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Resum 

Es descriurà un programa per a la millora de la gestió de peces de compra pel departament 
de Qualitat de Material de Compra de SEAT, SA, una fàbrica automobilística situada a 
Martorell, Barcelona. Aquest programa tractarà sobre repartir les responsabilitats dels 
analistes i a més a més, realitzar el pas previ a igualar les càrregues entre els diferents 
subdepartaments, que són Acabats Interiors, Carrosseria i Acabats Exteriors, i Mecànica i 
Components Elèctrics. 

Per una part, les responsabilitats de cada analista aniran relacionades amb les 
denominacions de les peces que porten cadascun d’ells i que s’han d’encarregar des de que 
es compren als diferents proveïdors que té la fàbrica per tot el món, que són més de 1300, 
fins que l’automòbil està acabat i es realitzen les últimes auditories. Durant aquest procés, es 
focalitzarà sobretot en les peces que els analistes han d’estudiar quan en bloquegen durant 
la fase de muntatge a producció. 

Per altra banda, està en procés un projecte d’igualació de càrregues entre els 
subdepartaments del departament de Qualitat de Material de Compra, per a igualar la 
càrrega de treball entre les diferents persones que composen aquests subdepartaments. El 
programa s’encarregarà de tenir en compte aquest projecte, i treballar conjuntament per a 
poder assegurar que totes les peces estiguin descrites i siguin portades per algun analista 
del departament, tenint en compte la mateixa càrrega de treball per a cadascun d’ells, ja que 
el nombre de peces per analista no serà l’única variable que es tindrà en compte, perquè 
possiblement hi ha peces més conflictives que d’altres, amb preu variable, i tot això 
s’estudiarà i es tindrà en compte en aquest projecte. 
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1. Glossari 

Consorci Volkswagen: fabricant d’automòbils alemany  propietari de les marques Audi 
(Alemanya), Bentley (Regne Unit), Bugatti (França), Lamborghini (Itàlia), Porsche 
(Alemanya), SEAT (Espanya), Skoda (República Checa), Volkswagen (Alemanya), Scania 
(Suècia), MAN (Alemanya) i Ducati (Itàlia).  

Retreball: Paraula interna de la fàbrica. És un treball que es realitza a les peces quan 
Producció no vol muntar-les en els automòbils a causa de imperfeccions. Normalment són 
polides. 

Subdepartament: Paraula interna de la fàbrica. Fa referència als grups interns, divisions, de 
qualsevol departament. 

GQ: nomenclatura interna referent a tots els departaments de qualitat del grup Volkswagen. 

QMC: departament de Qualitat de Material de Compra. 

GQ-32: referent al departament  

JJSS: nomenclatura referent als caps de servei del departament de QMC. 

TP: departament de Técnica de Producte. 

Box Rebuig: Zona habilitada als tallers de muntatge per a bloquejar les peces rebutjades per 
producció i poder-les analitzar. 

Campa: zones habilitades per a emmagatzemar els cotxes acabats i revisar-los per última 
vegada abans de ser transportats i venuts. 

Macros VBA: programació per automatitzar tasques en Office Excel a través de Visual Basic 
for Applications. 

AGV: Vehicle de guiat automàtic. 
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2. Introducció 

Al començar a realitzar pràctiques al setembre en el departament de Qualitat de Material de 
Compra a Seat, SA, es realitzaven diverses auditories internes per part d’empreses externes 
en els Boxes de Rebuig dels diferents tallers per a controlar que es complien les diferents 
instruccions i procediments que formen part del grup Volkswagen. Allà es va observar la 
escassa relació entre la gent de Producció amb altres departaments com Qualitat o 
Logística, i sorgien moltes desviacions en aquestes auditories relacionades amb el 
repartiment de responsabilitats dels analistes del departament de QMC que havien de 
traslladar-se diàriament als diferents Boxes de Rebuig per a analitzar les peces que havien 
sigut rebutjades durant la producció i dictaminar-les, és a dir, si estaven bé o no per a 
muntar-les, i en cas que no, si era per culpa de Seat, ja sigui per transport o retreballs 
preproducció, o bé per culpa del proveïdor. 

Per tant es va decidir per una part fer aquesta relació en un programa mitjançant Visual 
Basic en Excel per a que en tot moment, independentment dels canvis interns, que era el 
principal problema pel qual el repartiment no estava ben descrit ni actualitzat, es pogués 
saber les peces de les que es responsabilitzava  cada analista. 

Més endavant es va presentar la proposta als JJSS dins GQ-32, i va sorgir la idea d’adaptar 
i aprofitar la base de dades per a realitzar un projecte d’igualtat de càrregues entre els tres 
subdepartaments; Acabats Interiors, Carrosseria i Acabats Exteriors, i Mecànica i 
Components Elèctrics, a petició exprés del gerent, ja que els JJSS implicats sempre es 
preocupaven de quantes peces de més portaven uns que d’altres. Així que per altra banda, 
es donarà suport al projecte d’igualació de càrregues, i es relacionaran els dos projectes per 
a que es pugui fer un ús habitual d’aquests. 

Per tant aquest treball de fi de grau es pot estructurar en dues parts:  assignar i distribuir les 
peces per a que tota la fàbrica tingui un millor control i coneixement sobre amb qui contactar 
alhora de trobar un problema ja sigui als tallers de producció com durant les auditores de 
cotxe acabat a les diverses campes, i per altra banda, fer un estudi per a igualar les 
càrregues entre els departaments, ja sigui entre el nombre de peces per analista, com tenint 
en compte les peces més problemàtiques. 

Segons el projecte d’igualació de càrregues entre subdepartaments, es té fins a abril per a 
realitzar-lo i presentar una proposta, per tant de moment sorgeixen idees però no està del tot 
clar el camí a seguir. Així que es dissenya un programa que pensi, tant per noves peces de 
nous proveïdors en un futur com per peces actuals que no s’havia establert de quin 
subdepartament formaven part, en quin d’aquests subdepartaments s’han d’atorgar. 
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El treball en si s’alimenta a partir d’unes variables que s’introdueixen manualment; com el 
tipus de material de peça, una part del codi de referència d’aquesta, i un benchmarking 
tenint en compte altres departaments molt relacionats amb Qualitat Material de Compra, per 
a que finalment prengui una decisió raonable sobre qui serà l’encarregat de la peça i el 
motiu pel qual ha estat escollit. A més a més, aquesta decisió també vindrà presa tenint en 
compte la igualació de càrregues que es tingui en cada moment, poden decidir l’usuari 
encarregat de modificar i portar al dia el programa en quin subdepartament carrega la nova 
peça. 

El treball estarà estructurat en dos grans blocs. L’estructura del programa, on s’explicarà els 
mètodes utilitzats per a poder alimentar la base de dades amb la qual es treballarà, la 
descripció de les accions que es poden realitzar, ja sigui per a consultar les peces que porta 
cada analista, com per saber quin subdepartament s’encarrega d’alguna peça, i un manual 
d’ús per a que els responsables de consultar i actualitzar el programa ho puguin realitzar 
correctament. 

El segon bloc consisteix en la igualació de càrregues entre subdepartaments, mostrant 
gràfics que mostren fins a quin punt s’ha pogut estudiar fins al moment, i quines són algunes 
de les possibles solucions o propostes per al projecte. 
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3. Estudi de mercat 

És molt freqüent avui en dia parlar sobre programes que automàticament et donen el 
resultat d’una fórmula molt complexa en qüestió de fer un simple clic, que t’il·lustren 
gràfiques sobre qualsevol estudi econòmic, social, tècnic, que et realitzen comparatives, i 
moltes altres coses, i per això, es va realitzar un estudi sobre com es treballava dins del 
departament de Qualitat de Material de Compra de Seat i quines eren les possibles 
solucions o els possibles ajuts que es podria rebre per a alimentar el projecte. 

Així doncs, es va observar que vora un any abans en el departament hi havia hagut altres 
estudiants en pràctiques que van tractar de resoldre el problema del repartiment de 
responsabilitats entre Acabats Interiors, Carrosseria i Acabats Exteriors i Mecànica i 
Components Elèctrics, però la solució era molt simple, sense gaires especificacions. 

Hi ha repartiments de grups de peces entre els subdepartaments, però classificats en grans 
grups, sense entrar en detall, que és l’objecte d’aquest treball. En la il·lustració 1 es pot 
observar el format que tenen els repartiments entre analistes, i els grans grups que abasten 
cadascun d’ells com a l’exemple, sense entrar en detall. Altres dades que s’il·lustren són el 
mòbil, per a poder contactar amb aquella persona, i el nivell d’anglès i alemany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel cas d’igualació de càrregues entre els subdepartaments, no s’ha observat cap tipus 
d’antecedent ni en altres departaments molt relacionats amb QMC com Técnica de Producte 
(TP), que és el departament encarregat d’assegurar la qualitat de les peces comprades 
abans de produir-les en sèrie en els proveïdors, ni en el mateix departament de QMC per 

Il·lustració 1. Exemple repartiment de peces 
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altres fàbriques dins el Consorci Volkswagen. Això és degut bàsicament a que en aquest 
departament, en els últims anys hi ha hagut molts canvis de personal, i ara mateix, degut 
principalment a la crisis, hi ha moltes persones dins del departament que treballen com a 
externs, és a dir, contractats per empreses externes que ofereixen el seu servei a SEAT, i si 
no compleixen degudament amb el seu treball, les fan fora i els porten una altra persona, i si 
no, es queden durant 1 o 2 anys i després marxen. Per aquest motiu, no ha sigut possible 
prèviament realitzar un estudi per a igualar les càrregues entre els subdepartaments. 

3.1. Viabilitat 

El llançament d’un nou projecte sempre està subjecte a incerteses. Hi ha un percentatge 
molt elevat de nous productes, projectes, o idees que fracassen en el mercat. Per això s’ha 
tingut en compte des d’un principi minimitzar aquesta incertesa a través del coneixement 
dels factors que poden fer exitós el projecte, i de la seva possible modificació, i poder 
establir els criteris per a una avaluació objectiva de la seva viabilitat. 

Per això es tenen en compte els següents factors alhora de dissenyar el programa en Visual 
Basic for Applications per a que la probabilitat de qué sigui exitós sigui elevada. Els factors 
són els següents: 

• Factors de disseny: els funcionals com la seva utilitat, manteniment o reparabilitat; 
els estètics com el color, les formes o l’harmonia, els ergonòmics com la 
manejabilitat i els legals com les normatives o les patents. 

