i descriu el seu 

propòsit principal, és a dir, el seu objectiu principal. Per tant, és el propòsit més 

important pel qual treballen i s’esforcen els membres de l’organització. 

La missió dóna resposta a un sèrie de preguntes dins l’empresa: 

• Qui som ? 

 

• Quin és el nostre negoci ? 

 

• Qui són els nostre clients ? 

 

• Quina és la raó del nostre negoci ? 

 

• Quins són els nostres col·laboradors externs i interns més directes ? 

 

• Què ens diferencia ? 

 

• Per qui ho fem ? 

 

• Com ho fem ? 

La missió de l’empresa s’ha de revisar periòdicament, generalment, cada 3-5 anys. 

Aquesta ha de ser única, exclusiva i diferenciada, a més ha de referir-se a la contribució 

i al valor que proporciona l’organització a la societat, no als valors econòmics. 

Tanmateix, ha de resultar motivadora pels treballadors, ambiciosa i operativa, essent 

al mateix temps concreta, simple i clara. 

Visió 

 

La visió d’una organització defineix el futur de la mateixa a llarg termini. Aquesta ha de 

ser compartida per les persones que integren l’organització. La visió ha de resultar 

ambiciosa, però realista i viable al mateix temps, així com senzilla per a que tothom la 
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pugui comprendre. Una altra característica important de la visió és que ha de resultar 

atractiva per tal de produir il·lusió entre els treballadors. 

Valors 

 

Els valors d’una organització és la forma d’actuar que té l’empresa i els seus 

col·laboradors en l’execució de la seva missió en el camí de transformar-se segons la 

seva visió. 

Llavors, la missió, la visió i els valors estan íntimament relacionats i són fonamentals 

per a la cultura de l’empresa. 

Existeixen diversos tipus de valors. Per exemple: 

• Valors de negoci: Relacionats amb el negoci de l’empresa i la generació de 

beneficis (eficiència, professionalitat, etc) 

 

• Valors relacionals: Qualitat de les relacions interpersonals (comunicació, treball 

en equip,  etc) 

 

• Valors de desenvolupament: Busquen la diferenciació i millora contínua de 

l’empresa (innovació, creativitat, etc) 

 

• Valors de contribució: Aportacions dels diferents stakeholders més enllà de les 

relacions de negoci (satisfacció del client, responsabilitat social, etc) 
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3.2 Estratègia industrial 
 

L’estratègia industrial en les empreses és fonamental, ja que en absència d’aquesta 

l’empresa és capaç de fer qualsevol cosa. Per tant, aquesta podria estar invertint els 

seus recursos en la direcció estratègica equivocada creant un gran cost i perjudici a la 

mateixa. 

Segons Terry Hill, hi ha una relació directe entre el màrqueting i les operacions d’una 

empresa industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, un cop tenim clara l’estratègia industrial cal treballar en l’elaboració del 

pla de treball d’operacions i la definició tàctica de les diferents variables: 

• Definició tàctica: S’han de definir diverses variables, com per exemple: 

grau d’integració vertical, capacitat vs. demanda, instal·lacions, 

inversions, etc 

 

• Pla de treball: El primer pas és escollir la metodologia de treball. 

Seguidament, es marquen i fixen els indicadors i objectius a millorar. El 

darrer pas consisteix en confeccionar el pla de treball a Operacions amb 

tota la informació detallada (àrees, noms, deadlines, etc). 

Per tal de definir l’estratègia industrial en una empresa existeixen diferents 

frameworks. El framework definit per Terry Hill, Winning-Order and Qualifying-Order 

Criteria, és perfecte per ajudar a definir l’estratègia industrial de la nostra empresa, 

Il·lustració 1. Pla estratègic empresa industrial. Font: http://www.inco-i.com/ 
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tan per la seva simplicitat com per la connexió directe entre operacions i màrqueting. 

Terry Hill explica que qualsevol empresa pot definir la seva estratègia operativa 

definint dos factors guanyadors i dos factors qualificadors d’entre els quatre factors 

operacionals bàsics: servei, cost, qualitat i flexibilitat. 

• Servei: És el grau de compliment dels compromisos adquirits en quan a 

terminis de lliurament, quantitats, preus, etc 

 

• Cost: Tradicionalment, l’alta direcció ha considerat que una bona estratègia 

d’operacions ha de traduir-se sempre en importants reduccions de cost (és 

de fet l’àrea de l’empresa que acostuma a tenir més actius) 

 

• Qualitat: S’entén per qualitat el grau de satisfacció de les necessitats i 

expectatives dels clients mitjançant els productes de l’empresa. Aquesta 

satisfacció s’aconsegueix mitjançant les característiques dels productes 

ampliades: característiques físiques, tècniques, temps de resposta, 

amabilitat, servei, empatia, etc 

 

• Flexibilitat: S’entén per flexibilitat la capacitat de reacció enfront als canvis 

de l’entorn. Les empreses seran més flexibles com més reduïts siguin els 

seus terminis de lliurament, si fabriquem còmodament producte a mida i si 

fomentem la polivalència com una filosofia d’empresa 
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4 Gestió de projectes 

4.1 Introducció 
 

La gestió de projectes és la disciplina de l’organització i la gestió de recursos. Aquesta 

disciplina resulta essencial per tal de poder abordar els futurs projectes de millora dins 

la nostra empresa o el projectes d’implementació de les metodologies o tècniques 

adients a la nostra organització. Per tant, resulta necessari saber com gestionar 

correctament els nostres recursos. 

Podem definir el que és un projecte com l’esforç temporal que es porta a terme per 

crear un producte, servei o per aconseguir un resultat únic. D’aquesta definició s’han 

de comprendre tres conceptes bàsics: 

• Temporal significa que cada projecte té un començament i un final. 

Tanmateix, temporal no significa de curta durada 

 

• Els projectes no són esforços continus 

 

• Crear un producte, servei o resultat únic (encara que pot haver-hi 

elements repetitius en algunes parts del projecte) 

Per tal de poder gestionar correctament els projectes són necessàries unes habilitats, 

eines, tècniques i coneixements; és el que anomenem gestió de projectes. La gestió de 

projectes és l’aplicació d’aquests coneixements, habilitats, eines i tècniques a les 

activitats del projecte per tal de satisfer els requeriments del mateix. S’aconsegueix 

amb l’aplicació i integració adequada dels 42 processos de direcció de projectes, 

agrupats lògicament, conformant els 5 grups de processos: 

• Iniciació 

 

• Planificació 

 

• Execució 

 

• Seguiment i control 

 

• Tancament 

Un altre aspecte rellevant en la gestió de projectes és la direcció del mateix. Dirigir un 

projecte implica saber identificar quins són els seus requisits. També s’han d’abordar 

les necessitats i les expectatives dels interessats. I un darrer requisit alhora de dirigir 
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un projecte és equilibrar les restriccions contraposades del projecte que es relacionen 

en aspectes com: l’abast, el cronograma, el pressupost, els recursos i el risc. 

Objectius 

 

En el moment de l’elaboració d’un projecte aquest busca aconseguir uns objectius o 

metes determinades. Es pretén que aquests s’hagin assolit amb èxit un cop 

implementat el projecte en qüestió. Llavors, els objectius del projecte s’han d’incloure 

en l’Acta de Constitució del Projecte, per tal que aquests quedin definits. En 

conseqüència un projecte es considera finalitzat quan els seus objectius han estat 

aconseguits. Altrament, un motiu per finalitzar un projecte abans de completar-lo és 

que es confirmi que els objectius no poden ser aconseguits. És important entendre i 

comprendre els objectius del projecte, ja que no fer-ho sol provocar que aquest 

s’allargui. Existeix una figura que s’encarregarà de fer complir aquests objectius, el 

director de projecte, que tindrà aquesta responsabilitat. 

Els objectius d’un projecte han de complir una sèrie de característiques: 

• Han de ser clars i realitzables 

 

• Els riscos i la influència dels interessats han de ser vigilats 

 

• Són definits en els grups de processos d’iniciació i matisats en els grups de 

processos de planificació 

4.2 La gestió 
 

Abans d’iniciar un projecte em de tenir certa informació sobre el mateix, per tant, 

necessitem conèixer: 

• Les necessitats del negoci 

 

• Que és el que farem 

 

• Com encaixa el projecte en el Pla estratègic de la companyia 

 

• Qui són els interessats 

 

• Condicions del contracte (si el treball s’efectua sota contracte) 

 

• Estàndards de la indústria 
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• Processos de canvi de companyia 

 

• Com la companyia fa els seus negocis i defineix els seus processos i/o 

rendiments 

 

• Les relacions anteriors amb el patrocinador, així com  amb els 

interessats i l’equip 

 

• Plantilles de projectes anteriors 

 

• Històrics de EDT 

 

• Històrics d’estimacions 

 

• Cap on es dirigeix la companyia avui, quins són els seus principals 

projectes i com poden impactar sobre el projecte 

 

• La cultura de la companyia 

Iniciació 

 

La iniciació és l’etapa en que s’autoritza formalment un nou projecte, o la continuació 

d’un projecte ja existent a la següent fase. 

Durant la fase d’iniciació d’un projecte es desenvolupa l’Acte de Constitució del 

projecte que aprova oficialment el seu llançament, i atorga autoritat al director del 

Il·lustració 2. Iniciació d’un projecte. Font: PMBOK Guide 4th Edition, 2009 
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mateix. Durant el desenvolupament de l’Acte de Constitució del projecte s’han de 

realitzar diversos processos: 

• Estudi preliminar del projecte 

 

• Acceptació 

 

• Aprovació de l’Acte de Constitució 

 

En la fase de desenvolupament de l’Acte de Constitució del projecte també s’han de 

tenir en compte una sèrie d’entrades: 

• Anunciat del treball: descripció general del projecte, que inclou: 

necessitats del negoci que el va generar, descripció del producte o 

servei final i pla estratègic de la companyia 

 

• Cas de negoci: document que aporta informació per decidir si la inversió 

en el projecte mereix la pena pel negoci 

 

• Contracte: estudi de les condicions contractuals marcades pel client 

 

• Factors de l’entorn: cultura de la companyia, infraestructures i recursos 

disponibles, estat del mercat, competència, tolerància al risc, etc 

 

• Documentació i processos: històric de projectes anteriors, procediments 

i plantilles vigents, processos compatibles, processos d’adquisició, etc 

Tanmateix, l’Acte de Constitució del projecte té un contingut determinat, en el qual 

normalment apareix la següent informació: 

• Propòsit general i justificació del projecte 

 

• Necessitats i expectatives identificades dels participants 

 

• Nivells d’autoritat concedit al cap de projecte 

 

• Identificació i influència dels participants 

 

• Organitzacions funcionals implicades 

 

• Restriccions i hipòtesis 
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• Cas de negoci que justifiqui el retorn de la inversió 

 

• Resum de la planificació de fites 

 

• Resum del pressupost 

 

Un altre aspecte rellevant en la fase d’iniciació de projectes és saber analitzar els 

beneficis que comportarà la realització del projecte. Existeixen uns indicadors 

determinats per tal de dur a terme una selecció de projectes. Un exemple d’aquest 

indicadors són: 

• Període de retorn: temps en el que es recupera la inversió. Com menor 

sigui millor 

 

• Valor net actual: benefici total generat pel projecte. Com major sigui 

millor 

 

• Tassa interna de retorn: tipus d’interès proporcionat pel projecte. Com 

més gran millor 

En l’etapa d’iniciació s’efectua la identificació dels interessats, aquest procés és 

essencial per poder desenvolupar el projecte correctament conforme als requisits i 

especificacions dels interessats. Amb la finalitat de conèixer a tots els interessats d’un 

projecte existeix el registre d’interessats.  

El registre d’interessats és un document que conté tots els detalls relacionats amb els 

interessats identificats, entre d’altres: 

• La informació d’identificació: nom, lloc en l’organització, ubicació, rol en 

el projecte, informació de contacte 

 

• La informació d’avaluació: principals requeriments, principals 

expectatives, influència potencial en el projecte, fase en el cicle de vida 

on l’interès és major 

 

• La classificació dels interessats: intern / extern, partidari / neutre / 

opositor, etc 

 

Un altre factor important a conèixer és l’estratègia de gestió dels interessats. 

L’estratègia de gestió dels interessats defineix un enfocament per augmentar el 

recolzament i minimitzar els impactes negatius dels mateixos durant el cicle de vida del 
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projecte. Una forma comuna de representar l’estratègia de gestió dels interessats és 

mitjançant una matriu d’anàlisi dels interessats. Inclou elements com: 

• Els interessats clau que poden impactar significativament en el projecte 

 

• El nivell de participació desitjat en el projecte, per cada interessat 

identificat 

 

• Els grups d’interessats i la seva gestió 

Planificació 

 

L’etapa de planificació és el període de temps en que es reuneix la informació sobre el 

projecte i es decideix què, cóm, qui i quan es farà per produir cada lliurable. El resultat 

és el Pla de Projecte, que servirà de document base durant la fase d’execució. 

