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Resum 

El bon funcionament d’una planta productiva és fruït d’una bona coordinació i 

comunicació entre tots els departaments que s’encarreguen de gestionar-ne l’activitat 

en el dia a dia: compres, magatzem, planificació, producció, vendes, expedició...  

El propòsit d’aquest projecte és aconseguir que, una fàbrica que presenta ineficiències 

tant en la seva estructura com en el seu comportament, pugui alinear tot el seu 

mecanisme operatiu en una mateixa direcció. Per fer-ho, s’ha plantejat i desenvolupat 

un sistema que és capaç de resoldre la planificació a curt i mitjà termini del centre 

productiu, respectant les dependències entre departaments i perseguint una harmonia 

global.  

L’àmbit del projecte està emmarcat en una empresa internacional multisectorial, i el 

procés productiu al qual es dóna solució inclou tot el que té lloc dins i fora 

(subcontractacions) de la fàbrica, començant per les compres i recepció de matèria 

primera i arribant fins a la planificació de les expedicions de producte acabat.  

L’objectiu del projecte és aconseguir la màxima optimització i automatització en 

l’operativa del centre a curt termini. Es busca que la solució final sigui robusta i 

proporcioni millores a nivell de flexibilitat, temps de resposta i eficiència de la fàbrica. 

Inicialment, es presenta una visió general del funcionament del centre. S’exposa la 

situació de partida, així com els motius i necessitats que fan que es requereixi una 

solució. Seguidament, s’exposa la solució que s’ha decidit implementar: els objectius, el 

focus i la metodologia utilitzada per eliminar o minimitzar les ineficiències trobades. 

Finalment, s’avalua la implementació de la solució proposada. Es fa un balanç final del 

projecte i els seus resultats, i es planteja la possibilitat d’una futura 

implementació/expansió del sistema a altres fàbriques de l’empresa.  

Les conclusions del projecte són les següents: la majoria de problemes de  la  

planificació del centre arrelen en una incorrecta interacció entre les àrees funcionals i en 

l’absència de millores i actualitzacions sobre la visibilitat del detall operatiu de la planta. 

La implantació de solucions com la descrita en aquest projecte provocarà una 

acceleració en l’optimització de la planificació dels centres productius d’arreu del món, 

posant la indústria 4.0 al servei d’un creixement futur més eficient i sostenible.  
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1 Glossari 

Acrònim Definició 

BOM 
Bill of Materials: llista de materials necessaris per fabricar un 

producte. 

WIP 
Work In Progress: estoc a màquina + estoc intermedi d’un procés 

productiu. 

LT Lead Time: temps de producció estimat. 

ESD Earliest Start Date: data mínima d’inici. 

RD 
Resource Data: informació relacionada amb la ruta de fabricació 

d’un article (llocs de treball de les operacions i temps de procés). 

ERP 
Enterprise Resource Planning: sistema de gestió i planificació de 

recursos, un dels més habituals és SAP. 

DD Due Date: data màxima de finalització o entrega d’una comanda. 

MRP 

Material Requirements Planning:  càlcul de la planificació de 

requeriments de material per a poder produir una ordre de 

fabricació dins de la data estimada. 

MES 

Manufacturing Execution System: sistema de control de 

l’execució d’un procés productiu que gestiona recursos, consums 

de material i fitxatges d’operacions entre d’altres. 

OF 
Ordre de Fabricació: conjunt d’operacions necessàries per a 

produir un producte. 

FIFO 

First In First Out: criteri d’assignació de materials. El material més 

antic és el primer que s’assigna. La OF més urgent és la primera 

a consumir el material. 

OEE 
Overall Equipment Effectiveness: és una mesura de 

l’aprofitament/eficiència global de la maquinària industrial. 
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2 Prefaci 

2.1 Origen del Projecte 

Des de febrer de l’any 2019 l’autor d’aquest projecte ha estat treballant al departament 

d’indústria 4.0 d’una empresa consultora que es dedica a donar solucions tecnològiques 

a empreses d’arreu d’Espanya.  

L’equip del qual forma part està especialitzat en consultoria de planificació de la 

producció i Lean Manufacturing, i es dediquen a resoldre els problemes que tenen 

algunes fàbriques a l’hora de gestionar i planificar del seu procés productiu.  

Per aconseguir-ho, entre altres eines, s’ajuden d’un sistema anomenat Preactor 

OpCenter (del fabricant SIEMENS), que és una eina que permet gestionar i monitorar la 

planificació de les ordres de fabricació que es duen a terme en un centre productiu i les 

seves necessitats associades (compres, subcontractació, magatzem, personal/torns 

necessaris, expedicions, etc.). A més, Preactor té la peculiaritat de què pot assolir un alt 

grau de personalització en funció de quines siguin les necessitats del client, permetent 

dissenyar i implementar regles específiques per cada sector/empresa. 