• Factors de procés: l’accessibilitat de matèries primeres, en aquest cas per a la 
recollida de dades, la capacitat del personal, així com la seva motivació i 
impediments, els mitjans disponibles i  la gestió de la qualitat del programa. 

• Factors econòmics: el valor i cost del programa, o el temps emprat en corregir errors 
a l’hora de programar. 

3.1.1. Anàlisi DAFO 

Per a tenir en compte els factors enumerats en l’apartat anterior, es realitza una anàlisi 
DAFO; així, s’avaluaran els factors interns de l’empresa i els externs d’aquesta, especificant 
l’objectiu del projecte i identificant els factors que són favorables i desfavorables per a 
assolir-lo. Es pot observar en la taula següent. 
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Les debilitats o limitacions són: objectius interns contraposats, ja que per una banda als 
JJSS del departament no els interessa del tot que es realitzi aquest programa per por a 
rebre més peces, i per tant més treball, i per la resta de departaments que 
tenen continu contacte amb QMC interessa una bona distribució de les peces per a clarificar 
el repartiment. Per altra banda, al gerent de QMC l’interessa tenir una bona igualtat de 
càrregues entre subdepartaments per a millorar l’ambient de treball. A més a més, el nivell 
d’informació és escàs, i perjudicarà a l’hora d’emplenar la base de dades del programa com 
s’explicarà més endavant. 

Les amenaces que apareixen un cop estigui en marxa el programa poden ser la manipulació 
excessiva d’ell, i per tant, la modificació de paràmetres que no s’han de tocar, o el canvi de 
dades en la base de dades que doni a errors alhora de fer-lo servir, i com a conseqüència, 
pèrdua d’eficiència per part del programa una vegada ha de decidir quin subdepartament 
serà l’encarregat de responsabilitzar-se de la peça, per exemple. 

La visió objectiva tant del departament com de tota  l’empresa és una de les fortaleses per a 
la realització del treball, juntament amb una ràpida implantació de les accions a l’hora de 
treballar són punts a favor per a la elaboració. 

Finalment les oportunitats que sorgeixen són principalment definir un objectiu comú, sempre 
tenint en compte tots els interessos i punts de vista, establir una sistemàtica, una manera de 
treballar i d’actuar enfront les diverses situacions, i com a conseqüència, reduir les 
ineficiències per a poder treballar més ràpidament i més còmodament.  

DEBILITATS AMENACES Negatiu 

per a assolir 
l’objectiu 

• Objectius interns contraposats 

• Nivell d’informació escassa 

• Manipulació excessiva 

• Pèrdua d’eficiència 

FORTALESES OPORTUNITATS  

Positiu 

Per a assolir 
l’objectiu 

• Visió objectiva 

• Ràpida implantació d’accions 

• Definir objectius comuns 

• Establir sistemàtica 

• Reduir ineficiències 

Taula 1. Anàlisi DAFO 
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4. Planificació 

Per a programar i posar en marxa el projecte, s’ha cregut oportú considerar un espai de 
temps de 3 mesos, el qual és un període de 12 setmanes. Durant aquestes setmanes es 
procedirà de la manera que indica la taula. 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com s’aprecia a la setmana 5, estan definides unes especificacions, que vindrà a ser en 
el moment que s’ha de prendre les dades de la manera possible per a poder omplir la base 
de dades a partir de la qual s’alimentarà el programa. Més endavant s’especifiquen les 
codificacions de les macros en VBA, i es comprova el seu correcte funcionament mitjançant 
el mètode de prova i error, per a finalment, verificar el seu funcionament deixant que les 
persones del departament es facin càrrec del programa i en facin ús. 

Com s’ha comentat anteriorment, el projecte de repartir les responsabilitats de peces en 
funció d’una sèrie de variables, té per objectiu final poder tenir en compte en tot moment, de 
forma actualitzada, una igualació de càrregues, i per tant, s’ha realitzat una altra planificació 
tenint en compte que serà a l’abril quan s’entregui el projecte. En la taula següent es pot 
observar aquesta planificació. 

Aquí es pot observar com a principis de Novembre va haver-hi la incorporació al projecte, i 
ara s’està a la situació del programa descrit en aquest treball, per a més endavant poder 
presentar aquesta proposta i d’altres si s’escau, per a l’abril entregar la proposta final. 

 

 

 

Taula 2. Planificació global del treball 
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Taula 3. Planificació global del projecte 
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5. Introducció als Departaments  

És convenient descriure els departament implicats en el projecte, així com les seves 
funcions principals, per a poder tenir un millor coneixement de l’abast del projecte. 
Principalment es descriurà el departament de Qualitat de Material de Compra, que és el 
principal beneficiant del projecte; seguidament, Técnica de Producte, que és un departament 
molt relacionat amb QMC, com es veurà a continuació, i finalment Investigació i 
Desenvolupament, que també afectarà en el projecte. 

5.1. Qualitat de Material de Compra (QMC) 

És el departament encarregat d’assegurar la qualitat de les peces de fabricació externa que 
es munten en els vehicles de la fàbrica, suposant aquestes, més del 80% del total. Està 
format pels auditors, el servei tècnic de sèrie, i els analistes. En la següent il·lustració es 
mostra l’organigrama del departament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 2. Organigrama QMC 
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Els auditors valoren la qualitat i solidesa dels processos productius dels proveïdors durant 
totes les fases del cicle de vida del producte. Aquests, són responsables de les auditories de 
la Península i del Nord d’Àfrica per al grup Volkswagen. 

El servei tècnic de sèrie és l’interlocutor de QMC amb Producció, i davant de qualsevol 
incidència relacionada amb peces de compra, actuen de manera immediata per a minimitzar 
les conseqüències en les línies de muntatge dels vehicles. En cas d’incidències, realitzen un 
pre anàlisi i avisen als analistes responsables de les peces. 

Finalment són els analistes els que aporten coneixements tècnics en tecnologies tan dispars 
com la injecció de plàstics o la transformació de xapa, així com en matèria de fosa, 
mecànica, electrònica, acabats superficials o tèxtils. Coordina els anàlisis de les reparacions 
entre els proveïdors i els clients interns i treballa amb el proveïdor per a determinar plans 
d’accions que assegurin la qualitat. 

5.2. Técnica de Producte (TP) 

És el departament encarregat d’assegurar la qualitat de les peces abans del llançament dels 
models d’automòbils, és a dir, abans de la seva producció en sèrie. S’encarreguen de tot el 
procés pre sèrie d’un nou model; des de l’elecció de les peces i dels proveïdors per a cada 
component fins al traspàs de tota la informació tècnica de les peces als analistes de QMC, 
passant per reunions i visites amb els proveïdors concretant les especificacions tècniques 
necessàries per a oferir una gran qualitat en les peces de compra.  

5.3. Investigació i Desenvolupament (I+D) 

És el departament que s’encarrega d’investigar i desenvolupar els nous models d’automòbils 
de l’empresa. Els enginyers i tècnics que composen el departament s’encarreguen de 
buscar l’excel·lència en el producte, la competència tecnològica, l’eficiència en el 
desenvolupament i la qualitat del treball per a poder desenvolupar models que seran 
fabricats anys més tard (uns 8 anys aproximadament). 
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6. Objectiu final 

Abans d’explicar l’estructura i funcions del treball, cal remarcar l’objectiu principal d’aquest 
programa. Per una banda, es descriu i facilita el repartiment de peces entre els analistes del 
departament, on es podrà modificar la relació si hi ha algun canvi intern, es podran afegir 
noves dades si sorgeixen noves peces, o es podran eliminar d’altres si ja no s’usen aquelles 
peces i es compren en un conjunt més gran on no cal especificar tant. 

Per altra banda, donarà l’oportunitat de conèixer qui ha de ser el responsable d’una peça en 
concret: introduint una part del codi de referència de la peça, i especificant de quin material 
es tracta, el programa serà capaç d’informar a on ha de pertànyer la peça, realitzant un 
benchmarking entre altres departaments per a prendre una millor decisió, i sempre tenint en 
compte el projecte d’igualtat de càrregues. Això implica que, alhora de decidir en quin dels 3 
subdepartaments ha de pertànyer la peça, es tindrà en compte un últim factor, el d’igualar 
les càrregues entre departaments. Això comporta certs avantatges i inconvenients que es 
comenten a continuació. 

6.1. Avantatges 

Els avantatges són: 

• Facilitar la comunicació amb altres departaments, principalment amb Producció, ja 
que podran saber amb qui contactar un cop hi hagi peces bloquejades. 

• Facilitar les modificacions pel repartiment de peces quan hi hagi canvis interns. 

• Reduir temps reunint-se els JJSS per a posar-se d’acord en la responsabilitat de 
noves peces, o peces que encara no se sap ben bé qui les porta. 

• Sempre tindrà en compte una igualtat de càrrega de treball entre subdepartaments 
per moltes peces noves que s’incorporin a la base de dades. 

6.2. Inconvenients 

Els inconvenients són: 

• Més càrrega de treball per a algun subdepartament, i això pot implicar noves 
contractacions. 
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• L’inconvenient del temps alhora de presentar el treball al gener i el projecte d’igualtat 
de càrregues a l’abril. Implicarà que al presentar el treball, si que es tingui en compte 
la igualtat de càrregues al prendre la decisió, però no de la manera final en que es 
farà un cop es presenti a l’abril. 
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7. Estructura del programa 

El programa en el Microsoft Excel es divideixen en 3 fulls: la base de dades, que serà la 
base del programa, és a dir, on apareix tota la informació necessària per a executar les 
macros en VBA [Curso de Excel Avanzado], que es poden veure en els Annexes, i poder 
rebre o incorporar la informació que es necessiti, un full que s’anomenarà accions, que serà 
a partir d’on es podrà consultar o modificar la base de dades, i un manual d’ús, explicant les 
possibles accions a prendre en el programa. 

7.1. Base de dades 

En aquest apartat es descriuran tots els processos que han estat necessaris per a alimentar 
la base de dades, així com la seva estructura i el motiu de cadascuna de les columnes 
d’Excel. 

COLUMNES DEFINICIÓ 

Grup peça Part del codi de referència que situa la peça al cotxe 

Subgrup peça Situa la peça més específicament en el cotxe 

Subgrup peça (definició) Defineix la part del cotxe on està situada la peça 

Denominació peça Denominació de la peça en fàbrica (Producció, Logística,..) 