En la fase de planificació es porta a terme el procés de desenvolupament del Pla de 

Gestió del Projecte on es realitzen les accions necessàries per definir, integrar i 

coordinar tota la informació necessària per gestionar el projecte, conformant un 

document anomenat el Pla de Gestió del Projecte el qual conté: 

• Informació general de gestió 

o Nivell de implementació de cada un dels processos de cicle de 

vida del projecte 

o Eines i tècniques per completar els processos 

o Com s’aprovarà el treball realitzat 

o Com es controlarà el progrés respecta a la línia planificada 

o Com es gestionaran els canvis 

 

• Línies base 

o Línia base d’abast 

o Línia base de temps 

o Línia base de cost 

o Un cop aprovades les línies de base, només es poden canviar 

mitjançant el procediment de Control de Canvis Integrat 

 

• Plans de subsidiaris 

o Pla de Gestió d’Abast 

o Pla de Gestió de Requisits 

o Pla de Gestió de Temps 

o Pla de Gestió de Costos 

o Pla de Gestió de Qualitat 
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o Pla de Millores de Processos 

o Pla de Recursos Humans 

o Pla de Gestió de Comunicacions 

o Pla de Gestió de Riscos 

o Pla de Gestió d’Adquisicions 

 

 

En el moment de planificar un projecte és molt important conèixer l’abast del mateix, 

és a dir, tot el treball que el projecte requerirà i només el treball per tal de completar 

el projecte satisfactòriament. Per altra banda, augmentar l’abast per oferir més 

funcionalitats al client apart de les negociades és una pràctica errònia. 

Per tal de poder determinar l’abast del projecte correctament és necessari recopilar els 

requisits. Recopilar els requisits consisteix en definir i documentar les necessitats i 

Il·lustració 3. Planificació de projectes. Font: PMBOK Guide 4th Edition, 2009 
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expectatives dels participants necessàries per complir els objectius. Els requisits s’han 

de recopilar amb suficient nivell de detall per tal de poder mesurar el seu grau de 

consecució al finalitzar el projecte. És fonamental realitzar aquest procés de forma 

adequada, ja que és la base sobre la que treballaran els següents processos d’abast, 

temps i cost. Llavors, a partir dels participants al projecte i realitzant entrevistes i 

reunions de grup amb ells, s’elabora: 

• Document de requisits 

 

• Pla de Gestió de Requisits 

 

• Matriu de Traçabilitat de Requisits 

Una habilitat molt rellevant en l’etapa de planificació és la gestió del temps. Per tal de 

poder gestionar el temps de manera correcta existeixen un seguit d’eines de gestió del 

temps, entre d’altres: 

• Mètode de la Ruta Critica 

 

• Anivellació de Recursos 

 

• Mètode de la Cadena Crítica 

 

• PERT 

 

• Ley BETA 
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Il·lustració 4. Gestió del temps. Font: PMBOK Guide 4th Edition, 2009 

Finalment, resulta imprescindible gestionar correctament els riscos d’un projecte. 

Aquesta gestió es desenvolupa en aquesta etapa. 

 

Il·lustració 5. Gestió de riscos. Font: PMBOK Guide 4th Edition, 2009 
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La gestió dels riscos és important, ja que redueix al mínim els efectes adversos pels 

objectius del projecte, els costos, la programació i la qualitat. Al mateix temps 

maximitza les oportunitats per millorar els objectius del projecte, produeix un cost 

inferior, així com un menor temps d’execució i una major qualitat. A més, es minimitza 

la gestió de crisis i es dóna les bases sòlides per a la presa de decisions. 

Els riscos es poden classificar en diversos tipus, per exemple: 

• Riscos en l’abast del projecte 

 

• Riscos en la planificació 

 

• Riscos en els recursos 

A continuació és important fer una valoració del risc, per ajudar a valorar el risc es 

disposa d’escales d’impacte i probabilitats del mateix. 

 

Un cop s’ha avaluat el risc es pot respondre a ell de diverses maneres, entre d’altres: 

• Evitar el risc 

 

• Transferència del risc 

 

• Mitigar el risc 

 

• Acceptació del risc 

Il·lustració 6. Escala d’impacte del risc. Font: PMBOK Guide 4th Edition, 2009 
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Execució 

 

L’execució és l’etapa en que es coordinen el recursos humans i materials d’acord al 

establert al Pla de Gestió del Projecte, amb la finalitat de produir els lliurables definits i 

aconseguir els objectius marcats. 

En l’etapa d’execució del projecte es realitza un procés primari de desenvolupament  

del Pla de Projecte, on s’utilitza la majoria del pressupost i de l’esforç. A aquest procés 

se l’anomena, Dirigir i Gestionar l’Execució del Projecte. Per tal de dirigir el projecte, 

s’ha de considerar la següent informació: 

• Pla de Projecte: Document bàsic per la gestió, generat durant l’etapa de 

Planificació 

 

• Peticions de Canvi Aprovades: Canvis acceptats en l’etapa de Control, 

que necessiten implementar-se en l’Execució del projecte 

 

 

Tanmateix, també són necessàries un conjunt d’habilitats i tècniques per aconseguir 

dirigir el projecte de manera satisfactòria: 

Il·lustració 7. Etapa d’execució. Font: PMBOK Guide 4th Edition, 2009 
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• Habilitats generals de Direcció 

 

• Coneixement del producte 

 

• Sistema d’Autorització del Treball: Procediment per sincronitzar i 

aprovar el treball que es va realitzant 

 

• Reunions periòdiques de revisió 

 

• Ús de sistemes informàtics 

El resultat final d’aquesta etapa és el producte final, i lliurables, on es veu reflectit tot 

l’esforç de la planificació. També resulta cert que durant l’execució d’un projecte es 

produeixin canvis, ja que el canvi és inevitable. El canvi s’ha de gestionar en l’etapa de 

Control i aquests es produeixen degut a: 

• Desviacions degudes al risc no previst o a una insuficient planificació i 

estimació 

 

• Canvis en l’abast o en les restriccions (temps o cost) introduïts pels 

participants 

 

Els canvis específics generats en aquesta etapa poden classificar-se en diversos tipus: 

• Accions correctives: tasques per eliminar les desviacions en el projecte i 

alinear-lo amb la planificació efectuada 

 

• Accions preventives: tasques que es realitzen amb la finalitat d’eliminar 

o mitigar un risc identificat 

 

• Reparacions de defectes: identificació de defectes en un component per 

a la seva correcció o substitució 

 

• Actualitzacions: canvis a documents formalment aprovats 

 

Control 

 

El control és l’etapa en la que es verifica que el desenvolupament del projecte està en 

línia amb el Pla de Projecte generat en l’etapa de Planificació. Si existeixen diferencies 

es gestionen mitjançant: 
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• Accions correctives 

 

• Canvis 

En aquesta etapa existeix el procés de supervisar i controlar el treball del projecte, on 

s’efectua la comparació del rendiment actual del projecte amb el planificat en el Pla de 

Gestió del Projecte. També s’efectuen accions correctives i preventives. Donat el Pla de 

Projecte i els informes de rendiment, s’avalua les variacions de l’execució respecta a la 

línia base, i es generen peticions de canvi de diversos tipus: 

• Accions correctives: tasques per eliminar les desviacions 

 

• Accions preventives: tasques que es realitzen a fi d’eliminar o mitigar un 

risc identificat 

 

• Reparacions de defectes: identificació de defectes en un component 

 

• Actualitzacions: canvis a documents formalment aprovats 

 

Aquesta etapa també està conformada per un altre procés important, el procés de 

realitzar control integral de canvis, és a dir, la gestió de tot canvi relacionat amb el 

projecte: 

• Estudi de les peticions de canvi 

 

• Decisions sobre els canvis acceptats 

 

• Gestió del procés de canvi i dels participants relacionats 
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Per tal de gestionar les peticions de canvis es crea un comitè de Control de canvis. 

Aquest ha de complir les següents característiques: 

• Format per persones representatives de l’organització 

 

• El cap de Projecte ha de formar part d’aquest comitè 

 

• Tenir procediments clars de selecció 

 

• Aprovar els canvis necessaris i imprescindibles 

 

Un cop finalitzada l’etapa de control del projecte s’ha d’haver elaborat una llista dels 

canvis provats i els rebutjats. També s’ha d’haver produït una actualització del Pla de 

Projecte, on el canvis s’han de veure reflectits en el mateix pla. 

 

  

Il·lustració 8. Etapa de control. Font: PMBOK Guide 4th Edition, 2009 
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Tancament 

 

El tancament és l’etapa que finalitza el projecte, en la que es dóna el projecte per 

acabat formalment i en la que es reuneix i arxiva tota la informació generada per al seu 

ús posterior en altres projectes. El tancament és fonamental en un projecte i mai s’ha 

d’obviar. 

 

En l’etapa de tancament hi ha el procés de tancament de projecte o fase, on es 

documenta els resultats del projecte o fase amb la finalitat de formalitzar l’acceptació 

dels interessats sobre el producte entregat. Un producte es pot tancar quan aquest 

s’acaba amb èxit o quan: 

• Els objectius no s’han complert i no es pot o vol tornar a intentar 

 

• S’acaba o es retalla el pressupost 

 

• Es re-assignen els recursos a tasques més prioritàries 

 

• L’organització perd interès 

 

En el tancament del projecte o fase un cop s’entreguen els documents de rendiment i 

tota la informació generada al llarg del mateix, es produeix: 

• Arxiu del projecte: conjunt de registres indexats que s’arxivaran per al 

seu posterior ús, previ a la distribució a tots els participants implicats 

 

Il·lustració 9. Etapa de tancament. Font: PMBOK Guide 4th Edition, 2009 
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• Tancament administratiu: aprovació per part dels interessats de la 

terminació del projecte o fase 

 

El darrer procés d’aquesta etapa és el procés de tancament de les adquisicions, és a 

dir, finalització de cada un dels contractes d’adquisició, garantint la verificació del 

producte i l’arxiu de tota la informació per al seu posterior ús. Després de donar tota la 

documentació del contracte i mitjançant la realització d’una auditoria al procés 

d’adquisició es genera: 

• L’arxiu del contracte: conjunt indexat de registres que s’inclouran en el 

arxiu final del projecte 

 

• Acceptació formal del tancament: document enviat al proveïdor indicant 

l’aprovació final del producte entregat 
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5 Lean Manufacturing 

5.1 Introducció 
 

El Lean Manufacturing és un conjunt de mètodes, eines i tècniques que busquen 

principalment l’adaptació dels processos productius als canvis de la demanda amb 

l’objectiu de reduir els temps de resposta al màxim i, d’aquesta manera, brindar una 

millor atenció i servei al client, millorar la qualitat i reduir els costos. 

La metodologia Lean té el seu origen en el Sistema de Producció Toyota (TPS) en els 

anys 40, quan la companyia d’automoció japonesa es va plantejar canvis en els 

sistemes de producció derivats de la necessitat d’atendre els mercats més petits amb 

una major varietat de vehicles, el que requeria una major flexibilitat en la producció. 

Taichii Ohno, qui és considerat el pare del TPS va definir a la manufactura esvelta de la 

següent manera: 

“És el sistema de fabricació desenvolupat per Toyota que busca l’optimització al llarg 

de tot el flux de valor mitjançant l’eliminació de les pèrdues i persegueix incorporar la 

qualitat en el procés de fabricació, reconeixent al mateix temps el principi de la 

reducció de costos.” 

El primer cop que es va adoptar el terme “Lean Manufacturing” va ser al 1990 en el 

llibre “The Machine that changed the world” per uns investigadors del MIT per 

descriure el Sistema de Producció de Toyota. 

Posteriorment, el Lean Manufacturing ha evolucionat a un nou concepte, el Lean 

Thinking, en que ja deixa de ser només un conjunt de mètodes, tècniques i eines, sinó 

que esdevé una manera de pensar. On l’objectiu principal és la reducció o eliminació 

de malbarataments. 

Per tal de poder aplicar el Lean Manufacturing de manera correcta primerament 

necessitem conèixer una informació determinada: 

• Identificar els clients i el valor específic que busquen 

 

• Identificar i traçar la cadena de valor del producte 

 

• Crear flux per mitjà de l’eliminació de malbarataments 

 

• Respondre al client per mitjà de tècniques pull 

 

• Perseguir la perfecció 
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Tot i que el Lean Manufacutirng va néixer i es va desenvolupar en el sector 

automobilístic actualment existeixen adaptacions a d’altres sectors, fins i tot, en 

serveis: 

• Lean Office 

 

• Lean Healthcare 

 

• Lean Hotel & restaurants 

 

• Lean gym 

L’enfocament Lean, a diferència de l’enfocament tradicional es centra en aquelles 

activitats de valor no afegit, que normalment representen el 95% del total de les 

activitats d’un procés. Llavors, per tal de millorar aquestes activitats s’utilitzen 

diferents mètodes, tècniques i eines, entre d’altres: 

• Control Total de Qualitat 

 

• Eliminació de malbarataments 

 

• Participació total 

 

• Solucionar problemes 

5.2 Malbarataments 
 

Un dels aspectes més rellevants de la metodologia Lean és l’eliminació dels 

malbarataments. Existeixen principalment vuit tipus de malbarataments: 

• De correcció 

 

• De moviment de material 

 

• De moviments 

 

• D’esperes 

 

• D’estoc o inventaris 

 

• De procés 
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• De sobreproducció 

 

• De comunicació 

Malbarataments per correcció 

 

Els malbarataments per correcció són principalment repeticions o correccions de 

processos i re-treballs en productes i devolucions. Les causes més probables que fan 

que es produeixin aquests tipus de malbarataments són: 

• Material d’entrada defectuós 

 

• Controls ineficients del procés 

 

• Producte amb un disseny poc robust 

 

• Manteniment preventiu insuficient 

 

• Falta de formació del personal o d’estandardització 

 

• Falta d’organització en el lloc de treball 

 

• Eines i equips inadequats 

 

• Sobreproducció 

 

Per poder eliminar definitivament les imperfeccions dels productes és necessari arribar 

a les causes que les provoquen. Per aconseguir-ho hi ha: mètodes d’observació i 

tècniques d’eliminació.  