En aquest cas, una fàbrica de motors elèctrics d’altes prestacions es va posar en 

contacte amb l’equip per exposar la seva situació i preguntar si se’ls hi podria oferir una 

solució per millorar el seu procés.  

Aquest projecte reflecteix el disseny de la solució i la seva implementació. 

2.2 Motivació  

És molt satisfactori i emocionant veure l’impacte que té la feina que fa un consultor, quan 

una empresa que presentava grans problemes en el passat pot funcionar correctament 

en el present.  

Durant els meus anys d’estudiant he estat treballant a diverses empreses -fins a un total 

de 5- tant a Espanya com a l’estranger, i puc dir que és de les primeres experiències on 

es pot sentir i palpar de manera directa l’impacte positiu que genera la feina en els altres.   

També és cert que fins ara no havia tingut l’ocasió d’assumir tasques amb un nivell de 

responsabilitat tan alt com les que m’ocupen avui en dia.  
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Quan es va assignar el projecte, vaig pensar que seria una gran oportunitat donar 

visibilitat a la feina que es fa i al valor afegit que aporta. 

2.3 Requeriments Previs 

Per poder desenvolupar solucions com la que es presenta en aquest treball, és essencial 

tenir una visió general del funcionament d’una planta productiva així com dels fluxos, 

dependències i relacions que hi ha entre els departaments que la conformen. També 

són imprescindibles coneixements a nivell de planificació, producció i organització 

industrial. 

Amb l’objectiu de tenir una bona perspectiva dels límits i les possibilitats de la solució 

també es requereixen coneixements tècnics. Per desenvolupar solucions com un 

sistema Preactor cal saber programar i treballar amb bases de dades. La part tècnica 

se centra a poder posar en funcionament els sistemes dissenyats per donar solució als 

problemes trobats. Per aquest cas concret es requereix: 

• Coneixement profund i experiència en sistemes de planificació, en aquest cas 

Preactor, tant a nivell d’estructura com de comportament. Comprensió dels 

processos interns que el sistema és capaç de dur a terme en tot el seu ampli 

espectre. 

• Coneixement específic sobre planificació de producció: càlcul d’un MRP, 

assignacions de materials, regles de seqüenciació... Capacitat per modelitzar les 

variables que influeixen en un procés productiu i les seves interaccions. 

• Experiència en el funcionament de bases de dades i llenguatge SQL 

• Experiència en programació en llenguatge Visual Basic o C#. 

• Experiència en la generació d’interfícies d’usuari (com per exemple formularis i 

controls d’usuari) via Visual Studio. 

També s’ha fet ús de programes comuns d’Office com poden ser Excel, Word... i s’han 

pogut aplicar coneixements relacionats amb assignatures cursades tant al grau 

d’Enginyeria en Tecnologies Industrials com al Màster Universitari en Enginyeria 

Industrial de l’ETSEIB.  
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3 Introducció 

3.1 Objectius  

Els objectius d’aquest projecte són: 

• Analitzar el comportament operatiu actual de la fàbrica 

És important entendre quina és la lògica que hi ha darrere del procés de planificació 

actual: quins criteris es fan servir, com es planifica, quins són els colls d’ampolla i com 

es tracten, on solen aparèixer els problemes i què es busca millorar. Tot això és 

important perquè permet comparar la definició teòrica de com hauria de ser el 

funcionament de la fàbrica amb la situació real en el dia a dia. 

• Detectar i entendre els principals problemes del procés actual. 

Una vegada entès el procés productiu s’estudiaran amb detall les discrepàncies entre la 

definició teòrica i la realitat de la fàbrica. Es recolliran els punts que la mateixa empresa 

client considera que són problemes i alhora es posaran damunt de la taula conflictes no 

contemplats per l’empresa que també impacten negativament el seu bon funcionament. 

• Proposar i dissenyar d’una solució que resolgui les ineficiències trobades. 

S’exposaran els raonaments seguits i les decisions preses durant les diferents etapes 

del desenvolupament d’una solució final. Aquí s’inclouen diferents fases del projecte 

passant per la integració de dades, la seva posterior anàlisi i tractament, i la generació 

d’un model que a través de variables i restriccions aconsegueixi representar la realitat 

de la fàbrica. També es parlarà de les personalitzacions realitzades i de les limitacions 

que presenta la solució. 

• Implementar la solució i contrastar-la amb la situació inicial. 