Analista L1 Nom dels analistes responsables de la línia 1 

Analista L2 Nom dels analistes responsables de la línia 2 

Analista L3 Nom dels analistes responsables de la línia 3 

100% segur? Segur que la peça pertany a l’analista responsable? 

QMC (Wolfsburg) Departament Qualitat de Material de Compra de Wolfsburg 

I+D (Seat) Departament Investigació i Desenvolupament de Seat 

TP (Seat) Departament Tècnica de Producte de Seat 

QMC (Seat) Departament Qualitat de Material de Compra de Seat 
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Les columnes que formen part de la base de dades són les descrites en la següent taula: 

7.1.1. Nomenclatura de la peça 

Tan el grup de la peça, com el subgrup, com la definició del subgrup, venen determinades 
per la il·lustració següent, que forma part de tot el grup Volkswagen per a normalitzar la 
relació entre els codis de referència de cada peça amb la seva situació en el cotxe. 

 

Per tant, es podrà saber la situació de la peça en el cotxe només tenint en compte el grup 
central del codi de referència de la peça. Això permetrà, més endavant, poder identificar de 
quin subdepartament forma part la peça depenent del grup central. En la següent il·lustració 
es mostra més gràficament cadascun dels grups principals en l’automòbil.  

 

 

 

 

Il·lustració 3. Nomenclatura de les peces 
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El grup 2 fa referència al dipòsit de combustibles i als tubs d’escapament, que no apareixen 
en la darrera il·lustració. 

Però com s’extreu d’un codi de referència la part que ens interessa, el grup central? 

Seguidament es veu un exemple per a aclarir la situació. Tenim una carcassa, que té el codi 
de referència següent: 

 

 

 

 

 

La primera part W0 fa referència a peces comprades a proveïdors. Hi ha d’altres 
codificacions com pot ser I0, D1, G0,.. que es refereixen a lots de peces que es compren i es 
necessiten amb un temps molt limitat, a causa de sinistres o problemes que s’hagin tingut a 
la fàbrica, però aquest programa no es centrarà en aquest tipus de peces, principalment 
perquè era impossible aconseguir els codis de referència d’aquestes peces i no segueixen 
cap patró com per a estudiar-les. 

Il·lustració 4. Disposició famílies de peces  en el grup Volkswagen 

Il·lustració 5. Exemple Grup central del codi  
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La següent part, en el cas de l’exemple 6J0, significa l’automòbil al que va adreçada la peça. 
El 5 fa referència a la línia 1 de l’Ibiza, un dels automòbils de Seat, el 6, com l’exemple, fa 
referència a la línia 2 del León, i el 8 es refereix a la línia 3, reservada per cotxes d’Audi, 
empresa que també pertany al grup Volkswagen. Els altres dos símbols, J0, es refereixen al 
model. 

Seguidament, tenim el grup central del codi, 809, que com es veu anteriorment, el grup seria 
8, referent a que la peça forma part de la carrosseria, i 809 més detalladament, informa que 
està al lateral de l’automòbil. 

Finalment, els últims dígits del codi, en l’exemple 957C, varia en funció del material, o del 
tipus de pintura o de tacte, o de la forma geomètrica, etc. 

Per tant es pot observar com el grup central serà l’interessant i en el que es centra el 
programa, perquè es manté sempre immòbil a canvis del cotxe com el model o el tipus de 
material. 

 

7.1.2. Denominació de la peça 

La denominació de la peça ve determinada per la forma en que s’anomena una peça dins la 
fàbrica. Diàriament, des dels Boxes de Rebuig dels diferents tallers, que són el 8, 9, 10, 11, 
17, s’envien uns llistats als analistes de QMC del material pendent de dictaminar. Aquests, 
tenen 3 dies per a acostar-se als Boxes i analitzar les peces que són de la seva 
responsabilitat. La base de dades, en concret la columna de denominació de la peça, ha 
estat alimentada a partir de les denominacions que la gent de producció associava a cada 
peça. Això pot significar a vegades que una mateixa peça no es denomini de la mateixa dins 
de fàbrica; per una banda, tota la gestió de les peces i la seva logística que es controla des 
de SAP, es denominen les peces d’una manera, que en alguns casos no té perquè ser la 
mateixa que la seva denominació per la gent de producció, o pels proveïdors. Més endavant 
es tractarà i es tindrà en compte aquest tema alhora de programar les macros en VBA. 

7.1.3. Analistes de les línies 

Les tres columnes relacionades amb Analista L1, Analista L2 i Analista L3, són les persones 
encarregades de cadascuna de les peces, és a dir, de cada fila de l’Excel. En molts casos, 
el departament de QMC es reparteix el treball en línies, per això tindrem per exemple 3 
analistes, per cada línia, que s’encarregaran del cockpit de cada automòbil, o d’altres que 
s’encarregaran d’un tipus de peces només per Seat o només per Audi (L3). 
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Es va aconseguir associar cadascuna de les peces que anaven sortint en els llistats diaris 
del Boxes de Rebuig a partir dels repartiments de responsabilitats descrits anteriorment 
realitzats per altres estudiants en pràctiques anys anteriors, on només apareixien grups 
generals de peces sense especificar, i amb reunions individuals amb cadascun dels 40 
analistes preguntant les sobre les peces que s’anaven alimentant en el llistat. Les peces que 
no quedava clar qui les portava, ja sigui perquè els analistes als que es preguntava 
afirmaven que mai l’havien analitzat, possiblement perquè no eren peces problemàtiques, es 
van deixar en stand by a l’espera de realitzar el programa per a associar-les a un 
subdepartament. 

 

 

 

 

 

7.1.4. Responsabilitat 100% assegurada? 

En aquesta columna, que només accepta les dades SI o NO, s’utilitza per a tractar aquelles 
peces que encara no se sap ben bé de quin subdepartament formen part. Per tant el 
programa detectarà si hi ha peces a la base de dades on la seva responsabilitat no és 100% 
assegurada, i les col·locarà. 

 

 

 

 

7.1.5. Benchmarking 

Les següents 3 columnes formen part d’una comparativa que es realitzarà entre 3 altres 
departaments per a veure si en altres llocs la distribució de peces és la mateixa o no. La 
persona encarregada del projecte d’igualació de càrregues va proporcionar les dades dels 
contactes tan del departament de QMC a Wolfsburg, la seu central de Volkswagen, i del 
departament de TP i I+D de Seat per a poder recopilar la informació necessària i distribuir 

Taula 5. Responsabilitat del cockpit 

Il·lustració 6. Número de peces OK i NOK 
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les peces de la base de dades també en aquests 2 departaments. L’objectiu és, per aquelles 
peces que encara no estan 100% assegurades, realitzar un benchmarking, i tenir molt en 
compte aquesta variable si la comparativa surt positiva. 

 

 

 

 

7.1.6. QMC Seat 

L’objectiu final per a la base de dades és el de consultar el subdepartament encarregat de la 
peca, i això és el que definirà aquesta variable. En aquesta columna s’anirà afegint el 
subdepartament un cop cada peça nova i no assegurada vagi sent avaluades pel programa. 

 

7.2. Accions 

Hi ha 3 grans blocs d’accions que es poden realitzar en el programa: repartiment de 
responsabilitats, distribució de les peces i proveïdors. Aquests grans blocs estan elaborats a 
partir del VBA [MS Excel con Programación de Macros en VBA]. En els següents apartats 
s’explicarà detalladament les accions que es poden prendre. 

7.2.1. Repartiment de responsabilitats 

En el cas del repartiment de responsabilitats, es comença decidint quina de les dues 
vessants es pot escollir; o buscar per grup central o buscar per analista. 

Si es busca per grup central, apareix un quadre com el de la següent il·lustració, que és un 
exemple de la cerca de el subgrup 121, i apareixen totes les possibles respostes. 

 

 

 

 

Taula 6. Responsabilitat del cockpit 
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Es pot observar com apareix el subgrup buscat, amb tot una llista de les peces que tenen 
aquest subgrup en el seu codi de referència, i la seva distribució per els analistes de la línia 
1, 2 i 3, que com s’ha comentat anteriorment, és possible que sigui la mateixa persona o 
alguna de diferent. 

Al seleccionar una de les peces del llistat, es pot fer ús de les comandes que hi ha a sota de 
Afegir, Modificar o Eliminar. 

Si es clica en Afegir, apareix una finestra com la de la següent il·lustració, on es pot veure 
com si es sap el subgrup de la peça i els nous analistes per línia d’aquesta, o apareix alguna 
peça nova que es vulgui afegir a la base de dades, només cal omplir els quadres de text i 
automàticament s’afegirà a la Base de Dades i estarà disponible en la següent consulta que 
es realitzi referent a aquesta peça. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 7. Exemple de cerca per subgrup. 

 

Il·lustració 8. Afegir peça 
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Si es clica en la casella de Modificar, apareix la il·lustració que es pot observar a 
continuació. Aquesta casella ha estat confeccionada a causa dels múltiples canvis interns 
que sofreix el departament. Des de canvis entre diferents grups de peces per analistes, o 
per les línies de muntatge, o pels canvis ocasionats pel personal que treballa externament 
pel departament de QMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant des d’aquesta finestra com es pot observar apareixen les dades que es volen 
modificar i només cal esborrar i col·locar les noves, ja sigui modificant el nom de la peça o 
els analistes responsables. 

Finalment, apareix la casella d’Eliminar, que fa referència a qualsevol peça seleccionada en 
el llistat que s’ha vist anteriorment alhora de realitzar la cerca, queda completament 
eliminada de la base de dades, ja sigui possiblement perquè aquella peça ja es deixa de 
comprar i es compren en major mesura com en conjunt de peces i no individualitzades. 

Cal realitzar un petit incís per comentar que aquestes funcions només estan disponibles per 
als JJSS, que seran les persones encarregades de mantenir al dia aquest llistat per a que 
tothom en pugui fer ús de consulta. La contrasenya ha de ser universal per a tots els JJSS. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 9. Modificar peça 
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Seguidament, també cal comentar que es pot realitzar la consulta a partir dels analistes. En 
aquest cas, com es pot observar en la següent il·lustració, només cal col·locar el cognom de 
l’analista per a apareguin totes les peces relaciones amb aquell analista, on es pot observar 
com a l’exemple, que Eduardo Jiménez porta algunes peces com a responsable de totes les 
línies, o només de una o de dues de les tres. Així, es pot observar de manera molt visual 
tots els subgrups i denominacions de peces que porta una persona, amb el màxim detall 
possible de totes elles. 