Els mètodes d’observació consisteix en: 

• Verificació del material 

 

• Estacions d’inspecció 

 

• Àrees de classificació 

Per altra banda, tenim les tècniques d’eliminació, com per exemple: 

• Qualitat requerida del proveïdor 



[A 100h per l’excel·lència] 40 

 

 

• Sistemes Poka Yoke 

 

• Disponibilitat de les capacitats i tecnologia requerides 

 

• Manteniment preventiu (TPM) 

 

• Elements de control automàtic o semiautomàtic 

Malbarataments per moviment de material 

 

Els malbarataments per moviment de material es donen quan s’executen moviments 

innecessaris. Les causes més probables que els produeixen són: 

• Excés d’àrees d’emmagatzemat 

 

• Producció de grans lots 

 

• Grans lots de transferència 

 

• Mala distribució de planta 

 

• Mala organització del lloc de treball 

 

• Producció desnivellada 

 

• Carència de localitzacions referenciades 

 

És molt important eliminar els moviments de material innecessaris, ja que no aporten 

cap valor al producte. Per aconseguir-ho existeixen diferents característiques que cal 

detectar amb mètodes d’observació i anàlisi, com per exemple: 

• Sistemes push 

 

• Grans lots referenciades 

 

• Localitzacions no identificades 

Per tal de dur a terme els mètodes d’observació i anàlisi cal crear i utilitzar: 

• Rutes predeterminades i estandarditzades 
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• Flux en lots petits 

 

• Sistema pull 

 

• Utilitzar contenidors petits 

 

• Millorar la distribució en la planta (Diagrama espagueti) 

Malbarataments per moviments de l’operari 

 

Els malbarataments per moviments es produeixen quan el personal executa 

moviments innecessaris. Les causes més probables que produeixen aquests tipus de 

malbarataments són: 

• Mala organització del lloc de treball 

 

• Mètode de treball no optimitzat 

 

• Sobreproducció (falta d’espai) 

 

• Carència de localitzacions referenciades 

 

• Falta de motivació i/o control 

En aquest cas és imprescindible eliminar els moviments innecessaris, ja que no aporten 

cap valor al producte. En aquest cas enfocat a l’operari. Per aconseguir-ho existeixen 

diferents característiques que cal detectar amb mètodes d’observació i anàlisi, com 

per exemple: 

• Moviments no naturals per arribar a les peces i eines 

 

• Distancies, a peu, massa llargues 

 

• Lloc de treball desorganitzat 

 

Per tal de dur a terme els mètodes d’observació i anàlisi cal crear i utilitzar: 

• Organització al lloc de treball 

 

• Disminuir la mida dels contenidors i apropar-los a l’operari 
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• Disseny òptim d’entrada i sortida de peces / contenidors / palets 

 

Malbarataments per espera 

 

Els malbarataments per espera s’originen quan no es produeix activitat entre 

operacions. Les causes que solen provocar aquest tipus de malbarataments són: 

• Càrregues de treball desequilibrades, coll d’ampolla 

 

• Temps morts no planificats 

 

• Canvis llargs 

 

• Ajustaments llargs 

 

• Problemes de qualitat dels processos precedents 

 

• Sobreproducció 

 

En aquest cas és imprescindible dissenyar les màquines i processos pensant en els 

operaris per tal de solucionar els malbarataments. Per aconseguir-ho existeixen 

diferents característiques que cal detectar amb mètodes d’observació i anàlisi, com 

per exemple: 

• Operaris esperant a la màquina 

 

• Operaris esperant el material 

 

• Operaris esperant noves ordres 

 

Per tal de dur a terme els mètodes d’observació i anàlisi cal crear i utilitzar: 

• Anivellar les càrregues de treball 

 

• Operaris polivalents 

 

• Sistema pull i lots petits 

 

• Millorar els canvis 
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• Manteniment preventiu 

 

• Màquines que poden operar sense vigilància contínua 

 

• Crear tasques comodí 

Malbarataments per inventari 

 

Els malbarataments per inventari tenen lloc quan existeixen peces innecessàries que 

perjudiquen el flux. Les causes més probables són: 

• Producció desnivellada 

 

• Proveïdors no fiables o excessivament llunyans 

 

• Processos o màquines no fiables 

 

• Problemes de comunicació 

 

• Optimització local 

 

• Canvis i ajustaments llargs 

 

• Rendiment pobre de les màquines 

 

• Sobreproducció 

 

Normalment, els malbarataments d’inventari tenen lloc a causa d’altres 

malbarataments, eliminant l’origen d’aquests desapareixerà. Per aconseguir-ho 

existeixen diferents característiques que cal detectar amb mètodes d’observació i 

anàlisi, com per exemple: 

• Magatzems d’espera 

 

• Pulmons excessius 

 

• Magatzems centrals sobredimensionats i sobreutilitzats 

Per tal de dur a terme els mètodes d’observació i anàlisi cal crear i utilitzar: 

• Lots petits de producció 
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• Producció anivellada 

 

• Sistema pull 

 

• Manteniment preventiu 

 

• Millorar la qualitat 

 

Malbarataments per processament 

 

Els malbarataments per processament s’originen quan es fan activitats que no 

agreguen valor al producte. Les causes més probables són: 

• Canvis de producte sense canvis de procés 

 

• Lògica de “per si de cas...” 

 

• Requeriments del client ambigus 

 

• Operacions redundants 

 

• Falta de formació del personal 

 

• Inspeccions de Qualitat, pintats en zones ocultes, excés de qualitat o 

nivell d’acabats 

En aquest cas és imprescindible comprendre els requeriments del client per agregar 

valor al producte. Per aconseguir-ho existeixen diferents característiques que cal 

detectar amb mètodes d’observació i anàlisi, com per exemple: 

• Operacions redundants 

 

• Identificacions no necessàries 

 

• Cost no competitiu / excés d’assignació de cost 

 

Per tal de dur a terme els mètodes d’observació i anàlisi cal crear i utilitzar: 

• Avaluar el producte amb els requeriments demanats pel client 
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• Canvis de disseny en el producte 

 

• Millores del procés 

 

• Estandardització correcta 

 

Malbarataments per sobreproducció 

 

Els malbarataments per sobreproducció tenen lloc quan es fabrica més o abans del 

necessari. Les causes més probables són: 

• Pensar amb lògica de “per si de cas...” 

 

• Programació desnivellada 

 

• Màquines no fiables 

 

• Processos no adequats 

 

• Canvis i ajustaments llargs 

 

• Inspeccions 

 

• Ús inadequat de l’automatització 

 

• Creença que les economies d’escala són quelcom positiu 

En aquest cas per eliminar la sobreproducció es necessita produir el producte que el 

client necessita en el moment i quantitat adequats. Per aconseguir-ho existeixen 

diferents característiques que cal detectar amb mètodes d’observació i anàlisi, com 

per exemple: 

• Grans estocs 

 

• Sistemes push 

 

• Excés de scrap, falta d’espai visible, passadissos plens 

 

Per tal de dur a terme els mètodes d’observació i anàlisi cal crear i utilitzar: 

• Sistemes pull 



[A 100h per l’excel·lència] 46 

 

 

• Lots petits 

 

• Producció anivellada 

 

• Manteniment preventiu 

 

• Takt time adequat 

 

Malbarataments per falta de comunicació 

 

Els malbarataments per falta de comunicació són un mal molt difós i difícil d’identificar 

a primera vista. Normalment aquests es produeixen degut a: 

• Quan l’empresa està desconnectada del client genera muda inclús per 

desconeixement 

 

• Quan l’empresa està desconnectada de proveïdors es creen mudes per 

egoisme, por a la transparència, desconeixement o per falta d’entesa i 

coordinació 

 

• Quan dins l’empresa s’aprèn més als passadissos que a les reunions 

l’empresa té un problema molt greu i està perdent competitivitat de la 

pitjor manera 

 

Eina de detecció de malbarataments 

 

El Visual Stream Mapping (VSM) és el mapa de flux de valor dels processos. És una eina 

de representació gràfica que per mitjà de símbols preestablerts mostra el flux de 

processos, materials i informació. Té una alta potencialitat ja que de forma 

estandarditzada permet analitzar un sistema productiu i identificar-ne les oportunitats 

de millora.  

Il·lustració 10. Exemple VSM. Font: http://es.prmob.net/valor-stream-mapping/lean-manufacturing/toyota-

2398630.html 
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5.3 La casa del Lean Manufacturing 
 

El Lean Manufacturing es pot entendre com un conjunt de tècniques, eines, 

metodologies i pensament que en el seu conjunt formen “la casa del Lean 

Manufacturing”. Per exemple, els fonaments són l’estabilitat i l’estandardització. 

Després el pilars principals són el Just In time (JIT) i Jidoka, recolzat per la participació i 

involucració de tots els treballadors. Finalment tenim el sostre, representat per 

l’enfocament al client, obtenint la màxima qualitat esperada amb el mínim cost i el 

mínim termini de lliurament mentre s’eliminen els malbarataments de forma 

continuada. 

 

Com s’ha mencionat anteriorment, l’objectiu principal de Lean és l’enfocament al 

client. Oferint-li la màxima qualitat esperada amb el mínim cost i el mínim termini de 

lliurament possible. Per aconseguir aquest objectiu s’ha d’assumir que el més 

important és el client, tant sigui intern com extern, també es necessària la implicació 

de tothom a tots els nivells, mentre s’interioritza la millora contínua treballant en un 

ambient agradable, net i segur. 

El primer pas per consolidar la casa del Lean és tenir uns bons fonaments, és adir, 

aconseguir una bona estabilitat. Aquesta estabilitat s’ha d’aconseguir en el que 

s’anomenen les 4M’s: 

Il·lustració 11. Casa del Lean Manufacturing 
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• Col·laboradors (Men) 

 

• Maquinària (Machines) 

 

• Material (Material) 

 

• Mètode de treball (Method) 

El primer pas per aconseguir aquesta estabilització és aplicar la gestió visual i 5S. 

Tècniques que es detallaran a continuació. 

5S 

 

El mètode de les 5S està configurat per cinc etapes diferents, prenent aquest nom 

degut a la primera lletra del nom de cada etapa en japonès. El seu objectiu és 

aconseguir llocs de treball millor organitzats, més ordenats i més nets de forma 

permanent, per tal d’aconseguir una millor productivitat i un millor entorn laboral. 

A continuació es detallen les cinc etapes diferents: 

• Seiri: Separar el que és necessari del que no ho és 

 

• Seiton: Organitzar i col·locar eines i materials en llocs concrets 

 

• Siso: Netejar l’espai de treball i dels materials 

 

• Seiketsu: Estandarditzar el procés per mantenir els passos anteriors 

 

• Shitsuke: Disciplina i motivació per mantenir i millorar els passos 

anteriors 

Gestió visual 

 

La gestió visual consisteix en una tècnica que utilitza senyals visual simples per tal 

d’aportar informació i seguretat de manera immediata. Aquestes senyals són eficients, 

autoregulables i orientades al treballador. Un exemple d’aquestes senyals serien: 

• Diagrames 

 

• Codis de colors 

 

• Línies que delimiten espais 
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• Dibuixos 

Estandardització 

 

L’estandardització és el segon fonament que sustenta la casa del Lean. Ens serveix com 

a guia de treball, és a dir, especifica quina és la manera més segura, simple i eficient de 

fer una tasca concreta segons els coneixements que avui tenim. Abans 

d’estandarditzar una tasca hem de tenir en compte una sèrie de consideracions: 

• No podem estandarditzar sense estabilitat 

 

• No hi ha una forma única de fer les coses 

 

• En la seva definició el treballador hi té molt a dir 

 

• L’objectiu de l’estandardització és la de crear una base per a la millora 

contínua 

 

• Hem de maximitzar la densitat de treball 

És molt important estandarditzar una tasca ja que ens ajuda a aconseguir complir amb 

els nostres objectius de seguretat, productivitat, servei, cost i qualitat de manera 

continuada. Així mateix, també ens ajuda a conèixer els nostres ritmes de treball, com 

per exemple el temps de cicle o el takt time dels diferents productes. 

Es disposa de diferents eines i diagrames per definir l’estandardització del treball o 

d’una tasca. Per exemple, el diagrama de capacitat de producció que s’utilitza per 

determinar la capacitat de les màquines d’un procés i resulta molt adient per detectar 

colls de botella. Un segon exemple és la taula de treball estandarditzat combinat, 

aquest diagrama s’utilitza per a tenir la foto total d’un procés, independentment dels 

elements que hi intervenen. L’elecció del tipus de layout de la planta de producció 

també és molt important per tal de poder estandarditzar el treball que s’efectua en la 

mateixa. 

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que l’estandardització és la base del manteniment 

de la millora contínua, ja que quan s’executa un projecte de millora d’alguna tasca, un 

cop aquest s’ha estandarditzar permet oferir a tots els treballadors una manera 

estandarditzada d’efectuar aquesta tasca. 
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Just In Time (JIT) 

 

El JIT és una metodologia que constitueix un dels pilars de la casa del Lean. Just In Time 

Production significa fabricar el producte correcte, en el moment correcte i en la 

quantitat correcta. Aquesta metodologia té una sèrie de principis que es detallen a 

continuació: 

• No fabricar mai res que el client no hagi ordenat 

 

• Anivellar la demanda per tal que la càrrega de feina flueixi còmodament 

per la planta 

 

• Connectar la demanda dels clients a la planta mitjançant kanbans o a 

través de la pròpia demanda 

 

• Maximitzar la flexibilitat de màquines i personal i prioritzar-les per 

damunt de la seva eficiència 

El JIT es recolza en un seguit de tècniques per tal de poder assolir aquests principis 

esmentats anteriorment. Algunes d’aquestes són: la producció pull, SMED, HEIJUNKA, 

etc. 