Es realitzarà una comparativa del funcionament dels diferents departaments (productiu, 

planificació, compres, comercial, logística...) abans i després d’implementar la nova 

solució. Es contrastaran els avantatges i inconvenients que presenta la nova solució 

respecte de la situació inicial. 
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• Avaluar el projecte. 

Una vegada finalitzat el projecte, es valorarà de forma qualitativa les millores introduïdes 

i el seu impacte dins l’empresa. S’avaluarà tot el procés que s’ha dut a terme i 

s’extrauran conclusions de cara al futur. 

3.2 Abast 

La situació inicial de la fàbrica estudiada es correspon al primer trimestre de l’any 2020 

i la durada de tot el projecte, inclosa la implementació de la solució ha estat de set mesos 

(Inici a març i tancament a octubre de l’any 2020). 

La solució ataca la pedra angular del funcionament de la fàbrica: la planificació de 

producció a curt i mitjà termini. La generació, planificació, i control de totes les ordres de 

producció de la fàbrica acaba impactant a totes les unitats de negoci que la conformen. 

La solució resoldrà la planificació de tot el centre productiu, que inclou les ordres de 

fabricació del centre (incloses subcontractacions) i els recursos humans associats a les 

tasques de producció. S’ha exclòs de la solució a les ordres de reparacions, que no 

s’han tingut en compte degut a la seva aleatorietat i difícil estandardització. Aquestes 

últimes es tractaran com a una disminució de la capacitat productiva quan s’hagin 

d’executar, de forma que indirectament quedin incloses dins la solució. 

Primerament s’exposarà el procés productiu que té definida la fàbrica i els problemes 

que presenta en el dia a dia. En segon lloc es raonarà i justificarà la solució proposada, 

i finalment es valorarà l’impacte de  la solució sobre la fàbrica i la seva planificació a curt 

i mitjà termini (recursos, aprovisionaments i compres, subcontractacions, expedicions...)  

A les fases inicials, s’ha dut a terme tot un procés d’anàlisi i tractament extensiu de 

dades que tot i no tenir gaire protagonisme en la memòria d’aquest treball, és d’alta 

importància per a l’anàlisi prèvia de l’empresa.  

Altres tasques tampoc reflectides en la memòria com són les visites i les reunions 

mantingudes amb l’empresa i la documentació generada fruït d’aquestes, també han 

estat de gran ajuda i importància.  

La solució, que busca proporcionar millores a nivell de flexibilitat, temps de resposta i 

eficiència, presenta una sèrie de limitacions a l’hora de modelitzar la realitat productiva 

de la fàbrica que es mencionaran als apartats finals d’aquesta memòria.  
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4 Conceptes clau 

Abans d'entrar en detall, és imprescindible repassar alguns conceptes sobre la 

planificació de la producció. És important que aquests conceptes estiguin clars de cara 

al fet que posteriorment s'entenguin els motius i la lògica de les decisions preses al llarg 

del projecte. Les diverses casuístiques que afecten la fàbrica actuaran com a condicions 

de contorn a l'hora de desenvolupar la solució.  

4.1 Planificació de la producció 

La planificació de la producció és un procés mitjançant el qual es busca establir un ordre 

d’execució – què i quan s’ha de produir - de les ordres de fabricació d’un centre 

productiu.  

Paral·lelament i a mesura que augmenta la complexitat d’un sistema productiu també 

se’n planifiquen els aprovisionaments i les expedicions, buscant la sintonia entre les 

necessitats del procés productiu i el ritme de sortida de producte acabat: compres s’ha 

d’encarregar d’aprovisionar el material amb temps, vendes ha d’estar en contacte amb 

els clients per informar sobre dates d’entrega, logística ha de planificar les expedicions, 

producció ha d’organitzar els seus recursos per complir amb la planificació... La Figura 

1 il·lustra de forma esquemàtica aquesta visió. 

 

Figura 1*: Esquema bàsic d’un procés productiu. Font pròpia. 

 

Depenent de l’empresa, la planificació pot assolir diferents graus d’automatització, però 

sempre està sotmesa a fluctuacions i imprevistos. Aquestes incerteses poden tenir 

origen tan dins com fora de la pròpia fàbrica que planifica la seva producció i tenen un 

gran impacte -generalment econòmic- sobre l’empresa afectada. 

 
 

*Nota: Totes les imatges utilitzades en aquest projecte pertanyen a l’empresa tractada i han estat cedides 

pels propis empleats o bé són elaboració pròpia de l’autor d’aquest projecte. 
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Com s’observa a la Figura 2, es podria dir que la planificació, tot i estar condicionada 

per molts factors, en essència busca un equilibri entre la oferta (aprovisionament i 

producció) i la demanda (comandes) d’un centre productiu: 

 

Figura 2: Esquema d’interacció oferta i demanda. Font pròpia. 