Cal mencionar que alhora de realitzar i alimentar la base de dades, es va tractar de manera 
universal col·locar per a totes les persones el nom com en el exemple ( E. Jiménez)  per a 
que no es creïn confusions quan es modifiquin o afegeixin a la base de dades. Com es 
podrà veure més endavant en l’apartat de Manual d’ús, allà s’explica la manera de fer-ho per 
a que tothom treballi amb el programa de la mateixa manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 10. Exemple de cerca per analista 
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7.2.2. Distribució de les peces 

Una altra de les 3 accions que pot realitzar el programa és la distribució de les peces. 
Aquesta macro de Visual Basic permet obtenir la resposta sobre el subdepartament 
encarregat de la peça que es busqui. 

L’objectiu és, per totes aquelles peces que avui en dia no estan al 100% assegurades de 
quin dels 3 subdepartaments són encarregats, que a partir d’una sèrie de variables 
coherents pugui respondre i donar-te una idea. 

En la següent il·lustració es mostra un exemple: 

 

El primer que apareix al clicar és una finestra com l’anterior, però buida, per a poder fer una 
cerca a partir del subgrup. La idea és agafar aquelles peces que no se sap la distribució, i 
buscar-les aquí, o buscar-les per a poder afegir-les. 

Un cop es fa la cerca, es pot observar com per exemple la primera de la Il·lustració 10, Junta 
vano puerta D i/d, la columna de CMC (Seat) està buida. Això significa que és una peça que 
no s’està segur de a quin subdepartament forma part. Per tant què es fa amb aquella peça? 

Si es clica en Avaluar peça seleccionada, el primer que fa el programa és tenir present la 
variable del benchmarking. A més de la columna de CMC (Seat), hi ha les columnes de 
CMC (WB), I+D (Seat) i TP (Seat). 

Aquestes són les columnes que es van realitzar amb l’ajuda de la persona encarregada de 
realitzar el projecte d’igualació de càrregues amb data per l’abril. Gràcies a ella, es va 
aconseguir contactar amb analistes del departament de Qualitat de Material de Compra de 
Wolfsburg, i així poder presentar la proposta i rebre molt valuosa informació per a poder 

Il·lustració 11. Exemple de cerca per distribució 
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completar aquesta columna per a totes les peces de la base de dades. Respecte al 
departament de Investigació i Desenvolupament de la mateixa fàbrica de Martorell, va ser 
bastant complicat poder accedir tan al detall en les seves distribucions de peces per 
subdepartaments, i va caldre inclús assistir a formacions dels Sets, que són diferents 
distribucions de grups de peces per a aquests departaments en la majoria d’empreses 
automobilístiques, per a poder accedir en detall a les peces individuals i no als grups 
generals. Finalment, el departament de Técnica de Producte de Seat, molt relacionat amb 
QMC, va ser de més fàcil accés poder preguntar i rebre informació sobre les distribucions, ja 
que tenien actualitzat al dia aquestes, i tan al detall com es preguntés. 

Per tant al clicar en Avaluar la peça seleccionada, el programa observa aquestes tres 
columnes de la peça seleccionada, i si en els tres departaments la peça està distribuïda al 
mateix subdepartament, s’afegeix directament en la base de dades aquell subdepartament 
per aquella peça, amb una il·lustració com la següent per a fer constància del fet. 

Es pot posar en un exemple com la peça avaluada hauria de tenir en les tres columnes del 
benchmarking el subdepartament de Acabats Interiors, i directament al clicar en avaluar, 
l’escriuria en la casella corresponent de la base de dades amb aquest missatge de la 
següent il·lustració. 

 

 

 

Si el benchmarking no és exitós, aquesta variable deixa de tenir pes en el càlcul del 
subdepartament encarregat de la peça, i passant a donar-se importància dues altres 
variables, que són el subgrup de la peça i el material d’aquesta. 

Aquestes variables han estat seleccionades ja que, per una part, el subgrup de la peça com 
s’ha descrit anteriorment ens descriu la situació de la peça en l’automòbil, i aquesta es la 
millor manera de poder seleccionar les peces per subdepartaments com Acabats Interiors, 
Exteriors, Carrosseria,.. La segona variable, el material, va ser pensat a causa de la 
formació dels analistes en els diferents subgrups. Dona el cas de que el subdepartament de 
Mecànica i Components Elèctrics estaven especialitzats en materials i defectes que 
òbviament no es trobaran els d’Acabats Interiors, ja que són altre tipus de problemes no tant 
habituals com la rebava per exemple. Per tant se li dóna la mateixa importància que la 
localització de la peça. 

Il·lustració 12. Benchmarking exitós 

 



Pàg. 30  Memòria 

 

En la següent il·lustració es mostra la figura que apareix si, al clicar en Avaluar peça 
seleccionada el benchmarking no és exitós. 

 

Aquí el programa ja reconeix el subgrup buscat anteriorment, i te’l compara amb l’elecció 
que s’ha de realitzar a continuació. Et dóna per escollir qualsevol dels tres subdepartaments 
o una possible combinació, que poden ser compostos de material que el JJSS no sàpiga 
classificar en un subdepartament, o que sigui algun material com l’acer que està en més 
d’una divisió.  

Com s’ha comentat, el programa ja assoleix que el subgrup buscat anteriorment forma part 
d’un subdepartament. Es va realitzar una classificació per subdepartament de tots els 
subgrups de cadascun d’ells, tenint en compte el sentit lògic de la situació de cada peça en 
l’automòbil. Si l’elecció a partir del material i la interna del programa pel subgrup 
coincideixen, s’afegeix directament el subdepartament escollit en la casella de QMC (Seat). 

Si no és així, significarà que el benchmarking no ha coincidit, i que el subgrup i el material 
poden formar part de diferents subdepartaments, per tant es tindrà en compte el projecte 
d’igualació de càrregues; una finestra que s’obrirà amb uns gràfics per a poder decidir, a 
més, tenint en compte la igualació de càrregues. Més endavant s’explica detalladament 
aquest projecte. 

Finalment cal comentar que també es permet Modificar i Eliminar qualsevol peça del llistat 
que es vegi que està incorrecte, o repetit, o que sigui alguna peça que ja no es compri 
individual. Les finestres que apareixen i la seva configuració són pràcticament iguals a les 
descrites en l’apartat de Repartiment de Responsabilitats. 

 

 

 

 

Il·lustració 13. Avaluar peça seleccionada 
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7.2.3. Proveïdors 

La darrera acció que pot realitzar el programa és la d’obrir-te un nou programa Excel amb la 
taula dels proveïdors de totes les peces. Es va estar pensant la possibilitat de que els 
proveïdors fos una altra variable a tenir en compte alhora de decidir la distribució de les 
peces, ja que moltes vegades un mateix proveïdor pot subministrar el mateix tipus de peça 
d’un subdepartament i per cada 100 en subministra 1 d’un altre subdepartament, però 
finalment es va creure que seria millor realitzar una fulla d’Excel completament apart, que 
conté la clau de la peça, el grup central, la denominació, i el proveïdor per a poder contactar 
amb ell. 

Hi ha més de 52000 files amb totes les peces i les diferents claus que hi ha actualment 
vigents en el departament de QMC. En la següent il·lustració es veu un exemple. Cal 
comentar que els noms dels proveïdors no estan col·locats per raons de confidencialitat. 

 

 

Taula 7. Proveïdors 
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7.3. Manual d’ús 

L’últim dels fulls del programa és un manual d’ús per al correcte funcionament i manteniment 
del mateix. Com es comenta anteriorment, una de les majors preocupacions del 
manteniment del programa i la seva actualització és el correcte funcionament d’aquest, i per 
això es decideix realitzar un manual d’ús que expliqui sobretot les accions d’Afegir, Modificar 
i Eliminar i les possibles consultes que es poden realitzar en el programa. 

A més a més, com es pot observar en la il·lustració, hi ha 4 factors a tenir en compte que 
s’han anat comentant anteriorment. 

• La protecció de la base de dades davant de qualsevol possible modificació manual. 

• La definició de subgrup. 

• Els valors duplicats en la nomenclatura de les peces, no viable per al correcte 
funcionament del programa. 

• El format comú per a anomenar a tots els analistes. 

 

 

 

Il·lustració 14. Avaluar peça seleccionada 
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8. Igualtat de càrregues 

La idea del projecte d’igualació de càrregues va venir donada pel gerent del departament de 
QMC, que al veure el programa que s’estava desenvolupant per al repartiment de 
responsabilitat de les peces, va aprofitar per donar consell per incorporar-lo en el programa. 

Com es comenta al principi del treball, el projecte d’igualació de càrregues és un projecte 
que ha d’entregar una proposta a l’abril, i de moment només apareixen diferents idees i 
possibles alternatives per a resoldre-ho. Per això es va decidir, a partir de dades que es 
podien extreure del programa, intentar crear alguns gràfics aclaridors de la situació actual 
del departament. 

De la base de dades, es pot extreure el següent gràfic, que mostra el nombre de subgrups 
que conté cadascun dels subdepartaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot observar com el subdepartament de Mecànica i Components Elèctrics és, amb 
diferència, el que més càrrega de treball podria tenir a simple vista, ja que és el que més 
subgrups van associats al seu subdepartament.  

Però això es pot associar al nombre de peces, o al nombre de peces conflictives que hi ha 
actualment? 

Gràfic 1. Nombre de subgrups per subdepartament 
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És una dada bastant significativa tenir en compte que el nombre de subgrups dels que són 
responsables Mecànica i Components Elèctrics són el triple que els que són responsable 
Acabats Interiors, però aquest no serà un dels únics factors a tenir en compte per a la 
igualació de càrregues entre subdepartaments. 

A continuació es mostra un gràfic que també s’ha de tenir molt present: el nombre de peces 
que hi ha a la base de dades actualment per subgrup. 