La tècnica de pull consisteix en controlar el flux de materials reemplaçant, només el 

que s’ha extingit aigües avall del procés. És una tècnica flexible i simple per controlar i 

balancejar el flux de productes eliminant malbarataments d’inventari, sobreproducció, 

etc. En la tècnica pull s’utilitzen els kanbans, que són les senyals que indiquen la 

producció i desplaçament del material. 

Una altra tècnica que constitueix la metodologia JIT és Single-Minute-Exchange of Dies 

(SMED). Aquesta tècnica consisteix en efectuar canvis en la línia de producció en 

menys de 10 minuts, ajudant a millorar la flexibilitat reduint la dimensió del lot a 

fabricar. Per implementar aquesta tècnica s’han de tenir en compte una sèrie de 

principis, primerament s’han d’identificar els canvis segons siguin interns o externs. A 

continuació, s’analitza el propòsit i funció de cada tasca. Un altre principi és centrar-se 

en solucions de cost reduït o zero, tenint la voluntat d’eliminar els temps de canvis. 

Un concepte rellevant dins la manufactura i, per tant també en JIT, és el flux. Per tenir 

un bon flux s’ha d’aconseguir que el moviment de productes i semi elaborats per la 

nau de producció sigui a un ritme constant i sense interrupcions brusques. És 

important tenir present que les interrupcions sempre són causa d’algun 

malbaratament. Tenint flux, aconseguim reduir inventaris en forma de pulmons, grans 

magatzems, etc. També es redueix el Work In Progress (WIP) en les estacions de 

treball, el lead time i temps de cicle, així com millorem la qualitat. 
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Finalment analitzem tres conceptes més que són útils per comprendre millor el JIT: 

takt time, HEIJUNKA i layout. El takt time és la cadència amb la que s’ha de produir per 

satisfer la demanda del client. El HEIJUNKA és un sistema que esmorteeix les variacions 

de la demanda mitjançant la planificació de la producció en lots petits i seguint una 

seqüencia “estandarditzada” permetent anivellar les càrregues de les línies, produir 

productes diferents en la mateixa línia, facilitar l’estabilitat i normalització. Finalment, 

el layout és un document gràfic on s’identifiquen els següents aspectes de la planta de 

producció: posició de la maquinaria, dels operaris, dels materials, flux dels materials i 

dels operaris. 

Jidoka 

 

Jidoka és l’altre pilar fonamental de la casa del Lean. Aquesta metodologia assegura el 

treball correcte de les línies de producció, parant-les enfront de qualsevol anomalia. Té 

quatre característiques bàsiques: 

• Parada automàtica de màquines, sempre, sense excepcions 

 

• Sistemes a prova d’errors 

 

• Zona de control 

 

• Inspeccions 

La metodologia Jidoka està constituïda per un conjunt de tècniques, entre elles el 

sistema a prova d’errors POKA-YOKE. POKA-YOKE és una tècnica conformada per un 

dispositiu que mitjançant un mecanisme impedeix que un error es produeixi o el fa 

obvi a simple vista. Aquesta tècnica aconsegueix: 

• Reduir el lead time total i els costos d’inspeccions i mostreigs 

 

• Perfecte per detectar errors per omissió 

 

• Impossibilitar l’error humà 

 

Una altra tècnica important en Jidoka és la zona de control, és a dir, qualitat en 

l’origen. Es tracta d’assegurar la qualitat en l’origen enlloc de com a correctiu al final 

de tots els processos. La zona de control especificà quin és l’àmbit de responsabilitat 

de cada comandament, cap de secció, encarregat o operari i s’incentiva la tasca de 

detecció i de forma redundant es busca la qualitat a la primera esperada pel client. 



[A 100h per l’excel·lència] 52 

 

En Jidoka les inspeccions tenen un paper molt rellevant. Hi ha diversos tipus 

d’inspeccions: 

• Inspeccions correctives: per descobrir els defectes. 

 

• Inspeccions informatives: redueix els defectes. 

 

• Inspeccions a l’origen: preveu els defectes. 

o Vertical 

o Horitzontal 

 

 

Involucració 

 

Una implementació de Lean sense la involucració positiva i motivació de tots els 

treballadors d’una empresa és pràcticament impossible. L’objectiu de la implicació del 

personal no és més que el d’aconseguir millorar el ja famós PQCDSM (Productivity, 

Quality, Cost, Delivery Time, Safety and Morale) i fer-ho a través de: 

• Solucionant problemes específics de forma activa 

 

• Fer evidents els problemes per tothom (de manera visual, panells de 

planta, etc) 

 

• Reduint riscos i millorant les condicions de treball 

 

• Generar la capacitat de treball en equip 

 

Il·lustració 12. Exemple de dispositiu POKA-YOKE Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Poka-yoke 
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Per tal de millorar la involucració i la motivació dels col·laboradors existeixen tres eines 

que es poden implementar: 

• Grups de millora Kaizen i els projectes Kaizen intensius 

 

• Programes de suggeriments 

 

• Gestió visual 
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6 QRM 

6.1 Introducció 
 

En aquest capítol s’introduirà el Quick Response Manufacturing (QRM). Aquesta 

metodologia pertany al grup de les operacions àgils i és relativament moderna. 

El concepte d’operacions àgils va ser originalment introduït en l’informe “21st Century 

Manufacturing Enterprise Strategy” (Goldman i Nagel, 1991), publicat pel Iacocca 

Institute de la Universitat de Lehigh (EEUU). 

Poc després el Dr. Rajan Suri de la Universitat de Winsconsin-Madison (EEUU) va 

ampliar el concepte del Institut Iacocca fins a crear una completa i pràctica 

metodologia que és el que avui es coneix com a fabricació de resposta ràpida o Quick 

Response Manufacturing. 

Aquesta metodologia té tres grans objectius: 

• Incrementar la xifra de ventes fidelitzant els clients actuals i guanyant 

quota de mercat 

 

• Crear temps per la millora contínua 

 

• Reduir el cost estructural 

Per tal d’aconseguir aquests objectius l’empresa s’ha de diferenciar de la resta del 

sector essent així més atractiva pels seus clients actuals i futurs, superant les seves 

expectatives en gran mesura. Aquesta diferenciació s’aconsegueix essent els líders del 

sector en capacitat de resposta i en velocitat al atendre a les necessitats dels clients. 

Només hi ha una manera per aconseguir atendre les necessitats dels clients de forma 

òptima i és reduint al màxim els lead times dels productes: eliminant cues, temps 

d’espera, autoritzacions i reduint la quantitat de processos necessaris per realitzar les 

diferents tasques o processos de l’empresa així com eliminant tota la burocràcia sense 

valor afegit de l’empresa. En resum, oblidant l’eficiència i la productivitat dels recursos 

i equips i fomentant exclusivament la reducció del lead time. 

Aquesta metodologia està fonamentada en sis gran pilars: 

• El nou control del Balanced Scorecard: temps sobre cost 

 

• La comunicació i els organigrames a tres nivells 
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• Transformant l’estructura de l’empresa: les cèl·lules de producte / 

projecte / client 

 

• Calcular la Capacitat amb reserves 

 

• Aplicar Empowerment 

 

• La reducció activa del temps necessari per recórrer a la cadena de valor 

via VSM i MCT. Efectes en cost i resultats finals 

6.2 Els 6 pilars del QRM 
 

El nou control del Balanced Scorecard 

 

Per aplicar aquest concepte és necessari un canvi de paradigma en la forma de pensar 

de la Direcció, passant del pensament del cost al temps. Les empreses que pensen en 

temps saben que l’arrel de tot cost es troba en el temps i que una bona estratègia de 

competitivitat és la de prioritzar sobre la resta el lead time total. En canvi, les 

empreses que pensen en cost cerquen incansablement l’eficiència dels recursos 

saturant-los, fent l’empresa més lenta i els seus clients més descontents. El pitjor però 

no és això, ja que la majoria acaben augmentant costos, però les que treballen amb 

assignacions de cost clàssiques ni se n’adonen. 

El lead time de qualsevol tasca o procés d’una empresa està invertit en temps amb 

valor afegit (touch time) i de no valor (la majoria cues, autoritzacions i esperes). 

 

Il·lustració 13. Enfoc a cost vs. Enfoc a temps 
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La comunicació i els organigrames a tres nivells 

 

Una empresa amb una comunicació àgil, fluida, ràpida i efectiva és una d’aquelles 

característiques que tot CEO dóna per suposada i que, de no disposar-ne, més mal pot 

fer a l’organització. 

El QRM centra els seus esforços en agilitzar aquesta comunicació mitjançant tres 

premisses molt bàsiques: 

• Reducció dels passos i intermediaris per a realitzar qualsevol tasca o 

completar qualsevol procés 

 

• Reducció de l’alçada de l’organigrama: està demostrat que la 

comunicació vertical és de mitja 4 vegades més lenta que l’horitzontal 

 

• Cel·les de producte (o projecte) autodirigides (qui pot decidir millor que 

l’equip que porta el projecte?) 

 

L’estructura de l’empresa: les cèl·lules de producte/projecte/client 

 

Les cèl·lules de manufactura són clau per a moltes empreses manufactureres, 

tanmateix s’ha de saber quan implementar les cèl·lules és l’opció correcta i conèixer 

els seus beneficis i desavantatges.  

El primer pas és definir el que és una bona cèl·lula: 

• Equips d’operaris polifuncionals, dedicats, entrenats per realitzar 

diverses tasques dins la cèl·lula i responsables del seu acompliment. 

 

• Totes les operacions es completen dins de la cèl·lula ja que aquestes 

compten amb tots els recursos i màquines per a realitzar totes les 

operacions necessàries. 

 

• La cèl·lula és mono producte (o mono família) 

 

Per altra banda, definim el que no és una cèl·lula. Una cèl·lula no és un grup de 

màquines similars o idèntiques col·locades unes a prop de les altres. Això s’anomena 

un layout o distribució funcional. 
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Les cèl·lules s’implementen per passar d’un layout complicat i complex a un nou layout 

net i simple. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un cop conegut el que és un bona cèl·lula, l’empresa ha de saber si aquesta és l’opció 

correcta per a ella. En el següent gràfic es pot veure quan les cèl·lules són una opció 

adient en funció del volum de producció i la varietat de producció de l’empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementació de les cèl·lules quan aquesta és l’opció correcta té un gran nombre 

de beneficis que es llisten a continuació: 

• Menors lead times 

 

• Millora contínua com a columna vertebral 

Net i simple 

Il·lustració 14. Layout complex vs. Layout simple Font: www.slideshare.net  

Il·lustració 15. Mètode de producció segons volum i varietat de producció 
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• Reducció dels reprocessos i del rebuig general 

 

• Millores de qualitat 

 

• Reducció de WIP en planta 

 

• Simplificació del control 

 

• Menor espai utilitzat 

 

• Simplificació en la programació 

 

• Menys transport de materials 

 

• Lots més petits 

 

• Gestió més simple 

 

• Enriquiment del treball 

 

• Facilita noves idees i millora la presa de decisions 

 

 

  

Il·lustració 16. Beneficis de les cèl·lules. 
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Calcular la capacitat amb reserves 

 

La metodologia QRM utilitza el sistema de capacitat amb reserves. Per entendre 

aquest concepte primerament compararem el sistema tradicional pro eficiència amb el 

sistema amb reserves. 

 

En aquest sistema la capacitat és equivalent a la demanda mitja anual. Les puntes 

positives es serveixen en les puntes negatives o a base d’hores extres. 

 

En el sistema amb reserves la capacitat és més alta que la mitja anual. Les puntes 

positives són processades més ràpidament i el temps no productiu s’inverteix en 

millora contínua. 

Capacitat planta 

Corba 
demanda 

Capacitat planta 

Corba 
demanda 

Il·lustració 17. Sistema tradicional “pro eficiència” 

Il·lustració 18. Sistema amb reserves 
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Podem observar que les puntes negatives apareixeran més sovint i que seran més 

pronunciades. Aquí rau la clau del QRM, ja que aquest fet crea temps per a la millora 

contínua i per reforçar la polivalència del personal amb formació contínua. Cal 

recordar que és necessari que sigui la cèl·lula, amb el suport necessari, qui defineixi la 

seva estratègia de millora i pla de formació sempre sota la premissa de reduir el lead 

time de tots els processos i tasques de la cèl·lula. 

Empowerment 

 

El concepte d’empowerment consisteix en la transferència de poder i autoritat als 

col·laboradors i de propietat del lloc de treball, del client, proveïdors, així com de tots 

els recursos compresos dins la cel·la. 

Aquesta filosofia de gestió de persones crea un clima de treball positiu, motivant i 

constructiu que transforma la visió dels col·laboradors sobre l’empresa i el seu lloc de 

treball. 

 

La reducció activa del temps necessari per recórrer la cadena de valor via VSM 

i MCT. Efectes en cost i resultats finals. 

 

El Manufacturing Critical-path Time (MCT) és el complement ideal del mapa de valor 

del Lean Manufacturing (VSM). El MCT consisteix en un mapa simple de la cadena de 

valor d’un producte o client concret, però que en la seva simplicitat es troba la seva 

força. A continuació es mostra un exemple: 

Il·lustració 19. Diagrama relacions empowerment Font: http://omarwasabi.blogspot.com.es/2011/12/caracter-directivo-ii-empowerment.html 
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L’objectiu és passar de l’estat actual: 

 

A l’estat futur: 

Il·lustració 22. Exemple estat futur VSM amb MCT. Font: Font: www.slideshare.net  

Il·lustració 21. Exemple estat actual VSM amb MCT. Font: Font: www.slideshare.net  

Il·lustració 20. Mapa del MCT. Font: http://www.leanteam.nl/QRM-appendices/ItsAboutTimeAppendixA.pdf 
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Per tal de passar de l’estat actual al futur, s’han de localitzar aquelles tasques on es pot 

reduir el temps, és a dir, el lead time total del procés. Reduint el lead time es poden 

entrar nous productes al mercat abans que ho faci la competència o entrar al mercat al 

mateix temps que la competència, però amb tecnologia més nova. 