 

Les comandes dels clients (demanda externa) són l’estímul que posa a funcionar la 

cadena productiva. La Figura 3 plasma les decisions preses a l’hora de satisfer una 

demanda.  

La intenció es posar en marxa ordres de fabricació per servir les comandes. Aquestes 

ordres de fabricació generen necessitats internes dins de la fàbrica: per a produir un 

producte final es parteix d’una matèria primera. Si hi ha existències de matèria primera 

en estoc es pot començar a produir.  

 

Figura 3: Arbre de decisions a l’hora de satisfer una demanda externa. Font pròpia. 
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En situacions on no es disposi de materials suficients caldrà generar ordres de compra 

– quan el material necessari és una matèria primera – o fins i tot noves ordres de 

fabricació   -en el cas de què els materials requerits siguin semielaborats- . 

Així, la planificació s’encarregarà de fer que els temps d’inici de les ordres de fabricació 

s’ajustin als aprovisionaments, intentant respectar les dates d’entrega que s’han promès 

al client. 

4.2 Objectius de la planificació de la producció 

Com es pot veure, la planificació pot arribar a ser molt complexa depenent de la 

naturalesa del producte produït i es poden perseguir diferents objectius durant la 

mateixa: complir amb les dates del client, minimitzar estocs, allisar càrregues de treball... 

En general els principals objectius que es persegueixen són els següents: 

• Augmentar la productivitat, entenent aquesta com la capacitat de produir més 

amb els mateixos recursos productius, (tant recursos/màquines com 

persones/torns productius) evitant pèrdues de temps innecessàries (com per 

exemple temps de canvi i preparacions). Es podria resumir com la cerca del 

augment del OEE dels tots els processos productius reduint-ne el temps de cicle. 

• Reducció de costos innecessaris com per exemple: compres d’última hora, 

transports urgents, subcontractacions addicionals, o torns i hores extres. 

Normalment aquests costos tenen origen en una mala planificació que no permet 

anticipar pics de producció futurs. 

• Allisar càrregues: amb l’objectiu de minimitzar pics de producció futurs, es 

reparteix la càrrega productiva del futur en el present, de manera que si en el 

present hi ha excessos de capacitat disponible puguin ser utilitzats per a cobrir 

necessitats futures. En relació amb el punt anterior, l’objectiu es evitar aturades 

innecessàries dels recursos productius (màquines i/o persones) que en un futur 

puguin generar un problema. Es pretén que els recursos no s’aturin mai a 

excepció de què no s’hi pugui avançar producció. 

• Maximitzar les entregues de productes i augmentar el servei als clients de 

forma que si no és possible entregar a temps, es faci amb el mínim retràs 

possible. Els problemes que originen un retràs poden ser tant interns (parades 
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de màquines, imprevistos, processos que s’han de repetir) com externs 

(materials que no arriben a temps, proveïdors que no entreguen peces en el 

termini pactat...) 

• Minimitzar estocs tant de producte final que encara no s’ha d’expedir com del  

WIP. Disposar de matèries primes i altres elements auxiliars de fabricació en el 

moment oportú i al lloc requerit (just in time). Una bona gestió dels estocs implica 

una carga financera mes petita per part de la empresa, especialment en casos 

on el cost de les matèries i valor comptable del WIP són elevats.  

• Disposar d’un sistema de simulació que permeti contemplar tots els 

escenaris possibles,  i que faciliti la presa de decisions en cada moment. En 

especial es pretén que el procés de simulació sigui ràpid, fàcil d’executar i fàcil 

d’avaluar en termes d’impacte sobre tota la cadena productiva 

(aprovisionaments, dates d’entrega...)  

El problema principal rau en determinar un ritme de producció que sigui capaç de satisfer 

la demanda sense saturar la capacitat instal·lada i es disposi del flux de materials i de 

mitjans tècnics per poder-ho dur a terme. A tots els factors ja esmentats se sumen els 

interessos econòmics de l’empresa, que buscarà reduir costos productius. 

4.3 Variables que intervenen en la planificació 

L’elecció d’una seqüència de producció està subordinada a moltes variables. La majoria 

d’elles formen part de l’esquema oferta-demanda que s’ha il·lustrat a la Figura 2: 

disponibilitat de materials, dates d’entrega a client, dates de recepció de compres... però 

també n’hi ha d’altres que no s’han esmentat i són molt importants. 

Aquestes altres restriccions tenen més a veure amb la possibilitat o no de realitzar una 

operació a un lloc de treball en un moment determinat.  

Posant com a exemple el cas d’una empresa del sector de l’alimentació que es dedica 

a fer brioix; en una ordre de producció hi haurà una operació on el brioix haurà d’anar al 

forn, quines restriccions intervenen en aquesta operació? 