 

Es pot observar com pels primers subgrups, tret d’algunes excepcions entre el 100 i el 799, 
hi ha algun subgrup que si que té moltes peces associades però la majoria en tenen molt 
poques o cap. Aquests subgrups són la majoria pertanyents al subdepartament de Mecànica 
i Components Elèctrics, el que podem respondre una mica més amb sentit comú que el 
gràfic anterior no ens dóna gaire informació si després veiem que aquells subgrups 
pràcticament no aporten peces al programa, o són peces molt poc conflictives que mai 
donaran problemes als analistes. 

També es pot observar com la majoria de les peces estan dins de l’interval de 800-999, és a 
dir, els subgrups que pertanyen als grups de Carrosseria i Instal·lació Elèctrica, però això no 
significa que dins del grup de Carrosseria totes les peces pertanyin al subdepartament de 
Carrosseria i Acabats Exteriors. 

Per tant després de veure com es comporta la nostra base de dades, d’on pertanyen totes 
elles, els subgrups i subdepartaments relacionats, es passa a tenir en compte un altre factor 

Gràfic 2. Nombre de peces per subgrup 
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molt important alhora d’intentar trobar una alternativa per a la igualació de càrregues; l’estudi 
econòmic. 

Es va aconseguir un llistat de 2131 càrrecs en el 2016 que el departament de QMC envia als 
proveïdors. Aquests càrrecs venen deguts a, quan l’analista es desplaça als Boxes de 
Rebuig a analitzar les peces, es dóna compte que no ha sigut un problema del transport ó 
del retreball, sinó que ja venia malament des del proveïdor, i li carreguen el preu de cost a 
ells. Després de modificar el format de les taules que van ser proporcionades per a poder 
realitzar aquest estudi econòmic, es va procedir a realitzar alguns gràfics per a veure què 
s’havia de tenir en compte. 

El primer gràfic a tenir en compte és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot apreciar com el subdepartament d’Acabats Interiors és el que més nombre de càrrecs 
rep. Per tant no només s’haurà de tenir en compte el nombre de peces o de subgrups per 
subdepartament, ja que com es pot veure en aquesta imatge, encara que portin menys 
peces o sigui responsables de menys subgrups, després són els que més càrrecs a 

Gràfic 3. Subgrups associats als càrrecs. 

 



Pàg. 36  Memòria 

 

proveïdors realitzen, i en canvi Mecànica i Components Elèctrics els que menys, encara que 
siguin els que tenen més peces associades. 

El següent gràfic mostra els subgrups associats a cada subdepartament per nombre de 
càrrecs, però comptant únicament un subgrup diferent en cada cas. És a dir, si en un 
subgrup hi ha moltes peces encara que siguin iguals o diferents amb càrrecs des d’un 
subdepartament, només s’ha comptat una d’aquelles, i òbviament el resultat és l’esperat. Es 
torna a veure que Acabats Interiors té molt poques peces a la seva responsabilitats, però 
que són bastant problemàtiques com per donar més càrrecs que els altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També cal comentar que Mecànica i Components Elèctrics té molta varietat i aporta molt 
més nombre de diversitat que de quantitat per subgrup. 

El següent gràfic que s’ha de tenir en compte és el més esperat de tots, l’import de càrrecs 
que envia cada subdepartament als proveïdors. Això es pot observar seguidament: 

 

Gràfic 4. Subgrups simplificats associats als càrrecs. 
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S’observa com Acabats Interiors són els encarregats d’enviar més càrrecs a proveïdors. El 
sentit comú, o almenys és el que es pensava prèviament a realitzar aquests gràfics, era que 
les peces mecàniques però sobretot les elèctriques eres les que donarien més problemes i 
per tant les que rebrien la majoria dels càrrecs a proveïdors, però no es va tenir en compte 
que si, possiblement era cert que la majoria de les peces eren elèctriques com s’ha vist en el 
Gràfic 4, però que les peces elèctriques deuen ser molt barates i es compren en grans 
quantitats, i altres peces com espumes per seients, o revestiments interiors són més grans i 
bastant més cars. Per tant s’observa com Acabats Interiors ha passat càrrecs aquest 2016 
de gairebé un milió d’euros a proveïdors, mentre que Carrosseria i Acabats Exteriors s’ha 
quedat amb 677.000 € i Mecànica i Components Elèctrics amb 732.000 €. 

Llavors cal veure d’on provenen aquestes peces tan repetitives i cares que fan que Acabats 
Interiors sigui el departament amb menys nombre de peces de la seva responsabilitat però 
els que aporten més càrrecs. 

En el següent gràfic s’observa aquest fenomen. 

 

 

Gràfic 5. Càrrecs a proveïdors per subdepartament 

 



Pàg. 38  Memòria 

 

 

S’ha realitzat uns filtres per a trobar aquest gràfic en les taules dinàmiques que ens informen 
sobre els càrrecs a proveïdors per subgrup. Una vegada més, ens fixem com tots els 
primers subgrups, fins al 800 aproximadament, no hi apareixen càrrecs significatius, i són 
subgrups associats a Mecànica i Components Elèctrics. Per altra banda, els subgrups que 
més càrrecs han aportat es centren bàsicament entre el 800 i el 999. 

El que més aporta és el 867, subgrup Revestimiento Interior, és a dir, tot tipus de safates, 
cockpit, revestiments,.. amb uns càrrecs totals de 205.000 €. Seguidament l’acompanyen els 
subgrups 807 Parachoques (nuevo desarollo), 857 Equipamiento interno i 881 Asiento 
interior. 

Ja es pot observar com, menys el 807 Para xocs, que forma part del subdepartament 
Carrosseria i Acabats Exteriors, la resta formen part d’Acabats Interiors. 

Per tant es parteix de la base de molts gràfics, molts factors a tenir en compte, i una data 
límit que és a l’abril. Ara mateix, si la pregunta és com afecta tot això estudiat en aquest 
apartat al programa, doncs encara no se sap. Si mirem una mica enrere, veiem que en 
l’acció de Distribució de Peces, un cop el benchmarking no era exitós, i s’escollia un material 
que no concordava amb el subgrup filtrar anteriorment, es comentava que s’obria una 
finestra on apareix un gràfic relacionat amb la igualtat de càrregues per a poder col·locar 
manualment la peça en un subdepartament. Aquest gràfic s’està pensant si ser un dels 

1.867 (205k€) 
2. 807 
3. 857 
4.881 

Gràfic 6. Càrrecs a proveïdors per subgrup 
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exposats anteriorment o una barreja d’ells, s’estan mirant diferents opcions. La idea és fer 
un gràfic que mostri exactament les càrregues de treball que té cadascun dels 
subdepartaments. 

Finalment en la següent il·lustració s’observa el format que té el llibre on apareixien tots els 
càrrecs a proveïdors, amb la seva denominació de la peça, la seva clau de referència amb el 
grup central, el subdepartament associat, la descripció del problema trobat i finalment el 
nombre de peces i l’import total, per acabar amb dades del proveïdor com són el número 
DUNS i el número de proveïdor. 

 

Comentar a més a més, que totes les codificacions en VBA referides a l’apartat d’igualtat de 
càrregues es troba en l’Annex. 

 

 

 

 

Il·lustració 15. Format càrrecs a proveïdors 
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9. Impacte social 

El programa facilita la comunicació entre departaments; des de producció, compres o 
logística, els hi és més fàcil poder contactar amb la persona encarregada d’una peça, el que 
redueix el temps d’actuació davant de qualsevol incidència. 

Des del punt de vista intern, del departament de QMC, facilita el treball a les persones 
encarregades de gestionar els càrrecs als proveïdors, o les que gestionen els càrrecs de 
Seat. 

Podria arribar a perjudicar a algun dels tres JJSS si alguna peça que no està 100% 
assegurada o per les noves peces, es decideixi que formarà part de la seva responsabilitat, 
però millorarà significativament el temps de discussions en reunions sobre el repartiment. 

Per altra banda, és necessari fer un petit incís en la industria 4.0, la nova revolució industrial 
protagonitzada per les smart factories i el big data. 

Des del departament ja s’està mirant possibles inversions dirigides en aquest camí, i aquest 
programa podria tenir un pes important en aquest departament. Posem dos exemples: 

• Imaginem que els Boxes de Rebuig deixessin de funcionar en uns anys, a causa 
d’operacions prèvies que es realitzessin per a analitzar les peces abans de que es 
desplacessin a aquests recintes. Les peces podrien desplaçar-se ens uns AGV’s, o 
uns drons (UAV) fins a on es situa l’analista per a que no s’hagi de moure, sabent-ho 
a partir de llegir els codis de referència de la peça i a partir del programa deduir 
l’analista responsable. 

• Es podrien treballar les peces que arriben als Boxes de Rebuig; automàticament 
escanejar-les en 3D, llegir el seu codi de referència i enviar-la en un fitxer d’algun 
programari CAD al correu de l’analista responsable. D’aquesta manera es podria 
treballar amb les rebaves, porus o imperfeccions més ràpidament, ja que acostumen 
a ser un dels problemes més freqüents per a les peces dels subdepartaments de 
Acabats Interiors i de Carrosseria i Acabats Exteriors. 

En ambdós cassos el programa realitzat jugaria un paper molt important a l’hora de facilitar 
la comunicació i reduir temps. 
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10. Impacte econòmic 

L’impacte econòmic que es mostra a continuació està estudiat de manera indirecte, és a dir, 
a partir del temps invertit i el temps estalviat gràcies a la programació d’aquest projecte, ja 
que al realitzar-lo, no s’estima rebre o invertir diners directament a partir d’ell. 

Es començarà amb la inversió inicial que ha calgut per a realitzar-lo: el temps es convertirà 
en diners invertits. Com a estudiant en pràctiques, es cobren 7 € / hora, i s’han invertit, 
aproximadament, 4 hores diàries per a la realització d’aquest treball, des de principis 
d’octubre fins a mitjans de gener. Això implica 20 hores setmanals per 15 setmanes que han 
transcorregut des de l’inici del projecte, el que fan un total de 300 h dedicades al projecte, 
que és el mateix que 2100 € invertits inicialment. 

Ara es passa al càlcul dels beneficis; calculant el temps estalviat per totes les persones 
afectades per aquest projecte. En aquest cas, tenim 3 bandes principals a considerar per al 
càlcul del benefici: la gent de producció que necessita contactar amb els analistes i es fan 
càrrec dels Boxes de Rebuig, els analistes que necessiten moure’s i analitzar les peces, i els 
JJSS que veuran com les peces que no estan assegurades es van distribuint 
automàticament. 