6.3 Eines del QRM 
 

El QRM té diferents eines associades que permeten aconseguir els objectius del QRM. 

A continuació es donarà una breu explicació de cadascuna d’aquestes eines. 

MCT 

 

El MCT és una eina molt apreciada al VSM del Lean, però focalitzada al cent per cent 

en l’estudi dels processos i els seus colls de botella amb una peculiaritat, que només es 

basa en el temps. 

 

Tagging 

 

El tagging consisteix en adjuntar documents de seguiment a cada treball que flueix a 

través de l’organització amb l’objectiu d’obtenir dades sobre els treballs. Per exemple, 

l’estona que han estat en cada tasca i la demora en cada pas, així com altra informació 

addicional i important que pot ser capturada. 

POLCA 

 

El Paired-Cell Overlapping Loops of Cards with authorization (POLCA) és un sistema pull 

que simplifica enormement la gestió de la producció i obre la porta a poder treballar 

de forma flexible, ràpida i sempre amb el mínim estoc semielaborat possible. A 

diferència del kanban, és compatible amb els sistemes MRP/ERP (els quals utilitza com 

activador). 

  

Il·lustració 23. Exemple de targetes POLCA i de loops POLCA. Font: 

http://commons.wikimedia.org 
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7 Sis Sigma 

7.1 Introducció 
 

La metodologia Sis Sigma es va iniciar l’any 1987 a Motorola per l’enginyer Bill Smith, 

com una estratègia de negocis i millora de la qualitat. Posteriorment, va ser millorada i 

popularitzada per l’empresa General Electric. 

Aquesta metodologia a anat evolucionant des de la seva aplicació merament com a 

eina de qualitat a incloure’s dins dels valors claus d’algunes empreses, formant part de 

la seva filosofia d’actuació. 

En un principi la metodologia Sis Sigma es va idear per les empreses del sector 

industrial, però actualment moltes de les seves eines s’apliquen amb èxit en el sector 

serveis. 

Actualment Sis Sigma ha evolucionat degut a la interacció amb altres metodologies, 

com per exemple Lean Manufacturing, amb la que comparteix alguns objectius i que 

poden ésser complementàries, arribant a crear una nova metodologia coneguda com a 

Lean Sis Sigma (LSS). 

Sis Sigma consisteix en un sistema de gestió l’objectiu del qual és l’excel·lència 

empresarial en termes de qualitat i productivitat mitjançant la gestió eficaç dels 

recursos del negoci. Aquest sistema de gestió implica disciplina i rigor perquè 

fonamenta la presa de decisions basades en dades i en la utilització de tècniques 

estadístiques avançades. Sis Sigma utilitza una metodologia disciplinada per millorar 

processos Definir-Mesurar-Analitzar-Millorar-Controlar (DMAMC) i una altra, Disseny 

Per Sis Sigma (DFSS), per dissenyar nous productes i serveis d’acord amb lo que els 

clients requereixen. 

L’objectiu principal de Sis Sigma és entregar als clients productes i servies casi 

perfectes, definint l’objectiu o fita de produir només 3,4 defectes per milió d’unitats 

produïdes. Defecte es refereix a qualsevol característica del producte o servei que no 

compleixi amb les necessitats i expectatives del client. D’aquesta manera Sis Sigma 

pretén satisfer les necessitats dels clients, però buscant al mateix temps la màxima 

rendibilitat del negoci. 

Amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu mencionat anteriorment Sis Sigma es centra en 

la millora dels processos del negoci i en el redisseny de processos tenint en compte un 

enteniment clar de les necessitats i requeriments dels clients i realitzant un ús 

disciplinat de les dades i l’anàlisi estadístic. 



[A 100h per l’excel·lència] 66 

 

 

7.2 El concepte Sis Sigma 
 

Si ens preguntem què és Sis Sigma es pot obtenir més d’una resposta: 

• Sis Sigma és una mesura estadística per determinar la capacitat del 

procés (Sis Sigma és igual a 3,4 defectes per milió d’oportunitats) 

 

• Sis Sigma és un conjunt provat d’eines i tàctiques per reduir la variació 

 

• Sis Sigma és una estratègia exitosa de negocis 

 

• Sis Sigma és una amplia filosofia sobre l’excel·lència operativa 

Cal recordar que l’enfocament de Sis Sigma es centra en la satisfacció del client, així 

com millorar les capacitats del procés i implicació de tota l’organització. 

Com s’ha comentat anteriorment Sis Sigma inclou l’ús d’eines estadístiques i té un 

enfocament estructural de solució de problemes per atacar projectes amb gran 

retorns. Les companyies que l’utilitzen esperen beneficis anuals a través de 3 a 6 

projectes l’any. Per tal de que això succeeixi s’ha de respectar aquesta metodologia de 

forma escrupolosa. Cal comentar que existeix una diferenciació de nivells entre els 

gestors dels projectes, rebent els següents noms entre d’altres: Black Belt, Green Belt, 

Champion, etc. Aquests gestors utilitzen tota o una part preestablerta de la seva 

jornada laboral a la gestió dels seus projectes. 

A continuació es detallen els principis bàsics de la metodologia Sis Sigma: 

• Principi 1: Enfocament al client 

 

• Principi 2: Direcció basada en dades i fets 

o Sis Sigma s’inicia establint quines són les mesures claus a 

mesurar, passant llavors a recollir les dades pel seu posterior 

anàlisi. D’aquesta manera, els problemes poden ser definits, 

analitzats i resolts d’una manera més efectiva i permanent, 

atacant les causes d’arrel o fonamentals que les originen, i no els 

seus símptomes 

 

• Principi 3: Els processos estan on està l’acció 

 

• Principi 4: Direcció proactiva 
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• Principi 5: Col·laboració sense barreres 

o Treball en equip, millor comunicació i un millor flux en les 

tasques 

 

• Principi 6: Cerca de la perfecció 

Finalment, per acabar d’entendre el concepte Sis Sigma s’explicarà la seva basant més 

matemàtica. Sigma (σ), és un paràmetre estadístic de dispersió que expressa la 

variabilitat d’un conjunt de valors respecta del seu valor mig. De manera que quan 

menor sigui sigma, menor serà el nombre de defectes. Per tant, sigma quantifica la 

dispersió dels valors respecte del valor mig i, per tant, fixats uns límits d’especificació 

(tolerància) pel client, superior i inferior, respecta del valor central objectiu, quan 

menor sigui sigma, menor serà el nombre de valors fora de les especificacions i, en 

conseqüència, menor el nombre de defectes. Existeix una escala de qualitat de la 

metodologia Sis Sigma que mesura el nombre de sigmes que caben dins del interval 

definit pels límits de tolerància.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal esmentar que la majoria dels processos analitzats en empreses que decideixen 

adoptar la metodologia Sis Sigma arriben a un nivell de 3,8 Sigma, però aquest nivell 

no és suficient i, per tant, s’ha d’augmentar el nivell d’autoexigència, ja que Sis Sigma 

comporta un nivell d’exigència molt elevat. 

 

Escala de mesura 
Un procés és 6 Sigma si té 
un nivell de qualitat de 
només 3,4 d.p.m.o 

Escala 
3 
4 
5 
6 

DPMO 

66.807

La majoria d’empres estan 
en un nivell 3 sigma (6,6% 
d’errors) 

Il·lustració 24. Escala Sigma 
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7.3 Els elements on es centra Sis Sigma 
 

Aquesta metodologia es centra bàsicament en tres elements: clients, processos i 

treballadors. A continuació s’analitzarà quina relació hi ha entre Sis Sigma i cadascun 

d’aquests elements. 

Client 

 

El client és una part vital del negoci, ja que és el que compra els productes que fabrica 

l’empresa, llavors és necessari delectar al client. Aquest defineix la qualitat i espera 

bons productes, que no donin problemes, a preus competitius, un bon servei i 

transparència i senzillesa en la transacció. Per tant, fer les coses de manera correcta no 

és suficient, sinó que s’ha de delectar al client, ja que si no ho féssim o faria la 

competència. Cal comentar que els clients no són només els clients externs, qualsevol 

departament de l’empresa que depèn del nostre treball és un client nostre. 

Per aconseguir delectar al client, primerament s’han d’entendre les seves necessitats. 

Això s’aconsegueix recollint la informació de les seves necessitats, conegut com a veu 

del client. Seguidament s’analitza la veu del client i es passa a centrar-se en els temes 

més importants. Finalment, es defineixen els Critical To Quality (CTQs) pel procés, 

producte o servei. 

El procés 

 

Per poder analitzar els processos correctament s’ha de pensar des de fora, és a dir, 

s’ha de mirar el negoci des de la perspectiva i necessitats del client. D’aquesta manera 

es pot descobrir el que els clients veuen i senten i s’afegeix valor i millora des de la 

visió del client. En el moment d’analitzar un procés és important realitzar un diagrama 

de flux del procés per tal de: 

• Clarificar qui són els clients i els proveïdors 

 

• Clarificar quins departaments (i per tant quin equip) està involucrat en 

el projecte i poder definir l’equip 

 

• Que tot l’equip tingui una visió comuna del problema a resoldre 

 

• Mostrar la complexitat inesperada i àrees problemàtiques, colls 

d’ampolla, passos innecessaris, subprocessos sense fi, etc. 
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Realitzar aquest diagrama del flux és molt important ja que normalment hi ha una gran 

diferència entre el que un pensa que és el procés i el procés real, és a dir, entre el 

percebut i el real. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El treballador 

 

El treballador és el tercer element fonamental de la metodologia Sis Sigma. Aquest ha 

de tenir un compromís total amb l’empresa, ja que els resultats els genera el 

treballador. Tanmateix, la millora de la qualitat és una responsabilitat de tots i cada un 

dels treballadors. Per tant, involucrar a tots els treballadors de l’empresa és crucial per 

millorar la qualitat. 

 

7.4 Metodologia de millora de processos 
 

En aquest punt s’analitza la metodologia de millora de processos que té lloc en Sis 

Sigma. Però abans d’analitzar aquesta metodologia, comentar que pel desplegament 

de Sis Sigma existeixen tres enfocaments diferents, aquests són: 

• Caixa d’eines: És el més senzill, on és suficient dominar les tècniques 

estadístiques, MINITAB® o un altre programa i la metodologia Sis Sigma 

(DMAMC, etc). Només requereix el compromís del director de l’àrea 

funcional que adopti Sis Sigma 

 

• Programa de millora: En aquest cas, Sis Sigma comporta un canvi de 

paradigma passant de millorar productes a millorar els processos. 

Percebut Real Futur 

Il·lustració 25. Diferencies entre el procés percebut, real i el futur 
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Requereix el compromís dels directius de totes les àrees implicades en 

l’empresa 

 

• Estratègia d’empresa: Sis Sigma forma part de l’estratègia de l’empresa. 

Requereix el compromís del President Executiu. És un canvi cultural dins 

l’empresa 

 

La metodologia Definir-Mesurar-Analitzar-Millorar-Controlar (DMAMC) 

 

Aquesta metodologia s’aplica per a processos que ja existeixen i que es volen millorar. 

A continuació s’explica cadascuna de les etapes de la metodologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament es llisten les característiques més rellevants d’aquesta metodologia: 

• Identificació de processos i clients claus 

 

• Priorització de projectes 

 

• Definició de requeriments dels clients (CTQs) 

 

• Mesura del propi nivell (existeix un gap amb la competència ?) 

 

Definir Mesurar Analitzar Millorar Controlar

Definir el 
problema, 
l’abast del 
projecte, definir 
els 
requeriments 
del client i els 
seus CTQs, 
l’equip i un 
diagrama del 
procés de 
millora 

Determinar a 
través de la 
recol�lecció de 
dades, l’estat 
actual del 
procés i la mida 
del problema. 
Respondre a, 
Que està 
succeint ara? 