En primer lloc, hi ha d’haver un forn disponible on introduir el brioix. Potser la fàbrica té 

8 forns de diferents tipus; són tots compatibles per fornejar el brioix? La ruta de fabricació 

del brioix indicarà en quins llocs de treball (forns) es pot dur a terme la operació.  
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En segon lloc, dels forns que són compatibles, n’hi ha algun de disponible? És necessari 

conèixer si en un determinat instant, un recurs està disponible per a treballar o si per 

altra banda està fora de servei o ocupat fent alguna altra operació.  

Suposant que hi ha un forn disponible i aquest és compatible amb el brioix que es vol 

fornejar, es pot programar la operació? La resposta és no.  

Es necessitarà també un operari disponible que pugui introduir el brioix dins el forn i 

també un motllo perquè el brioix agafi la forma desitjada (en aquest cas el motllo fa la 

funció d’un utillatge, estri necessari per a dur a terme la operació que no forma part del 

producte). Si es donen totes les condicions recollides en aquest exemple, llavors es 

podrà programar la operació per al forn en qüestió. 

 

Figura 4: Esquema de restriccions secundàries. Font pròpia. 
 

La Figura 4 resumeix de manera esquemàtica tota la sèrie de condicionants que actuen 

sobre la possibilitat de programar una operació a un recurs en un moment determinat. 

Com es pot veure, amb aquest tipus de casuístiques les combinacions i solucions 

possibles a les que es pot arribar tendeixen a l’infinit. De fet, la planificació és un 

problema combinatori complex, ja que existeixen múltiples solucions a les que es pot 

arribar i a més, la seva avaluació pot divergir en funció del criteri que s’estigui 

considerant. Per exemple, una solució que és òptima respecte al criteri d’acabar les 

ordres de fabricació quant abans, pot no ser òptima respecte a un criteri de reducció del 

WIP generat o de reducció de costos.  

La Figura 5 il·lustra aquest compromís entre les diferents variables que es volen 

optimitzar i la impossibilitat de millorar en una direcció sense perjudicar a cap dels altres 

objectius. 
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Figura 5: El compromís entre els criteris d’optimització. Font pròpia.  

 

Preactor, a l'igual que qualsevol sistema de planificació requereix del coneixement de 

totes les dades que intervenen en un sistema productiu per funcionar de manera 

efectiva. Aquest conjunt de dades constitueix la columna vertebral de qualsevol sistema 

de planificació de producció i a continuació s’explicaran de manera resumida quines són 

aquestes dades i quines interaccions presenten entre elles. L’esquema de la figura 6 

representa la transformació de les dades inicials en una proposta de planificació 

mitjançant Preactor.  

 

Figura 6: Esquema de funcionament bàsic de Preactor. Font pròpia. 

 

Comandes: llistat de les comandes de clients pendents de servir. S’especifica el 

producte a produir i la quantitat demanada. 
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Estocs: llistat de productes (matèria primera, semielaborats i producte final) disponibles 

en estoc i la seva quantitat disponible. 

Compres: llistat de les compres efectuades amb el informació del producte comprat i la 

quantitat que s’ha comprat. Generalment, es té una data de previsió de la recepció de 

la compra. 

Llistat de productes i coproductes: llistat que inclou tots els productes que intervenen 

en la fabricació. Els productes es separar en quatre categories: 

• Matèria Primera: part bàsica d’un producte que no es pot obtenir a partir de cap 

altre material. 

 

• Producte Semielaborat: article que s’obté a partir de matèries primes o altres 

semielaborats i que ja ha patit alguna transformació amb valor afegit. 

 

• Producte Final: producte acabat.  

 

• Coproducte: producte final que pot ser utilitzat com a alternativa per a substituir 

a un altre producte en el cas de què no es pugui produir el producte en qüestió. 

 

Figura 7: Exemple de relacions entre materials. Font pròpia. 

 

La Figura 7 és un exemple de les relacions existents entre una sèrie de materials per 

arribar a un producte final.  

Ordre de fabricació: Capçalera i llistat de les operacions necessàries per a la fabricació 

d’un producte final concret. Inclou dades com: quantitat a fabricar, data límit (due date), 

data mínima d’inici (earliest start date)… 

Fulla de ruta, informació de recursos (resource data): És complementària a una 

ordre de fabricació. Indica, per a cada operació d’una ordre, quins son els recursos on 

es pot dur a terme la operació, aportant informació sobre els temps de la operació (temps 



Pàgina 20                                                                                                                                                             Memòria 

  

de preparació, temps de procés ja sigui de lot, unitari o quantitat  produïda per hora, 

temps de canvi entre recursos etc.). 