Es prendrà com a dada 250 dies laborals cada any: els de producció, estalviant-se un temps 
de 15 minuts per dia per a contactar amb els analistes adients, implicarà 62,5 hores 
estalviades en tot l’any, que multiplicant per 12 € / hora aproximadament que cobren, són 
750 € de benefici l’any. Després tenim els analistes, que es contaran 5 minuts per dia per a 
la seva responsabilitat de peces, cobrant aproximadament 15 € / hora, acaben sent 312,5 € 
de beneficis anuals. Finalment, els JJSS que es veuran beneficiats en menys hores de 
reunions per a tractar les distribucions i menys moviments de personal per a actualitzar les 
dades, es podran estalviar uns 15 minuts per dia, cobrant 18 € / hora acaben sent 1125 € de 
beneficis per any. Si sumem les 3 bandes mencionades, fan un benefici anual de 2187,5 € 
anuals. 

Finalment abans de realitzar els càlculs necessaris per a observar la viabilitat econòmica del 
projecte, cal també pensar en el manteniment d’aquest. Els JJSS hauran d’invertir 
aproximadament 15 minuts setmanals per a modificar o afegir les dades necessàries al 
programa i que així estigui actualitzat setmanalment. Això implica un total de 216 € anuals 
per al manteniment del programa. 
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En la taula següent estan els càlculs necessaris: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més a més de disposar d’un VAN positiu, surt un TIR=0,9, que s’ha calculat mitjançant 
l’equació següent. 

 

 

  

Per tant es pot determinar que la inversió que s’ha dut a terme és rentable. També és 
important comentar la taxa de retorn, que com es veu a la taula, a principis del segon any ja 
es comencen a observar beneficis. 

 

 

 

 

 

Any 1 2 3 4 5 

Inversió inicial -2100 € 0 0 0 0 

Manteniment -216 € -216 € -216 € -216 € -216 € 

Beneficis 2187,5 € 2187,5 € 2187,5 € 2187,5 € 2187,5 € 

Flux actualitzat net -128,5 € 1843 € 3814,5 € 5786 € 7757,5 € 

Valor residual 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

VAN     6434,6 € 

Taula 8. Impacte econòmic 

 

Equació 1. Càlcul del TIR. 
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Conclusions 

El treball realitzat ha tingut des d’un primer instant, l’objectiu de realitzar una proposta per a 
la millora de la gestió en el departament de Qualitat de Material de Compra de Seat 
Martorell. 

Es van observar problemes en la comunicació entre diferents departaments, i amb el 
programa elaborat i explicat en aquest treball, es poden començar a observar des de dins 
del departament millores en la comunicació del treball. Els responsables dels Boxes de 
Rebuig dels diferents tallers tenen a la seva disposició el programa, per si apareixen peces 
que no saben de qui és en aquell precís instant, poder resoldre el dubte consultant el 
programa i contactant amb la persona correcta en comptes d’anar preguntant i desaprofitant 
el temps. 

Així mateix, per als responsables de tots els càrrecs del departament que s’envien als 
proveïdors o a producció per peces que no estan llestes per muntar, també els hi està sent 
de gran ajuda poder comentar directament amb la persona encarregada de la peça i que en 
va fer l’anàlisi.  

Per altra banda, els serà més fàcil als JJSS poder fer totes les modificacions necessàries 
per a mantenir el programa al dia quan hi ha canvis interns que sofreix el departament 
habitualment. 

A més a més, es podrà incorporar un projecte tan important com és la igualtat de càrregues, 
on avui dia només hi ha gràfiques per a poder mostrar l’estat actual del departament, i que 
s’ha de començar a pensar en possibles solucions per a poder incorporar en el programa tot 
el treball que s’ha de realitzar, i així, per mitjans del mes d’abril, poder comptar amb un 
programa que decideixi el subdepartament encarregat de les noves peces tenint en compte 
l’estat actual de cadascun d’ells, és a dir, la càrrega de feina que porten en les seves peces. 

Tot i que no s’ha pogut comptar amb la igualació de càrregues per a l’exposició del treball, si 
tenim tota la distribució i repartiment de les peces que es compren i s’auditen gràcies al 
departament de QMC. La igualació de càrregues és un projecte complex, on poden sorgir 
moltes propostes, i complicades d’implantar en una gran multinacional com és SEAT, ja que 
els canvis mai són gaire benvinguts encara que beneficiïn al conjunt.  

Es pot resumir, a manera de conclusió final, que el projecte resulta rentable des del punt de 
vista econòmic, encara que els càlculs són aproximats, si que es pot observar uns beneficis 
indirectes per part del departament gràcies a la millora de gestió realitzada en aquest treball. 
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Agraïments 

En primer lloc, agrair a la Mònica Molina pels consells immediats i les presses rebudes per a 
que treballés en el projecte, i que sense ella no hagués desenvolupat mai tan el treball ni 
incorporat els detalls que una mestra pot afegir. 

També agraeixo l’esforç a la tutora del projecte, la Neus Cónsul, per l’ajut immediat que 
m’ha brindat sempre que ha estat necessari, per rebre els consells d’una gran professional 
com és, i per la possible paciència que hagi hagut de tenir en algun moment. 

A José Miguel Andía, tutor de les pràctiques realitzades a Seat, SA, per a haver confiat en 
mi des del primer moment i ajudar-me sempre que fos necessari, rebent consells molt 
importants per a un bon treballador i mantenint la calma sempre que les coses no surten bé, 
perquè els camins per arribar a l’objectiu final sempre poden variar, i ens hem d’acostumar a 
balancejar-nos i mantenir-nos sempre amb calma. 

Per últim, adreçar el meu agraïment a l’ETSEIB i al conjunt de persones relacionades amb 
els serveis docents, doncs sempre que he demanat ajuda per algun tema en concret me 
l’han donada, fent doncs el treball més fàcil i agradable. 
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1. Repartiment de Responsabilitats 

	

1.1 Recerca 
	

Macro	BUSCAR	

Sub	BUSCAR()	
Load	Search	
Search.Show	
End	Sub	
	

Private	Sub	CommandButton1_Click()	
SubgrupoSearch.Show	
End	Sub	
Private	Sub	CommandButton2_Click()	
AnalistaSearch.Show	
End	Sub	
Private	Sub	CommandButton3_Click()	
Sheets("Acciones").Activate	
Unload	Me	
End	Sub	

Recerca	

Per	
subgrup	

Afegir	 Modificar	 Eliminar	

Per	
analista	

Afegir	 Modificar	 Eliminar	



1.1.1 Recerca per subgrup 

	

'Cerrar	ventana'	

Private	Sub	CommandButton4_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Unload	Me	
End	Sub	
'Abrir	el	formulario	para	modificar'	
Private	Sub	CommandButton2_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Dim	Password	As	String	
If	Me.ListBox1.ListIndex	<	0	Then	
				MsgBox	"No	se	ha	elegido	ninguna	pieza",	vbExclamation,	"Error"	
Else	
				Password	=	InputBox("Ingrese	la	contraseña	para	poder	modificar",	"Usuario")	
				If	Password	=	"baiget"	Then	
								ModificarSubgrupo.Show*	
				Else	
								MsgBox	"Contraseña	incorrecta",	vbCritical,	"Error"	
				End	If	
End	If	
End	Sub	
'Eliminar	la	fila	seleccionada	en	el	ListBox'	
Private	Sub	CommandButton3_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
If	Me.ListBox1.ListIndex	<	0	Then	
				MsgBox	"No	se	ha	elegido	ninguna	pieza",	vbExclamation,	"Error"	
Else	
				Pregunta	=	MsgBox("Está	seguro	que	desea	eliminar	esta	pieza?",	vbYesNo	+	vbQuestion,	
"Eliminar	pieza")*	
				If	Pregunta	<>	vbNo	Then	
								ActiveCell.EntireRow.Delete	
				End	If	
End	If	
Call	CommandButton1_Click	



End	Sub	
'Mostrar	los	resultados	del	filtro	en	el	ListBox'	
Private	Sub	CommandButton1_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
On	Error	GoTo	Errores	
If	Me.TextBox1.Value	=	""	Then	Exit	Sub	
Me.ListBox1.Clear	
j	=	2	
Filas	=	Range("a1").CurrentRegion.Rows.Count	
For	i	=	2	To	Filas	
				If	LCase(Cells(i,	1).Offset(0,	1).Value)	Like	"*"	&	LCase(Me.TextBox1.Value)	&	"*"	Then	
								Me.ListBox1.AddItem	Cells(i,	j)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	1)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	1)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	2)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	2)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	3)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	3)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	4)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	4)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	5)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	5)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	6)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	6)	
				Else	
				End	If	
Next	i	
Exit	Sub	
Errores:	
MsgBox	"No	se	encuentran	resultados",	vbExclamation,	"Error"	
End	Sub	
									
Private	Sub	CommandButton5_Click()	
Add.Show*	
End	Sub	
	
'Activar	la	celda	de	la	pieza	elegida'	
Private	Sub	ListBox1_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Range("a2").Activate	
Cuenta	=	Me.ListBox1.ListCount	
Set	rangosa	=	Range("A1").CurrentRegion	
For	i	=	0	To	Cuenta	-	1	
				If	Me.ListBox1.Selected(i)	Then	
								valor	=	Me.ListBox1.List(i,	2)	
								If	valor	=	""	Then	
												valor	=	Me.ListBox1.List(i,	1)	
												rangosa.Find(What:=valor,	LookAt:=xlWhole,	After:=ActiveCell).Activate	
								Else	
												rangosa.Find(What:=valor,	LookAt:=xlWhole,	After:=ActiveCell).Activate	
								End	If	
				End	If	
Next	i	
End	Sub	
'Dar	formato	al	ListBox'	
Private	Sub	UserForm_Initialize()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
For	i	=	2	To	7	



				Me.Controls("Label"	&	i)	=	Cells(1,	i).Value	
Next	i	
With	ListBox1	
				.ColumnCount	=	6	
				.ColumnWidths	=	"40	pt;160	pt;110	pt;65	pt;65	pt;65	pt"	
End	With	
End	Sub	
	
	