Desenvolupam
ent de les 
possibles 
causes que 
estan afectant 
al procés, 
verificació de 
les causes amb 
les dades 
disponibles i 
determinar les 
causes que 
realment estan 
afectant al 
procés 

Generar i 
seleccionar les 
solucions que 
resoldran el 
problema. 
Generar 
arguments per 
vèncer la 
resistència de 
l’empresa al 
canvi i planejar 
la 
implementació 
de les 
solucions  

Un cop que la 
solució està 
implementada 
s’ha de 
controlar que el 
problema s’ha 
solucionat. 
S’ha de 
mesurar el nou 
estat del 
procés i 
prevenir que 
torni al estat 
anterior 
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• Anàlisi de les dades 

 

• Proposta i implementació de les millores 

 

• Control de l’efectivitat i l’impacte econòmic 

 

Un cop s’aplica aquesta metodologia en els projectes de les empreses es mostra un 

doble impacte en el resultats obtinguts: 

• La satisfacció del client 

 

• Millora la compte de resultats, és adir, es compleix el miracle de 

“millorar estalviant” 

 

La metodologia Definir-Mesurar-Analitzar-Dissenyar-Verificar (DMADV) 

 

Aquesta metodologia s’aplica en processos o productes que no existeixen dins de 

l’empresa, és a dir, es fa un Design For Six Sigma (DFSS). En aquest cas les fases són: 

• Definir 

 

• Mesurar 

 

• Analitzar 

 

• Dissenyar 

 

• Verificar 

En la següent taula es poden comprovar les diferències entre ambdues metodologies: 

 

 

DMAMC DMADV 

Definir: definir els objectius del 

projecte i el client 

Definir: definir els objectius del projecte 

i el client 



[A 100h per l’excel·lència] 72 

 

 

7.5 Eines bàsiques de Sis Sigma 
 

La metodologia Sis Sigma consta de cinc eines bàsiques en les quals es recolza per dur 

a termes les diferents etapes de la metodologia DMAMC. Aquestes són: 

• Sentit comú 

 

• Diagrama de flux 

 

• Diagrama Causa-efecte 

 

• Diagrama de Pareto 

 

• Histograma 

 

Sentit comú 

 

El sentit comú és una qualitat que a priori es suposa a totes les persones, però a 

continuació es repassaran les característiques que implica utilitzar el sentit comú: 

• Mentalitat oberta 

 

Mesurar: Mesurar l’estat actual del 

procés 

Mesurar: mesurar i determinar les 

necessitats del client i les 

especificacions 

Analitzar: analitzar i determinar les 

causes que generen els efectes 

Analitzar: analitzar els possibles 

productes/processos que compleixen 

els requeriments del client 

Millorar: millorar el procés eliminant 

les causes 

Dissenyar: dissenyar el procés/producte 

que satisfà als clients 

Controlar: controlar la resposta del 

procés millorat 

Verificar: verificar que el 

procés/producte compleix amb les 

especificacions 



[A 100h per l’excel·lència] 73 

 

• Prendre una posició, o canviar-la, quan les evidencies són suficients per 

fer-ho 

 

• Considerar la totalitat de la situació 

 

• Tractar d’estar ben informat 

 

• Buscar la major precisió possible 

 

• Gestionar les parts d’un conjunt de forma ordenada 

 

• Buscar alternatives 

 

• Buscar les causes 

 

• Mantenir clar el principal motiu de preocupació 

 

• Utilitzar i mencionar les fonts d’informació creïbles 

 

• Ser sensible amb altres punts de vista, coneixements i sensacions 

Diagrama de flux 

 

El diagrama de flux és una eina que utilitza símbols per representar el flux i les fases 

d’un procés. Està principalment indicat al principi d’un pla de millora de processos, ja 

que ajuda a comprendre com aquests es desenvolupen. Resulta bàsic en la gestió dels 

processos. 

Realitzar el diagrama de flux d’un procés comporta diversos avantatges. Primerament, 

facilita la comprensió del propi procés. Al mateix temps, promou l’acord, entre els 

membres d’un equip, sobre la naturalesa i el desenvolupament del procés analitzat. 

Aquesta eina resulta fonamental per obtenir millores mitjançant el redisseny del 

procés, o el disseny d’una alternativa. A més identifica problemes, oportunitats de 

millora i punts de ruptura del procés. 
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Diagrama Causa-Efecte 

 

El diagrama Causa-Efecte és una eina que permet organitzar les idees d’un 

brainstorming, redefinint aquestes idees en causes més detallades. Així mateix, permet 

classificar i relacionar els factors que afecten un procés quan hi ha poques dades 

quantificables. Una altra característica del diagrama Causa-Efecte és que permet 

diferenciar entre la causa real del problema envers un símptoma. 

 

 

Entrada 

Entrada 

Decisió? 

Procés 

Si 

No 

Il·lustració 26. Diagrama de flux 

Il·lustració 27. Exemple diagrama Causa-Efecte 
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Quan realitzem el diagrama de Causa-efecte és necessari tenir en compte totes les 

possibles fonts d’una causa. Llavors és convenient contestar a les següents preguntes: 

què ?, com ?, quan ?, i, on ?. A més, també és necessari considerar les següents classes 

de possibles causes: 

Mà d’obra Personal 

Materials Proveïdors 

Mètode Procediments 

Màquines Posició/Entorn 

Mesures Persones/Client 

 

Cal comentar que el diagrama Causa-Efecte no proporciona una resposta a una 

pregunta. Només un cop que les potencials causes han estat contrastades amb dades 

es pot descartar o prendre com a causa real del problema observat. 

 

Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto consisteix en una eina que es regeix pel principi de Pareto, el 

qual estableix que el 80% dels problemes poden ser explicats per només el 20% de les 

causes. Aquest diagrama aclareix que les causes vitals han de ser ateses en primer lloc. 

Si s’ordenen les barres del diagrama de major a menor, el quadre de Pareto ajuda a 

determinar quins efectes estan compresos entre els pocs vitals i els molt vitals. 

 

Il·lustració 28. Exemple diagrama de Pareto. Invertir esforços en el concepte 2 i 21 
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Histograma 

 

La darrera eina analitzada és l’histograma. L’histograma és una representació de barres 

verticals que mostra la distribució d’una variable en un grup de dades. Així, proveeix la 

forma de la distribució de les dades, facilitant la tendència central i la variabilitat que 

es poden estimar fàcilment. 

 

 

Il·lustració 29. Exemple histograma 

 

Resum 

 

Finalment, comentar les eines que s’utilitzen en cadascuna de les etapes de la 

metodologia DMAMC: 
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Mesurar 

Definir 

Analitzar 

Millorar 

Controlar 

Sentit comú 

Diagrama de flux 

Diagrama Causa 

Diagrama de Pareto 

Histograma 

Il·lustració 30. Relació entre les etapes de la metodologia DMAMC i les eines bàsiques de Sis Sigma 
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8 TOC 

8.1 Introducció 
 

La filosofia de la gestió mitjançant restriccions va ser desenvolupada pel Dr. Eliyahu 

Goldratt l’any 1984. Aquesta es pot veure com tres parts separades, però al mateix 

temps interrelacionades: 

• Logística: Planificació de la producció segons Drum-Buffer-Rope i control 

per buffers de temps 

 

• Pensament lògic: Procés del pensament lògic (arbre de la realitat actual, 

arbre de la realitat futura, diagrama de conflicte de decisions, arbre de 

requisits i arbre de transició) 

 

• Gestió de projectes: Gestió de projectes de la cadena crítica 

 

La teoria de restriccions (TOC) suposa un canvi de paradigma total, ja que 

l’optimització global no prové de l’optimització local. La cerca constant de l’eficiència 

local es troba, en general, oposada a la gestió per rendiment (l’explotació per 

restriccions) i a la competitivitat de l’empresa. 

Llavors la teoria de restriccions és una filosofia de gestió que es composa d’un conjunt 

de mètodes basats en la gestió de les restriccions de capacitat dels diferents sistemes 

que composen una organització. La TOC està basada en les següents afirmacions: 

• Les organitzacions existeixen per una raó o persegueixen un objectiu 

concret 

 

• Les organitzacions acostumen a ser la suma de molts recursos 

connectats els uns als altres per diferents relacions de dependència 

creant cadenes causa-efecte 

 

• La força de la cadena la defineix l’anella més dèbil 

 

• El global de l’organització és major que la suma de les seves parts 

o Per millorar l’òptim global, no hem d’aconseguir millores locals a 

tot arreu 

 

• Les restriccions no poden ser mai eliminades realment, simplement les 

movem de lloc 
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• L’energia per organitzar qualsevol planta productiva i la relació 

capacitats – demanda – llei de Murphy és enorme. Millor centrar els 

esforços en millorar allò que és evident i simple 

8.2 Teoria de les restriccions (TOC) 
 

En l’actualitat, moltes empreses tenen diversos problemes, ja siguin per inventaris 

excessius, cues molt grans o excés de  WIP a planta. Un altre problema comú és que les 

comandes no es serveixen a temps i que els terminis de lliurament són molt grans. 

Finalment, un darrer problema que apareix és que en les empreses hi ha molts canvis, 

provocant replanificacions constants que resulten molt cares. Aquestes 

problemàtiques es poden atacar amb la TOC. 

Primerament, s’analitza que és una restricció. Qualsevol empresa té com a mínim una 

restricció, ja que si no fos així llavors els ingressos de l’empresa serien il·limitats. 

L’empresa s’ha de centrar en la millora de les restriccions per així augmentar els seus 

guanys. Per tant, la TOC és una metodologia sistemàtica de gestió i millora de 

l’empresa. Es basa en: 

• L’objectiu de qualsevol empresa amb finalitat lucrativa és guanyar 

diners de forma sostinguda, satisfent les necessitats dels clients, 

treballadors i accionistes. Si no aconsegueix una quantitat il·limitada és 

perquè alguna cosa li impedeix: la restricció 

 

• En general hi ha poques restriccions en una empresa, i gairebé sempre 

solen ser criteris de decisió erronis 

Llavors, les restriccions són qualsevol element que impedeixi a un sistema arribar al 

seu objectiu. Tanmateix, les restriccions no són sinònim de recursos escassos. 

Existeixen diversos tipus de restriccions: 

• El mercat: Demanda insuficient 

 

• Un recurs: Persones, equips, etc 

 

• El material: Impossibilitat d’obtenir el material desitjat 

 

• Proveïdor o venedor: Poca confiança i/o lead times excessius 

 

• Financer: Liquiditat insuficient per fer front a les operacions 
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• De coneixement o competències: El coneixement necessari per millorar 

no es troba en el sistema o l’organització 

 

• Polítiques: Una llei, regularització, etc 

 

Un altre element important en la TOC és el coll d’ampolla. El coll d’ampolla ve definit 

com la velocitat màxima del procés que és la velocitat de l’operació més lenta que el 

forma. Llavors, qualsevol millora en el procés serà un malbaratament sinó s’alleuja el 

coll d’ampolla. Per tant, els colls d’ampolla s’han d’identificar i millorar si es vol 

millorar el procés. 

Per tal de millorar la producció amb TOC i, per tant, incrementar els ingressos de 

l’organització és necessari elevar el throughput (volum processat), però aquest es 

troba limitat pel coll d’ampolla. Aquesta idea és contraria a la idea de tenir una planta 

balancejada, on el throughput es manté constant (Lean). El problema recau en que si 

s’iguala el throughput de tota la planta, s’està disminuint i, al mateix temps, 

augmentant l’inventari. Principalment per tres fenòmens: 

• Relacions causa-efecte 

 

• Fluctuacions estadístiques 

 

• Llei de Murphy 

 

La combinació d’aquests tres fenòmens creen desajustos inevitables en una planta 

balancejada, produint pèrdua de throughput i augment d’inventaris. 

L’aplicació de TOC comporta diversos beneficis. Primerament, els projectes, les 

comandes i les tasques enllaçades acabaran més ràpidament. La moral i l’efectivitat de 

l’equip millorarà perquè estaran treballant en un medi ambient que està còmode amb 

la incertesa i que evita la micro-administració. A més els caps de projectes, cap de 

recursos i executius tindran un mètode simple, molt efectiu per avaluar l’acompliment 

del projecte i la presa de decisions sobre la gestió de recursos i inversions. Finalment, 

els executius tindran una eina efectiva per prendre decisions de projectes basades en 

la prioritat dels mateixos i la capacitat organitzacional coneixent les capacitats reals del 

sistema. 

Per poder aplicar la TOC s’han de seguir els cinc passos següents: 

• Identificar les restriccions del sistema 

 

• Decidir com aprofitar les restriccions del sistema 
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• Subordinar tota la resta a la decisió del pas 2 

 

• Elevar les restriccions del sistema 

 

• Tornar al pas 1, identificació de la següent restricció 

 

8.3 El Drum Buffer Rope (DBR) 
 

El DBR és un sistema de producció tipus pull que s’utilitza en la TOC per tal de 

sincronitzar la producció. Aquest sistema de producció té dues característiques 

bàsiques: 

• Estirar (pull) 

 

• Regular el flux (a través del volum de producció per hora) 

 

Es divideix en tres parts: 

• Drum: És el tambor, marca el pas (com el takt time del Lean). És la 

velocitat de treball de la restricció interna del sistema 

 

• Buffer: El sistema treballa amb diferents pulmons de seguretat 

(aprovisionaments, restricció i expedició), però la unitat de mesura és el 

temps i no l’inventari 

 

• Rope: La corda que estira l’entrada de les matèries primeres al sistema 

al ritme del tambor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 31. Sistema DBR. Font: http://www.cvis.cz 
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8.4 Sinergia entre TOC i Lean 
 

La TOC i Lean són dues metodologies diferents, però compatibles. Per una banda, la 

TOC està enfocada a identificar i eliminar restriccions que limiten el throughput, 

tendint a incrementar la capacitat. En canvi Lean es centra en eliminar els 

malbarataments dels processos de manufactura, tendint a reduir costos. Ambdues 

metodologies estan enfocades al client i també en fer les companyies més ràpides, 

fortes i àgils. 

Què ? TOC Lean 

Objectiu Incrementar el throughtput Eliminar malbarataments 

Enfocament 
Enfocament només en la restricció (fins 

que deixa de ser-ho) 

Enfocament en eliminar 

malbarataments de qualsevol procés 

Resultat Increment de la capacitat de producció Reduir el cost de producció 

Inventari 
Manteniment de l’inventari suficient per 

maximitzar el throughtput en la restricció 

Eliminació pràcticament de tot 

l'inventari 

Línia de 

balanceig 

No balanceig per tal de maximitzar el 

throughput en la restricció 

Crear balanceig per eliminar 

malbarataments (excés de capacitat) 

Ritme 
La restricció marca el ritme (Drum-Buffer-

Rope) 

Els clients marquen el ritme (Takt 

Time) 

 

Si es combinen les dues metodologies, la TOC pot resultar una eina molt efectiva per 

prioritzar els projectes de millora, mentre que Lean pot proveir un gran nombre 

d’eines de millora. El resultat és la millora de l’eficiència eliminat malbarataments de 

les parts del sistema amb les restriccions amb més oportunitats de millora i 

rendibilitat. A més, mentre les tècniques Lean s’apliquen a la restricció, també poden 

ser aplicades en l’equipament subordinat de la mateixa. 
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Aplicant eines Lean en la TOC 

 

Per la identificació de la restricció: 

• Value Stream Mapping (VSM): Mostra el flux del procés de producció 

utilitzant una sèrie de símbols i tècniques estandarditzades 

o Proveeix un fonament des d’on es pot identificar la restricció. 