Llista de materials: Sovint anomenada BOM (bill of materials) és una llista dels 

ingredients o materials necessaris per a la elaboració d’un producte final. En ocasions, 

la BOM també separa les necessitats segons la operació en el procés de fabricació d’un 

producte final. 

Restriccions secundàries: altres restriccions que condicionen la possibilitat de què 

una operació pugui ser efectuada en un recurs. Per un costat hi ha els utillatges (que 

poden ser propis del producte o del recurs), elements auxiliars com podrien ser els 

operaris (moltes vegades es requereix de la disponibilitat d’un operari per a poder dur a 

terme una operació en un recurs). També forma part d’aquestes restriccions la 

disponibilitat del recurs. Per exemple, si s’efectua una operació de manteniment en un 

recurs aquest quedarà inutilitzat mentre duri el manteniment. 

Torns de producció disponibles: el calendari productiu, que es subdivideix  en el 

calendari de màquines o recursos productius i els calendaris de personal, indica el 

nombre d’operaris que hi haurà disponibles a cada torn i és un limitant (recurs secundari) 

important dintre del procés productiu. 

Combinant totes les variables i les dades, el resultat visual final que s’obté una vegada 

definida una seqüència és un diagrama de Gantt on es poden visualitzar els diferents 

recursos i les operacions programades a futur en els mateixos. A la Figura 8 es mostra 

un exemple d’un diagrama de Gantt amb una proposta de planificació. 
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Figura 8: Exemple de diagrama de Gantt al sistema Preactor. Imatge cedida. 

 

4.4 Llançament d’ordres de fabricació 

Segons l’estructura i el funcionament del model de negoci, cal discernir entre dues 

maneres de generar ordres de producció: 

Ordres contra estoc: en aquest cas només es llencen ordres de fabricació buscant 

garantir un nivell d’estoc mínim definit; si l’estoc cau per sota d’aquest nivell, es llença 

una ordre de fabricació. La finalitat de les ordres de fabricació llençades és cobrir els 

consums d’estoc.  A la part esquerra de la Figura 9 s’hi pot observar un exemple visual 

d’aquest tipus de llançament d’ordres.  

Els nivells d’estoc mínim o de seguretat solen calcular-se segons l’històric de vendes i 

les previsions de vendes futures. Les unitats més habituals per designar un nivell d’estoc 

mínim són quantitat de material o dies de cobertura. Depenent dels costos d’estoc, 

costos d’emmagatzematge i de la tipologia del producte hi ha casos on no és possible 

seguir aquest tipus de funcionament. Per exemple, els productes peribles com poden 

ser la llet o els iogurts no poden estar massa temps emmagatzemats, pel que no és 

possible utilitzar aquest mètode amb ells. 
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Figura 9: Fabricació contra estoc vs. Fabricació contra demanda. Font pròpia. 

Ordres contra comanda: en aquest cas només es llencen ordres de fabricació en el 

moment en que es reben comandes dels clients. La finalitat de les ordres de fabricació 

és produir únicament sota demanda. Aquest model cada dia es fa servir més, ja que és 

una manera de treballar pràcticament sense estoc donat que tot el que es fabrica ja està 

venut. Mètodes com el JIT (just in time) persegueixen aquesta filosofia, buscant sempre 

minimitzar estocs i el cost que suposen. A la part dreta de la Figura 9 se’n pot observar 

un exemple. 

4.5 Tipus de programació 

Depenent del context i l’àmbit on treballa una fàbrica es poden distingir diverses 

maneres o criteris per establir una seqüència de programació:  

Programació cap endavant: es busca començar a fabricar el més d’hora possible, tan 

bon punt es coneixen les necessitats de la ordre de fabricació. Es comença programant 

la primera operació i s’acaba per l’última.  
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Un exemple clar d’aquest tipus de programació són els restaurants: tant bon punt els 

comensals demanen menjar, la cuina es posa en marxa per donar servei.  

Generalment es fabrica contra comandes de clients i habitualment hi ha retards en les 

entregues, la finalitat d’aquest tipus de programació és saturar al màxim la capacitat 

productiva. També es sol aprofitar per acumular inventari de producte semielaborat (WIP 

i estoc intermedi) sempre que sigui possible. La Figura 10 mostra una programació cap 

endavant. 

 
Figura 10: Programació cap endavant. Font Pròpia. 

 

Programació cap endarrere: a diferència del cas de la programació cap endavant, en 

aquest cas es comença programant la última operació de la ordre de manera que 

garanteixi la data d’entrega de la comanda al client o hi coincideixi.  