1.1.1.1 Afegir 
	
	
Private	Sub	CommandButton1_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
If	TextBox2	=	""	Or	TextBox3	=	""	Or	TextBox15	=	""	Or	TextBox7	=	""	Or	TextBox13	=	""	Or	
TextBox14	=	""	Then	
MsgBox	"Está	dejando	campos	requeridos	vacíos",	vbExclamation,	"Error"	
TextBox3.SetFocus	
Else	
Range("A"	&	Cells.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Select	
ActiveCell	=	TextBox2.Value	
ActiveCell.Offset(0,	1)	=	TextBox3.Value	
ActiveCell.Offset(0,	2)	=	Label16.Caption	
ActiveCell.Offset(0,	3)	=	TextBox15.Value	
ActiveCell.Offset(0,	4)	=	TextBox7.Value	
ActiveCell.Offset(0,	5)	=	TextBox13.Value	
ActiveCell.Offset(0,	6)	=	TextBox14.Value	
MsgBox	"Información	ingresada	exitosamente",	vbInformation,	"Finalizado"	
TextBox2	=	""	
TextBox3	=	""	
Label16	=	"Escribe	el	subgrupo	y	dale	click."	
TextBox15	=	""	
TextBox7	=	""	
TextBox13	=	""	
TextBox14	=	""	
TextBox2.SetFocus	
Unload	Me	
End	If	
End	Sub	
Private	Sub	CommandButton4_Click()	
Unload	Me	
End	Sub	
Private	Sub	Label16_Click()	
Range("a2").Activate	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Set	rango	=	Range("A1").CurrentRegion	



valor	=	Me.TextBox3.Value	
rango.Find(What:=valor,	LookAt:=xlWhole,	After:=ActiveCell).Activate	
Label16.Caption	=	ActiveCell.Offset(0,	1).Value	
End	Sub	
	
	
	

1.1.1.2 Modificar 
	

'Aceptar	la	modoficación	del	registro'	
Private	Sub	CommandButton1_Click()	
For	i	=	1	To	6	
				ActiveCell.Offset(0,	i	-	3).Value	=	Me.Controls("TextBox"	&	
i).Value	
Next	i	
MsgBox	"Modificación	exitosa",	vbExclamation,	"Correcto"	
Unload	Me	
End	Sub	
'Cerrar	la	ventana	de	Modificar	registros'	
Private	Sub	CommandButton4_Click()	
Unload	Me	
End	Sub	
	
'Llenar	los	cuadros	de	texto	con	los	datos	del	registro	
elegido'	
Private	Sub	UserForm_Initialize()	
For	i	=	1	To	6	
				Me.Controls("TextBox"	&	i).Value	=	ActiveCell.Offset(0,	i	-	3).Value	
Next	i	
End	Sub	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1.1.1.3 Eliminar 

'Eliminar	la	fila	seleccionada	en	el	ListBox'	

Private	Sub	CommandButton3_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
If	Me.ListBox1.ListIndex	<	0	Then	
				MsgBox	"No	se	ha	elegido	ninguna	pieza",	vbExclamation,	"Error"	
Else	
				Pregunta	=	MsgBox("Está	seguro	que	desea	eliminar	esta	pieza?",	vbYesNo	+	vbQuestion,	
"Eliminar	pieza")*	
				If	Pregunta	<>	vbNo	Then	
								ActiveCell.EntireRow.Delete	
				End	If	
End	If	
Call	CommandButton1_Click	
End	Sub		

 
	

1.1.2 Recerca per analista 
	



'Cerrar	ventana'	
Private	Sub	CommandButton4_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Unload	Me	
End	Sub	
'Abrir	el	formulario	para	modificar'	
Private	Sub	CommandButton2_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Dim	Password	As	String	
If	Me.ListBox1.ListIndex	<	0	Then	
				MsgBox	"No	se	ha	elegido	ninguna	pieza",	vbExclamation,	"Error"	
Else	
				Password	=	InputBox("Ingrese	la	contraseña	para	poder	modificar",	"Usuario")	
				If	Password	=	"baiget"	Then	
								ModificarAnalista.Show	
				Else	
								MsgBox	"Contraseña	incorrecta",	vbCritical,	"Error"	
				End	If	
End	If	
End	Sub	
'Eliminar	la	fila	seleccionada	en	el	ListBox'	
Private	Sub	CommandButton3_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
If	Me.ListBox1.ListIndex	<	0	Then	
				MsgBox	"No	se	ha	elegido	ninguna	pieza",	vbExclamation,	"Error"	
Else	
				Pregunta	=	MsgBox("Está	seguro	que	desea	eliminar	esta	pieza?",	vbYesNo	+	vbQuestion,	
"Eliminar	pieza")	
				If	Pregunta	<>	vbNo	Then	
								ActiveCell.EntireRow.Delete	
				End	If	
End	If	
Call	CommandButton1_Click	
End	Sub	
'Mostrar	los	resultados	del	filtro	en	el	ListBox'	
Private	Sub	CommandButton1_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
On	Error	GoTo	Errores	
If	Me.TextBox1.Value	=	""	Then	Exit	Sub	
Me.ListBox1.Clear	
j	=	2	
Filas	=	Range("a1").CurrentRegion.Rows.Count	
For	i	=	2	To	Filas	
				If	LCase(Cells(i,	4).Offset(0,	1).Value)	Like	"*"	&	LCase(Me.TextBox1.Value)	&	"*"	Then	
								Me.ListBox1.AddItem	Cells(i,	j)	



								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	1)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	1)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	2)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	2)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	3)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	3)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	4)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	4)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	5)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	5)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	6)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	6)	
				Else	
								If	LCase(Cells(i,	5).Offset(0,	1).Value)	Like	"*"	&	LCase(Me.TextBox1.Value)	&	"*"	Then	
												Me.ListBox1.AddItem	Cells(i,	j)	
												Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	1)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	1)	
												Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	2)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	2)	
												Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	3)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	3)	
												Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	4)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	4)	
												Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	5)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	5)	
												Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	6)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	6)	
								Else	
												If	LCase(Cells(i,	6).Offset(0,	1).Value)	Like	"*"	&	LCase(Me.TextBox1.Value)	&	"*"	Then	
																Me.ListBox1.AddItem	Cells(i,	j)	
																Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	1)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	1)	
																Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	2)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	2)	
																Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	3)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	3)	
																Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	4)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	4)	
																Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	5)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	5)	
																Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	6)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	6)	
												Else	
												End	If	
								End	If	
				End	If	
Next	i	
Exit	Sub	
Errores:	
MsgBox	"No	se	encuentra",	vbExclamation,	"Error"	
End	Sub	
									
Private	Sub	CommandButton5_Click()	
Add.Show	
End	Sub	
	
'Activar	la	celda	de	la	pieza	elegida'	
Private	Sub	ListBox1_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Range("a2").Activate	
Cuenta	=	Me.ListBox1.ListCount	
Set	rango	=	Range("A1").CurrentRegion	
For	i	=	0	To	Cuenta	-	1	



				If	Me.ListBox1.Selected(i)	Then	
								valor	=	Me.ListBox1.List(i,	2)	
								If	valor	=	""	Then	
												valor	=	Me.ListBox1.List(i,	1)	
												rango.Find(What:=valor,	LookAt:=xlWhole,	After:=ActiveCell).Activate	
								Else	
												rango.Find(What:=valor,	LookAt:=xlWhole,	After:=ActiveCell).Activate	
								End	If	
				End	If	
Next	i	
End	Sub	
'Dar	formato	al	ListBox'	
Private	Sub	UserForm_Initialize()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
For	i	=	2	To	7	
				Me.Controls("Label"	&	i)	=	Cells(1,	i).Value	
Next	i	
With	ListBox1	
				.ColumnCount	=	6	
				.ColumnWidths	=	"40	pt;160	pt;110	pt;65	pt;65	pt;65	pt"	
End	With	
End	Sub	
	

1.1.2.1 Afegir 
Mateix	codi	que	anteriorment.	

1.1.2.2 Modificar 
Mateix	codi	que	anteriorment.	

1.1.2.3 Eliminar 
Mateix	codi	que	anteriorment.	

	

	

	

	

	

	

	

	



2. Distribució de les peces 

	

	

2.1 Recerca per subgrup 
	

	

	

Recerca	per	
subgrup	

Evaluar	la	
peça	

seleccionada	

Comparació	
correcte	

Comparació	
incorrecte	

Igualtat	de	
càrregues	

Modificar	 Eliminar	



Macro	Programa	

Sub	Programa()	
Load	Iniciar	
Iniciar.Show	
End	Sub	
	
'Mostrar	resultados	del	filtro'	
Private	Sub	CommandButton1_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
If	Len(Me.TextBox1)	<	3	Or	Len(Me.TextBox1)	>	3	Then	
				MsgBox	"Los	subgrupos	contienen	3	dígitos",	vbExclamation,	"Error"	
Else	
Me.ListBox1.Clear	
j	=	2	
Filas	=	Range("a1").CurrentRegion.Rows.Count	
For	i	=	2	To	Filas	
				If	LCase(Cells(i,	1).Offset(0,	1).Value)	Like	"*"	&	LCase(Me.TextBox1.Value)	&	"*"	Then	
								Me.ListBox1.AddItem	Cells(i,	j	+	2)	
								Me.Controls("Label"	&	9)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	1)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	1)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	7)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	2)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	8)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	3)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	9)	
								Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListCount	-	1,	4)	=	Cells(i,	j).Offset(0,	10)	
					Else	
					End	If	
Next	i	
End	If	
End	Sub	
'Modificar	los	datos	del	ListBox'	
Private	Sub	CommandButton2_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Dim	Password	As	String	
If	Me.ListBox1.ListIndex	<	0	Then	
				MsgBox	"No	se	ha	elegido	ninguna	pieza",	vbExclamation,	"Error"	
Else	
				Password	=	InputBox("Ingrese	la	contraseña	para	poder	modificar",	"Usuario")	
				If	Password	=	"baiget"	Then	
								ModificarDistribucion.Show	
				Else	
								MsgBox	"Contraseña	incorrecta",	vbCritical,	"Error"	
				End	If	
End	If	
Call	CommandButton1_Click	
End	Sub	



'Eliminar	la	fila	seleccionada'	
Private	Sub	CommandButton3_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Dim	Password	As	String	
If	Me.ListBox1.ListIndex	<	0	Then	
				MsgBox	"No	se	ha	elegido	ninguna	pieza",	vbExclamation,	"Error"	
Else	
				Password	=	InputBox("Ingrese	la	contraseña	para	poder	eliminar",	"Usuario")	
				If	Password	=	"baiget"	Then	
								Pregunta	=	MsgBox("Está	seguro	que	desea	eliminar	esta	pieza?",	vbYesNo	+	vbQuestion,	
"Eliminar	pieza")	
								If	Pregunta	<>	vbNo	Then	
												ActiveCell.EntireRow.Delete	
								End	If	
				Else	
								MsgBox	"Contraseña	incorrecta",	vbCritical,	"Error"	
				End	If	
End	If	
Call	CommandButton1_Click	
End	Sub	
	