Per exemple, el temps de cicle 

o Involucra equips per la resolució de problemes 

o Útil per la documentació de processos complexos 

 

• Gemba: Encoratja a abandonar la oficina i passar temps en la planta de 

producció. Això promou un enteniment profund i transversal dels 

problemes reals del món de la producció amb l’observació de primera 

mà i parlant amb els operaris 

o Es pot obtenir informació valuosa per identificar la restricció 

 

 

 

Il·lustració 32. Relació TOC amb Lean Font: http://www.leanproduction.com 
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Per l’explotació de la restricció: 

• 5S: és un programa per eliminar el malbaratament de les àrees poc 

organitzades 

o Crea un fonament per la millora del rendiment de la restricció 

o Permet una identificació més ràpida i la detecció de problemes 

en la restricció 

o Millora l’ambient de treball. Major motivació i orgull 

 

• Andon: és una estratègia per transmetre la informació a través 

d’imatges fàcils de veure en la planta 

o Mostra els mètrics de producció de les restriccions en temps 

reals 

o Incrementa l’atenció utilitzant senyals visuals per reforçar la 

importància de les restriccions 

• Treball estandarditzat: el treball estandarditzat pren les millors 

pràctiques en l’àrea de  treball i les documenta perquè siguin aplicades 

per tots els treballadors 

o Millora el throughput amb l’aplicació de les millors pràctiques en 

la restricció 

o Redueix la variació aplicant procediments estandarditzats a la 

restricció 

o Assegura que tots els operadors treballin de la mateixa forma en 

una tasca   

• Kaizen: permet millores en el procés. Combina els talents de la 

companyia per crear millores enginyoses 

o Proveeix mecanismes de generació d’idees en com explotar les 

restriccions 

o Identifica oportunitats de millora ràpides per millorar el 

throughput 

Per la subordinació a la restricció: 

• Kanban: Kanban és un mètode per regular el flux de materials, que 

proveeix la reposició automàtica per mitja de cartes de senyals que 

indiquen quan es necessita més material 
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o Ofereix tècniques simples per al control del flux de material 

o Sincronitzar el material utilitzat en la restricció amb el d’aigües 

amunt 

 

• Línia de control: és una tècnica sofisticada per sincronitzar les línies 

automàtiques, com per exemple les línies FMCG (Fast Moving Consumer 

Goods). 

Per elevar la restricció: 

• TPM: enfocat al manteniment preventiu i proactiu per maximitzar el 

temps operacional de la restricció (incrementant el up time, reduint els 

temps de cicle, i eliminant defectes) 

o Redueix la freqüència de les aturades a la restricció 

o Permet la planificació del la major part del manteniment en el 

temps de no producció 

o Centra els problemes de qualitat en trobar i eliminar les causes 

d’arrel del problema 

 

• SMED: tècnica per reduir dràsticament els temps de canvis a la restricció 

o Incrementa el temps útil de producció a la restricció 

o Permet lots més petits 

• Poka-Yoke: dissenya la detecció de defectes i la prevenció en 

l’equipament per tal d’aconseguir els zero defectes 

o Redueix el nombre de defectes 

o Permet al operari destinar més temps en el manteniment 

autònom 

• Jidoka: emfatitza l’aturada automàtica de l’equipament quan es detecta 

un problema 

o En alguns casos, la restricció no es pot eliminar sense una 

inversió de capital significant. Jidoka pot proveir una guia 

valuosa pel disseny i millora dels equipaments futurs 
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9 Lean Logistics 

9.1 Introducció 
 

El concepte de gestió de la cadena de subministraments (Supply Chain Managemnet – 

SCM) va néixer als anys 1980’s a la Chrysler Corporation pel director de compres 

Thomas Stallkamp, qui va visualitzar la necessitat de convertir el desastre financer en 

que es trobava Chrysler en un model d’èxit. El que va proposar, i amb lo que 

actualment es regeixen els SCM, va ser establir relacions a llarg termini amb els 

proveïdors que fossin part essencial del disseny i desenvolupament dels productes. Per 

Stallkamp, la relació amb els proveïdors era bàsica degut als problemes financers que 

estava afrontant Chrysler. Els proveïdors van dissenyar el Viper, automòbil que des del 

seu primer model va ser molt exitós, degut a que Chrysler Corporation pràcticament 

no tenia diners per invertir en investigació i desenvolupament. 

Amb el creixement de la demanda per proveïdors altament puntuals i eficients, el 

concepte de la cadena de subministrament va continuar desenvolupant-se. En 

l’actualitat, quan es parla de SCM es refereix al procés que engloba el disseny i 

desenvolupament de productes, l’intercanvi de la informació a través de tota una 

xarxa de distribuïdors i proveïdors, la manufactura i la distribució dels productes per a 

que arribin a temps al seu destí final, que és el client. 

Aquest desenvolupament en el concepte de SCM ha obert nous camins. Per una 

empresa manufacturera, per exemple, la manera de fer les coses ha canviat 

dràsticament, degut a la revolució tecnològica actual, creant noves oportunitats de 

millora en l’administració de la cadena de subministrament i, en conseqüència, creant 

una millora contínua en els processos de les empreses. 

La gestió de la cadena de subministrament inclou la gestió dels diferents fluxos que es 

donen en les relacions internes i externes de les empreses: flux de la informació, de 

materials, de recursos i econòmics. És per aquest darrer aspecte, el flux econòmic, que 

s’ha d’investigar també la relació entre les dades econòmiques d’una empresa amb 

l’excel·lència en la logística, això és, l’aplicació de les millors pràctiques. Les dades 

sobre l’acompliment econòmic d’una empresa estan relacionades directament amb la 

seva gestió i eficàcia. 

La gestió integrada de la cadena de subministrament implica gestió dels diferents 

fluxos entre tots els agents de la cadena, abastant des del disseny i el aprovisionament 

fins el servei al client. 

L’optimització de processos administratius operatius sempre ha estat matèria 

fonamental en la gestió de les organitzacions. L’onada de reestructuració, reenginyeria 

i nacionalitzacions exigeixen enfocaments diferents dels que es van aplicar en èpoques 
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anteriors. Entre aquests enfocaments de gestió es troba la qualitat total, la qual es 

centra entre altres elements, en el millorament continu de processos; la reenginyeria 

en la reestructuració completa de processos; el benchmarking en la incorporació de 

processos exitosos externs a l’organització; i el outsourcing en la subcontractació de 

processos. 

És lògic raonar que l’estudi d’una cadena de subministrament va molt més enllà del 

simple anàlisi d’un procés organitzacional, també incorpora, en el cas d’una planta 

manufacturera, l’estudi i la integració d’elements o etapes ubicades aigües amunt i 

aigües avall del fabricant, estimulant l’anàlisi d’una espècie de procés global que 

involucra a un tot econòmic empresarial. 

El model de la gestió just in time, ja havia suggerit els avantatges significatius que 

proporciona els indicadors de productivitat, la tendència a baixar els nivells 

d’inventaris. Els estudis sobre productivitat segueixen, i és així com la tecnologia 

aconsegueix integrar eines d’agilització que permeten proporcionar als diferents 

elements del procés de producció informació adequada i de valor en el lloc adient 

esdevenint nous models de gestió millorats amb l’objectiu d’optimitzar els processos 

organitzacionals. 

Implementar aquests models de gestió requereix un treball previ. S’ha de conèixer les 

necessitats pròpies sobre el disseny de productes, proveïment, planificació i 

pronòstics, producció, distribució, i servei postvenda. 

Això requereix informació certa i oportuna, i no totes les empreses han arribat a 

aquest nivell de visió i anticipació. 

Tanmateix, en aquest capítol no s’explicarà el SCM en sí mateix, sinó les aportacions 

que Lean ha fet a aquest, així com la seva fusió. El que passarem a denominar Lean 

Logistics. 
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9.2 Lean Logistics 
 

El primer punt important per entendre el Lean Logistic és que els proveïdors no s’han 

d’acceptar o afegir automàticament com a un component de la de cadena de valor 

d’un producte. A vegades no és necessari afegir un proveïdor, poden realitzar-se les 

seves tasques un mateix. S’ha de tenir en compte que afegir proveïdors a la cadena de 

valor trenca el flux del producte, afegint complexitat i malbarataments en el sistema 

de producció. A més agrega marges de  beneficis multiplicatius al estat natural del cost 

de la cadena de valor. Per tant, quan s’agrega a un proveïdor a la cadena de valor és 

perquè hi ha un argument que ho justifica. La següent llista representa els arguments 

de més a menys forts per fer-ho: 

• El proveïdor té un poder intel·lectual que tu no tens 

 

• El proveïdor té un avantatge geogràfic únic 

 

• El proveïdor té un avantatge significatiu dels costos laborals 

 

• El proveïdor té la capacitat d’utilitzar les economies d’escala per 

aconseguir reduccions de costos 

 

Aplicar els principis de Lean en el disseny de la Supply Chain no és una tasca senzilla. 

No consisteix en simplement afegir kanbans en la cadena de subministrament o 

assegurar-se que cadascun dels proveïdors aplica els principis de Lean pel seu 

funcionament intern. Tot el contrari, és un repte i un desafiament per qualsevol 

empresa que vulgui aconseguir aplicar Lean en la cadena de subministrament i així 

aconseguir la desitjada Lean Logistic. 

Com s’ha explicat en el capítol de Lean, existeixen uns principis per la filosofia Lean, 

així com una sèrie d’eines i metodologies que ajuden a la millora de les plantes de 

producció, com per exemple: 

• Creació de cèl·lules 

 

• Treball en flux i ritme Takt de treball 

 

• Single-Minute-exchange of Dies (SMED) 

 

• Kanbans 
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Però quan es tracta de la cadena de subministrament, bàsicament, s’han de realitzar 

tres coses:  

• Assumir que la Supply Chain ve també definida per criteris no operatius 

 

• Establir relacions mitjançant kanbans amb els nostres proveïdors 

 

• Encoratjar als nostres proveïdors a aplicar les eines i metodologies Lean 

 

Les cadenes de subministrament a priori no són Lean, degut a que les relacions amb els 

proveïdors són molt complexes i els fluxos de materials i informació també resulten 

enrevessats, produint: 

• Un layout complex 

 

• Objectius contradictoris 

 

• Actitud proteccionista o conservadora 

 

• Dificultats de resolució de problemes i de treball en equip 

 

Les conseqüències que es deriven dels punts anteriors són: 

• Lead times llargs 

 

• Alts nivells d’inventaris 

 

• Alts costos 

 

• Poca flexibilitat i baixa qualitat 

 

Arribats a aquest punt l’organització s’ha de plantejar quines són les activitats que 

afegeixen valor i identificar-les. I eliminar els malbarataments, és adir, qualsevol 

activitat que no afegeixi valor al client. Resulta més important reduir o eliminar les 

activitats que no afegeixen valor que optimitzar les que sí afegeixen valor, ja que 

normalment les activitats que no afegeixen valor al client solen representar el 95% del 

total d’activitats de l’empresa. 

A continuació s’enumeraran alguns dels passos a seguir per tal d’introduir Lean en el 

disseny de la cadena de subministrament. El primer pas consisteix en introduir cèl·lules 

de producte. La teoria diu que s’haurà d’aplicar takt time, producció pull i flux d’una 
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sola peça. Però quan això es realitza apareixen una sèrie de problemes tècnics i 

financers com: 

• Amortització del immobilitzat 

 

• La superació de costos submergits 

 

• Amortització de costos del set-up 

 

• Duplicació de competències laborals 

 

Per tal de solucionar aquests problemes és necessari que s’utilitzin eines per tal de 

tenir la mida correcta dels equipaments, reducció de temps de configuració i línies 

flexibles en forma de “U”. A més s’ha de passar d’utilitzar indicadors financers com: 

• Cost per tasca 

 

• Cost per peça 

A utilitzar indicadors del sistema com: 

• Terminis de lliurament 

 

• Estoc semi elaborat 

 

• Inventaris 

 

• Superfície de planta utilitzada 

 

• Scrap 

 

En tot cas, si els proveïdors de l’organització no aconsegueixen acomplir aquestes fites, 

un es pot plantejar si ell ho podria aconseguir i llavors no resultaria necessari treballar 

amb el proveïdor en qüestió, ja que aquest no està essent Lean tal i com l’organització 

desitja. 