Es comença programant la última operació de la ordre i s’acaba per la primera. Aquest 

tipus de programació és pròpia de sectors on la puntualitat és molt important. Un dels 

sectors més crítics amb les dates i on s’aplica aquest tipus de programació és 

l’automoció. Com a exemple d’aquest tipus de programació es pot observar la figura 11. 



Pàgina 24                                                                                                                                                             Memòria 

  

 

Figura 11: Programació cap endarrere. Font pròpia. 

 

Programació bilateral o mixta: En general, el tipus de programació utilitzada per la 

majoria de centres i fàbriques sol ser mixta; en alguns processos pot convenir programar 

cap endavant i en altres cap endarrere. 

Un exemple clar on s’aplica aquest tipus de programació són els processos d’autoclau. 

Un autoclau és un recipient de parets resistents apte per a suportar pressions internes 

elevades, que permet aconseguir temperatures de l’aigua continguda superiors a 100 

°C sense que hi hagi ebullició; l’aparell està destinat a esterilitzar per vapor a pressió. 

Com un procés d’autoclau consumeix molta energia i la capacitat del recipient és 

limitada, habitualment interessa maximitzar-ne l’ocupació.  

El que es fa és inicialment omplir la capacitat de l’autoclau. A partir d’aquí, les operacions 

següents es programen cap endavant i les anteriors cap enrere. La figura 12 és un 

exemple d’aquest tipus de programació. 

 

Figura 12: Exemple de programació mixta. Font pròpia. 
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4.6 Altres conceptes clau 

Coll d’ampolla: Dins de la cadena de recursos que conformen el procés productiu d’una 

fàbrica, n’hi haurà un que actuarà com a limitant i no permetrà que la fàbrica pugui 

treballar a un ritme més alt. Aquest recurs crític és l’anomenat coll d’ampolla que, o bé 

per manca de capacitat o perquè és massa lent provocarà que la resta de la fàbrica 

s’hagi d’adaptar al seu ritme. L’efecte que provoca un coll d’ampolla en el ritme de sortida 

de producte acabat es pot visualitzar a la Figura 13. 

Normalment s’intenta reduir l’efecte dels colls d’ampolla. Quan alguna limitació no 

permet reduir el problema, el que se sol fer és saturar el recurs de manera que se 

n’obtingui el major rendiment possible dins les limitacions que presenta. 

 

Figura 13: Coll d’ampolla. Font pròpia. 

 

WIP: L’anomenat Work In Process, és la suma de l’estoc a màquina i l’estoc intermedi 

que es genera durant l’activitat productiva. En termes generals, a la majoria de fàbriques 

no els interessa acumular massa WIP en primer lloc per què no hi ha prou espai per 

poder acumular material de manera indefinida i en segon lloc perquè acumular massa 

material en producció provoca ineficiències que afecten a la velocitat de producció i 

augmenten els costos productius. La Figura 14 mostra el WIP d’un procés productiu. 

 

Figura 14: WIP. Font Pròpia. 
 

Lead Time: El temps d’espera d’una ordre o Lead Time (LT) és un paràmetre 

característic de qualsevol xarxa logística. És el temps estimat que transcorre des del 
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moment en que s’inicia una ordre o procés fins a la seva finalització i inici del procés 

següent. Aquest temps inclou, a més dels temps de màquina, els temps de transport 

intern, el temps de canvi... Com a mètrica és útil perquè les empreses entenguin el seu 

propi comportament intern i el dels seus proveïdors, i puguin ajustar la seva planificació 

en consonància amb els temps esperats. L’objectiu de qualsevol empresa sempre serà 

disminuir el seu Lead Time. La Figura 15 mostra esquemàticament què inclou un Lead 

Time. 

 

Figura 15: Descripció gràfica del Lead Time. Font pròpia. 

 

Regla de seqüenciació: Tipus de programació que no segueix un esquema habitual i 

que té un alt grau de complexitat i  personalització. Programar cap endavant o programar 

cap enrere són regles de programació bàsiques, quan es parli d’una regla de 

seqüenciació implicarà que la lògica de programació dependrà de moltes més variables 

i restriccions que en una programació bàsica. 
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5 La necessitat de millorar la planificació 

En aquest apartat, es farà una breu descripció del funcionament de la fàbrica estudiada 

en el projecte. Es presentarà la seva estructura i organització i s’avaluarà la situació de 

partida del projecte: es descriurà el procés de planificació vigent i els problemes que 

presenta en el dia a dia. 

També s’explicarà quines simplificacions s’han fet i quines excepcions no han estat 

contemplades dins de la solució final. 

5.1 Visió general i organització de l’empresa 

L’empresa que gestiona la fàbrica estudiada en aquest treball és una multinacional 

considerada la major empresa de fabricació industrial d’Europa. Presenta més de 190 

sucursals i actualment 380.000 persones arreu del món en són treballadors. 