'Cerrar	ventana'	
Private	Sub	CommandButton4_Click()	
Sheets("Acciones").Activate	
Unload	Me	
End	Sub	
	
'Evaluar	la	pieza	seleccionada'	
Private	Sub	CommandButton6_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
If	Me.ListBox1.ListIndex	<	0	Then	
				MsgBox	"No	se	ha	elegido	ninguna	pieza",	vbExclamation,	"Error"	
Else	
				If	ActiveCell.Offset(0,	8).Value	=	""	Then	
							benchmarking	=	""	
								If	ActiveCell.Offset(0,	5).Value	=	ActiveCell.Offset(0,	6).Value	And	ActiveCell.Offset(0,	
5).Value	=	ActiveCell.Offset(0,	7).Value	Then	
												ActiveCell.Offset(0,	8).Value	=	ActiveCell.Offset(0,	5).Value	
												MsgBox	"Se	ha	añadido	a	CMC(Seat)	el	subdepartamento	comparado",	,	"Benchmarking	
exitoso"	
								Else	
												Evaluar.Show	
								End	If	
				Else	
								MsgBox	"La	pieza	ya	está	distribuïda	a	un	subdepartamento",	vbExclamation,	"Error"	



				End	If	
End	If	
Call	CommandButton1_Click	
End	Sub	
	
'Activar	la	celda	de	la	pieza	elegida'	
Private	Sub	ListBox1_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Range("a2").Activate	
Cuenta	=	Me.ListBox1.ListCount	
Set	rangosa	=	Range("A1").CurrentRegion	
For	i	=	0	To	Cuenta	-	1	
				If	Me.ListBox1.Selected(i)	Then	
								valor	=	Me.ListBox1.List(i,	0)	
								rangosa.Find(What:=valor,	LookAt:=xlWhole,	After:=ActiveCell).Activate	
				End	If	
Next	i	
End	Sub	
	
Private	Sub	TextBox1_KeyPress(ByVal	KeyAscii	As	MSForms.ReturnInteger)	
If	Not	(KeyAscii	>=	48	And	KeyAscii	<=	57)	Then	
				KeyAscii	=	0	
				MsgBox	"Ingrese	3	números",	vbOKOnly	+	vbInformation,	Title:="Carácter	nulo"	
				End	If	
End	Sub	
	
Private	Sub	UserForm_Initialize()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Me.Controls("Label"	&	2)	=	Cells(1,	4).Value	
Me.Controls("Label"	&	3)	=	Cells(1,	9).Value	
Me.Controls("Label"	&	4)	=	Cells(1,	10).Value	
Me.Controls("Label"	&	5)	=	Cells(1,	11).Value	
Me.Controls("Label"	&	6)	=	Cells(1,	12).Value	
With	ListBox1	
				.ColumnCount	=	5	
				.ColumnWidths	=	"110	pt;110	pt;110	pt;110	pt;110	pt"	
End	With	
End	Sub	
	

	

	

	



2.1.1 Evaluar la peça seleccionada 

	

'Comparaciones	del	material	con	el	subgrupo'	
Private	Sub	CommandButton1_Click()	
If	ActiveCell.Offset(0,	19).Value	=	"Acabados	interiores"	Then	
				ActiveCell.Offset(0,	8).Value	=	"Acabados	Interiores"	
				MsgBox	"Se	ha	añadido	a	CMC(Seat)	el	subdepartamento	Acabados	Interiores	para	esta	
pieza",	,	"Éxito"	
				Unload	Me	
Else	
				Igualdadcargas.Show	
				Unload	Me	
End	If	
End	Sub	
Private	Sub	CommandButton2_Click()	
If	ActiveCell.Offset(0,	19).Value	=	"Carroceria	y	acabados	exteriores"	Then	
				ActiveCell.Offset(0,	8).Value	=	"Carroceria	y	acabados	exteriores"	
				MsgBox	"Se	ha	añadido	a	CMC(Seat)	el	subdepartamento	Carroceria	y	acabados	exteriores	
para	esta	pieza",	,	"Éxito"	
				Unload	Me	
Else	
				Igualdadcargas.Show	
				Unload	Me	
End	If	
End	Sub	
	
Private	Sub	CommandButton3_Click()	
If	ActiveCell.Offset(0,	19).Value	=	"Mecanica	y	componentes	electricos"	Then	
				ActiveCell.Offset(0,	8).Value	=	"Mecanica	y	componentes	electricos"	
				MsgBox	"Se	ha	añadido	a	CMC(Seat)	el	subdepartamento	Mecanica	y	componentes	
electricos	para	esta	pieza",	,	"Éxito"	
				Unload	Me	
Else	
				Igualdadcargas.Show	
				Unload	Me	
End	If	



End	Sub	
'Tener	en	cuenta	igualdad	de	cargas'	
Private	Sub	CommandButton4_Click()	
				Igualdadcargas.Show	
				Unload	Me	
End	Sub	
	
Private	Sub	Label1_Click()	
	
End	Sub	
	
'Comparativa	de	los	subgrupos	con	los	subdepartamentos'	
Private	Sub	UserForm_Initialize()	
j	=	13	
Dim	valor1	As	String	
Filas	=	Range("a1").CurrentRegion.Rows.Count	
For	i	=	2	To	Filas	
				If	LCase(Cells(i,	j).Value)	Like	"*"	&	LCase(ActiveCell.Offset(0,	-2).Value)	&	"*"	Then	
								valor1	=	"Acabados	interiores"	
				End	If	
				If	LCase(Cells(i,	j	+	1).Value)	Like	"*"	&	LCase(ActiveCell.Offset(0,	-2).Value)	&	"*"	Then	
								valor1	=	"Carroceria	y	acabados	exteriores"	
				End	If	
				If	LCase(Cells(i,	j	+	2).Value)	Like	"*"	&	LCase(ActiveCell.Offset(0,	-2).Value)	&	"*"	Then	
								valor1	=	"Mecanica	y	componentes	electricos"	
				End	If	
Next	i	
ActiveCell.Offset(0,	19).Value	=	valor1	
End	Sub	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.1.1.1 Igualtat de càrregues 

	

Private	Sub	CommandButton1_Click()	

ActiveCell.Offset(0,	8).Value	=	"Acabados	Interiores"	
MsgBox	"Se	ha	añadido	a	CMC(Seat)	el	subdepartamento	Acabados	Interiores	para	esta	pieza",	
,	"Éxito"	
Unload	Me	
End	Sub	
	
Private	Sub	CommandButton3_Click()	
ActiveCell.Offset(0,	8).Value	=	"Carroceria	y	acabados	exteriores"	
MsgBox	"Se	ha	añadido	a	CMC(Seat)	el	subdepartamento	Carroceria	y	acabados	exteriores	
para	esta	pieza",	,	"Éxito"	
Unload	Me	
End	Sub	
	
Private	Sub	CommandButton2_Click()	
ActiveCell.Offset(0,	8).Value	=	"Mecanica	y	componentes	electricos"	
MsgBox	"Se	ha	añadido	a	CMC(Seat)	el	subdepartamento	Mecanica	y	componentes	electricos	
para	esta	pieza",	,	"Éxito"	
Unload	Me	
End	Sub	



	

2.1.2 Modificar 
	

'Aceptar	la	modificacion'	
Private	Sub	CommandButton1_Click()	
ActiveCell.Value	=	Me.Controls("TextBox"	&	
1).Value	
ActiveCell.Offset(0,	5).Value	=	
Me.Controls("TextBox"	&	2).Value	
ActiveCell.Offset(0,	6).Value	=	
Me.Controls("TextBox"	&	3).Value	
ActiveCell.Offset(0,	7).Value	=	
Me.Controls("TextBox"	&	4).Value	
ActiveCell.Offset(0,	8).Value	=	
Me.Controls("TextBox"	&	5).Value	
MsgBox	"Modificación	exitosa",	vbExclamation,	"Correcto"	
Unload	Me	
End	Sub	
	
'Cerrar	la	ventana	de	modificaciones'	
Private	Sub	CommandButton4_Click()	
Unload	Me	
End	Sub	
'Llenar	los	cuadros	con	los	registros	seleccionados'	
Private	Sub	UserForm_Initialize()	
Me.Controls("TextBox"	&	1).Value	=	ActiveCell.Value	
Me.Controls("TextBox"	&	2).Value	=	ActiveCell.Offset(0,	5).Value	
Me.Controls("TextBox"	&	3).Value	=	ActiveCell.Offset(0,	6).Value	
Me.Controls("TextBox"	&	4).Value	=	ActiveCell.Offset(0,	7).Value	
Me.Controls("TextBox"	&	5).Value	=	ActiveCell.Offset(0,	8).Value	
End	Sub	
	

	

2.1.3 Eliminar 
	

'Eliminar	la	fila	seleccionada'	
Private	Sub	CommandButton3_Click()	
Sheets("Base	de	Datos").Activate	
Dim	Password	As	String	
If	Me.ListBox1.ListIndex	<	0	Then	
				MsgBox	"No	se	ha	elegido	ninguna	pieza",	vbExclamation,	"Error"	



Else	
				Password	=	InputBox("Ingrese	la	contraseña	para	poder	eliminar",	"Usuario")	
				If	Password	=	"baiget"	Then	
								Pregunta	=	MsgBox("Está	seguro	que	desea	eliminar	esta	pieza?",	vbYesNo	+	vbQuestion,	
"Eliminar	pieza")	
								If	Pregunta	<>	vbNo	Then	
												ActiveCell.EntireRow.Delete	
								End	If	
				Else	
								MsgBox	"Contraseña	incorrecta",	vbCritical,	"Error"	
				End	If	
End	If	
Call	CommandButton1_Click	
End	Sub	
	

	

 



3. Proveïdors 
	

Macro	AbrirLibro	
	
Sub	AbrirLibro()	
Workbooks.Open	"D:\Raimon\TFG\Total_Claves.xlsm"	
End	Sub	
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