Per tal de passar de treballar amb el model tradicional a el model Lean s’ha 

d’aconseguir una sincronització de la producció i de les entregues (JIT). Aquest punt 

s’aconsegueix amb: 

• Integració de lead time i terminis d’entrega dels proveïdors 
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• Flux dels proveïdors tipus pull per la demanda dels clients (utilització de 

takt time, balanceig de línies, etc) 

 

• Minimització d’inventaris a través de tots els nivells de la cadena de 

subministraments 

 

• Entregues a temps del proveïdor 

 

• Inspecció mínima en la font o entrada 

 

• Dos canals de comunicació efectius per coordinar la producció i els 

terminis d’entregues 

 

• La cerca dels zero defectes resulta essencial per l’èxit 

 

• Una major eficiència i rendibilitat a través de la xarxa de proveïdors 

 

 

A més, és necessari la sincronització del flux. Per sincronitzar el flux són necessaris els 

següents requeriments: 

• Total productive maintenance (TPM) 

 

• Control de qualitat 

 

• Certificació dels processos 

 

• Mistake Proofing 

 

• Reducció del setup (SMED) 

 

• Estandardització de la feina 

 

• Kaizen 

 

A part d’aquests punts anteriors, s’han d’establir col·laboracions i aliances 

estratègiques amb els proveïdors amb la finalitat d’obtenir relacions a llarg termini i 

compromisos mutus, un intercanvi intensiu i regular de informació tècnica i 

econòmica, assistència mútua i resolució conjunta de problemes, distribució de riscos,  
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costos compartits i participació en els beneficis. Això s’aconsegueix amb inversions a 

mida, autoexigència al contractar eines de millora contínua i pràctiques per a la 

construcció de confiança com per exemple: “one team” mindset, coubicació del 

personal tècnic. A més, incrementant progressivament la dependència mútua es 

desencoratja el comportament oportunista. Aplicant totes aquestes tècniques, 

metodologies, eines i principis s’aconsegueixen diversos beneficis mutus, entre 

d’altres: 

• Reducció de las transaccions de costos 

 

• Millora de la planificació de recursos i de les decisions d’inversió 

 

• Millor predictibilitat de producció i eficiència 

 

• Desenvolupament millorat de les capacitats complementaries 

 

• Millor coneixement de la integració i eficiència de I+D+i 

 

• Incentius per una major inversió 

 

• Un major compromís mutu per millorar l’articulació, a llarg termini, del 

rendiment competitiu 

 

A continuació es repassen els set elements claus per aconseguir l’èxit en la logística: 

• Màxima flexibilitat en tot el sistema 

 

• Evitar el malbaratament: afegir valor, no cost 

 

• Fer-ho un cop, i fer-ho bé 

 

• Acostumar-se a acceptar la varietat i el canvi 

 

• No produir, ni transportar res, si no és necessari 

 

• Buscar l’eficàcia, no només l’eficiència 

 

• Gestionar tota la cadena logística com un sistema 
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10 Innovació 

10.1 Introducció 
 

En aquest darrer capítol s’analitza el tema de la innovació en les empreses. La 

innovació ha de ser una característica intrínseca en les empreses per a que aquestes 

puguin sobreviure al temps canviant en el que ens trobem. Una empresa que no innovi 

i visqui en el conformisme i estancada en el mateix catàleg de productes, sense oferir 

cap innovació als seus clients està destinada a desaparèixer. 

El francès André Piatier (1987) defineix la innovació com una idea transformada en 

quelcom venut o utilitzat. De forma anàloga s’expressa l’americà Sherman Gee (1981) 

quan afirma que la innovació és el procés en el qual a partir d’una idea, invenció o 

reconeixent alguna necessitat es desenvolupa un producte, tècnica o servei útil fins 

que sigui comercialment acceptat. Una altra definició (Pavón i Goodman) (1981) la 

entén com el conjunt d’activitats, inscrites en un determinat període de temps i lloc, 

que condueixen a la introducció amb èxit al mercat, per primera vegada, d’una idea en 

forma de nous o millors productes, serveis o tècniques de gestió i organització.  

Una altra definició, segons el Departament de Comerç i Indústria del Regne Unit, és el 

procés d’adopció d’una idea per satisfer als clients de forma efectiva i rendible; és un 

procés de renovació contínua que implica a tota l’empresa, i és part essencial de la 

seva pràctica diària. Segons José Ramon Tíscar, de la Direcció General XIII de la 

Comissió Europea, la innovació és el resultat d’una inversió efectuada per un 

empresari que desenvolupa, internament o mitjançant transferència de tecnologia, un 

nou producte o procés que és acceptat pel mercat. Finalment, pel Mondragón 

Cooperativa (MMC) (Larrañaga, 1999) la innovació és l’explotació exitosa de noves 

idees, aprofitant les oportunitats que ens ofereixen en el canvi. 

 

10.2 La innovació 
 

En la innovació hi ha tres tipus diferents de recerca: la bàsica, l’aplicada i el 

desenvolupament tecnològic. Aquestes difereixen entre elles, comportant resultats 

diferents. 

La recerca bàsica contempla tots els estudis originals que tenen com a objectiu 

realitzar estudis científics nous basant-se en observacions realitzades a l’entorn. Tots 

aquests estudis solen arribar a fets demostrables en formules, lleis, teories i hipòtesis. 

Els resultats es posen a coneixement de revistes especialitzades a nivell mundial sense 
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buscar cap objectiu lucratiu en concret i si obtenint un nom d’investigador en les 

citacions dels seus articles. 

La recerca aplicada consisteix en treballs originals que porten els coneixements 

científics nous a un objectiu pràctic que pot ésser un nou producte o un nou procés. De 

diferents estudis publicats en la recerca bàsica es poden portar a la pràctica a un 

objectiu concret i real. La recerca aplicada sol produir noves patents. 

El desenvolupament tecnològic porta a terme la industrialització de diferents 

coneixements científics, normalment extrets de la recerca aplicada. Es comença en una 

fase experimental on s’aprèn el “saber com es fa (know-how)”. En el moment que ja es 

té el coneixement, es valora el finançament necessari per poder fabricar el nou 

producte en grans quantitats i amb la qualitat màxima. 

 

Eines d’innovació 

 

Existeixen diverses eines per estimular la innovació, però per tal de innovar l’agent clau 

és la creativitat.  Segons Carlos Barceló: 

“La creativitat és buscar noves solucions a vells problemes mitjançant mètodes “no 

lògics”” 

La relació entre la creativitat i la intuïció és molt estreta. En un llenguatge informal 

diríem com a sinònims: “ull clínic”, “vista pels negocis”, “olfacte emprenedor” o el 

famós “sisè sentit”. Així mateix, la intuïció i el raonament racional són complementaris. 

La intuïció no ve del no res, sinó que requereix un treball racional previ, intens i 

conscient. De Bono (1970, 1978, 1994) va definir el concepte de “pensament lateral” 

com “l’intent deliberat de resoldre problemes mitjançant mètodes no ortodoxes o 

aparentment il·lògics”. 

La resolució d’un problema es pot estructurar en les següents etapes: 

• Preparació: Omplir la ment amb la informació pertinent i identificar els 

aspectes rellevants del problema. Esforç intens i concentrat per 

resoldre-ho 

 

• Incubació: desviar la ment per permetre que el subconscient resolgui el 

problema. S’utilitzen diferents eines 

 

• Intuïció: Apareixen possibles solucions. Sensació d’exaltació 

 

• Avaluació: Anàlisi de la viabilitat de les idees generades 
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Eines per estimular la creativitat 

 

La primera eina que s’analitza és la tempesta d’idees, anomenada també pluja d’idees 

o Brainstorming. Va ésser creada per Ales Osborn als anys 50. És una de les eines més 

populars, la qual un grup de persones fan recerca de solucions a un problema 

específic, generant idees de forma espontània i fresca. 

Una altra eina per estimular la creativitat és la sinéctica. Aquesta eina consisteix en 

detectar els problemes similars als plantejats des de la vessant de la naturalesa o altres 

àrees. Un exemple és el Velcro. Es pot estructurar en les següents etapes: 

• Definir el problema de la manera més general i més abstracte possible 

 

• Traslladar el problema a tots els terrenys possibles, reals o imaginaris. 

Emprant expressions com: “això em fa pensar en...”, o “és com...” 

 

• Escollir entre totes les analogies possibles, les més adients 

 

• Descodificar les idees per treure conclusions 

 

• Relacionar aquestes idees amb el problema i intentar trobar solucions 

adients 

 

Paraules a l’atzar és una altra eina que s’utilitza per estimular la creativitat. És una 

tècnica semblant al brainstorming on es posen sobre la taula paraules extretes d’un 

diccionari. Aquestes paraules actuen com iniciadores de noves idees, trobant-se 

associacions noves i així es busca un pensament lateral. Al final les associacions poden 

engendrar idees capaces de solucionar el problema plantejat. 

La darrera eina a analitzar és l’anàlisi morfològic. El creador d’aquesta eina va ser Fritz 

Zwicky, la qual consisteix en cercar les dimensions més rellevants d’un problema 

específic i les seves combinacions. El nombre de combinacions es pot representar en 

un gràfic tridimensional les quals moltes es poden lligar amb altres idees donant 

descobriments prometedors. 
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Vigilància tecnològica i la previsió tecnològica 

 

Les empreses europees perden uns 20.000 milions de dòlars en investigar innovacions 

ja patentades (Farreras Carina, La Vanguardia 22.10.1994). Cal tenir en compte que 

cada any es registren més d’un milió de patents. 

Per tal d’evitar aquest malbaratament de recursos Jacques Morin (1985), un dels 

pioners de la gestió de la innovació, va popularitzar un sistema integrat per sis 

funcions: 

• Inventariar 

 

• Vigilar 

 

• Avaluar 

 

• Enriquir 

 

• Optimitzar 

 

• Protegir 

 

Es pot afirmar que la segona funció, la vigilància, està experimentant un extraordinari 

desenvolupament fins el punt de convertir-se en un requisit obligatori. A continuació 

s’analitza amb més detall la funció de vigilar. 

Vigilar consisteix en proporcionar bona informació a la persona idònia en el moment 

adequat (Callo, Courtial i Penan, 1993). La vigilància competitiva s’ocupa de la 

informació sobre competidors actuals i els potencials (política d’inversions, entrada de 

noves activitats...). Per altra part, la vigilància comercial estudia les dades referents a 

clients i proveïdors (evolució de les necessitats dels clients, estudis de mercat, 

solvència dels clients, nous productes i noves tecnologies dels proveïdors,...). També 

existeix la vigilància tecnològica que s’ocupa de les tecnologies disponibles o que 

acaben d’aparèixer, capaços d’intervenir en nous productes o processos. Finalment 

existeix la vigilància de l’entorn que s’ocupa de la detecció d’aquells fets exteriors que 

poden condicionar el futur, en àrees com la sociologia, la política, el medi ambient, les 

reglamentacions, etc. 

Per tant, la vigilància en general es pot definir com l’esforç sistemàtic i organitzat per 

l’empresa d’observació, captació, anàlisi, difusió precisa i recuperació d’informació 
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sobre fets de l’entorn econòmic, social o comercial, rellevants per la mateixa per poder 

implicar una oportunitat o una amenaça per aquesta, com objectiu per prendre 

decisions amb menor risc i poder anticipar-se als canvis (Palop i Vicente, 1999). 

La pràctica de la vigilància ha estat possible, en gran mesura, per la proliferació de les 

bases de dades científiques, de patents, etc, així com l’expansió prodigiosa d’internet. 

Un altre factor que ha estat rellevant per a la pràctica de vigilància ha estat els 

progressos de la cienciometria i l’aparició de potents softwares capaços de tractar 

grans quantitats d’informació. 
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11 Conclusions i línies futures 

11.1 Conclusions 
 

Durant el transcurs d’aquest projecte, s’ha tractat els temes principals que conformen 

la disciplina de les operacions, sobretot aquells que conformen la World Class 

Manufacturing.  

Paral·lelament al treball teòric, s’ha complementat aquest amb un curs formatiu en 

l’àmbit de les operacions, donant formació pràctica i teòrica sobre els temes explicats 

durant el projecte, així com desenvolupant alguns temes de forma més detallada. 

Amb les explicacions dels diversos capítols s’ha fet evident que no totes les tècniques 

es poden implementar alhora, i que la seva implementació depèn de les 

característiques de cada organització, del seus tipus de productes, etc. A més, sovint la 

solució més adient no és aplicar una metodologia en concret, sinó un híbrid que 

d’acord amb els nostres requeriments i necessitats s’adequa de la millor forma a la 

nostra organització. 

Per tot l’exposat anteriorment, es pot dir que s’ha aconseguit l’objectiu proposat, és a 

dir, proporcionar uns apunts pels futurs professionals de l’àmbit de les operacions en 

els quals s’expliquen les principals metodologies, tècniques i filosofies que s’utilitzen 

en l’actualitat. A més de proporcionar un curs teòric-pràctic per ampliar aquests 

coneixements, així com proporcionar exercicis pràctics i casos d’estudi. Permetent als 

estudiants que es vulguin dedicar a l’àmbit de les operacions tenir una base de 

coneixements sòlida sobre la matèria. 

Aquest projecte, amb la seva humil però ambiciosa aportació, intenta construir un 

document que agrupi tota la informació referent a la World Class Manufacturing, per 

tal d’acostar al usuari no especialitzat al món de les operacions, que sovint és 

desconegut per la majoria dels estudiants al acabar la seva formació universitària. 
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11. 2 Línies futures 
 

En el projecte s’han tractat les metodologies, filosofies i tècniques que s’estan 

estudiant en l’actualitat. Tanmateix, actualment s’estan desenvolupant noves 

tècniques i metodologies. A vegades, neixen com la combinació de dues tècniques, 

agafant característiques d’una i de l’altra i conformant finalment una nova tècnica.  

Per tant, el següent pas a realitzar seria seguir complementant aquest projecte amb les 

noves tècniques, metodologies i filosofies que vagin apareixen en l’àmbit de les 

operacions. Actualitzant-ho sempre que sigui escaient. 

Una línia futura d’aplicació seria en els departaments d’organització d’empresa de la 

universitat, com a complement en l’àmbit de les operacions. On els temes com la 

gestió de projectes, gestió de la qualitat, etc; són necessaris pels futurs universitaris es 

dediquin o no a l’àmbit de les operacions. També podria resultar útil pels professional 

que es dediquin en l’àmbit de les operacions en la indústria de Catalunya. 

Una altra línia futura seria conformar nous casos i exercicis pràctics a mesura que 

s’executen projectes de les diferents metodologies, tècniques i filosofies en les 

diverses indústries de Catalunya. Podent aportar d’aquesta manera més exemples i 

casos als futurs estudiants que es vulguin dedicar al món de les operacions. 
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