L’empresa opera en 4 sectors principals: el sector industrial, l’energètic, el de salut i per 

últim infraestructures i ciutats. Aquest projecte està vinculat al sector industrial de 

l’empresa. En concret, la fàbrica estudiada es dedica a  la producció de motors elèctrics 

de grans dimensions, destinats a aplicacions ferroviàries arreu del món. A la Figura 16 

s’hi pot observar el posicionament global de les oficines i centres productius de 

l’empresa.  

  

Figura 16: Oficines i centres productius arreu del món. Imatge cedida. 
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Dins dels productes que es produeixen a la fàbrica es pot diferenciar entre dos sortides: 

per un costat els productes finals, que són motors elèctrics acabats i suposen el 90% de 

la producció i per altra banda els components de motors elèctrics. Aquests últims 

representen el 10% del volum de producció de la fàbrica.  

 

Figura 17: Tipologia d’articles produïts. Font pròpia. 

5.2 Definició del procés productiu actual 

El 90% del producte final que es produeix a la fàbrica estudiada són motors. A grans 

trets, un motor elèctric està format en essència per dues unitats bàsiques que són 

l’estator i el rotor. 

Tot i que es fabriquen diferents tipologies de motors, el procediment sempre és el 

mateix: per separat es fabriquen tant l’estator com el rotor, que finalment s’ajunten a 

l’etapa final de muntatge per formar un motor, el producte final. 

 

Figura 18: Components d’un motor i secció on es fabriquem. Font pròpia. 

Productes 
Finals

90% Motors 

10%
Components 

de motors
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Com es pot apreciar a la Figura 18, la fàbrica està subdividida en diverses seccions, 

cadascuna d’elles especialitzada en un tram del procés productiu. A cada secció es 

fabriquen diferents parts del motor fins que a la etapa final s’ajunten totes a la secció 

660. D’allà surt el motor complert. 

Una part dels components, assenyalada en verd, pot ser aprovisionada mitjançant 

externalització. La resta de processos es duen a terme dins la fàbrica.  

A més a més de produir motors, en ocasions a la fàbrica s’hi realitzen reparacions. 

Aquestes reparacions poden ser fruit d’una ordre de fabricació defectuosa o d’un motor 

enviat per un client que necessita ser reparat. Tot i que aquestes operacions es duen a 

terme a la fàbrica, no s’han tingut en compte directament com ordres de producció a 

planificar sinó com a una reducció de la capacitat donada la seva incertesa (no se sap 

quan apareixeran)  i el seu volum insignificant al costat de la resta de la producció del 

centre. Les diferents seccions es dediquen a: 

• Secció 610: Mecanització de l’esquelet de l’estator 

• Secció 650: Incorporació de bobines a l’estator i impregnació del conjunt 

• Secció 660: S’afegeixen components a l’estator i es munta el motor 

• Secció 640: Producció exclusiva de rotors. 

• Secció 620  i subcontractacions: Mecanització de parts auxiliars i altres. 

Si es vol conèixer amb més detall el funcionament, les operacions i les casuístiques que 

es poden donar a cada secció, l’annex d’aquest treball presenta uns diagrames de flux 

on es pot consultar tota aquesta informació. 

5.3 Definició del procés de planificació actual 

Avui en dia la fàbrica produeix contra comandes de clients. La majoria de la 

seqüenciació es regeix pels Lead Times interns que la pròpia fàbrica té estipulats més 

uns marges de seguretat. Amb aquesta informació es calculen les dates mínimes d’inici 

de les ordres de fabricació. La Figura 19 il·lustra els temps productius i de seguretat (en 

vermell) amb els quals treballa la fàbrica.  



Pàgina 30                                                                                                                                                             Memòria 

  

 

Figura 19: Lead times de cada secció. En vermell els marges de seguretat. Imatge cedida. 

 

El càlcul precís d’aquestes dates mínimes d’inici i de la data màxima d’entrega ve donat 

pel sistema ERP amb que la fàbrica treballa. Aquest sistema, juntament amb el sistema 

MES, són els encarregats de proporcionar la majoria de les dades amb que el sistema 

Preactor treballa: ordres de fabricació, llistes de materials, llistats de llocs de treball... 

La fàbrica i la producció es regeixen per les seccions 610,650 i 660, que en són la 

columna vertebral. Els processos de les seccions que no formen part de la columna 

vertebral queden subordinats a l’ordre en que els estators avancen per aquest eix 

principal assenyalat a la Figura 20. 

 

Figura 20: Esquema de planificació de la fàbrica. Font pròpia. 
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El coll d’ampolla més important i que suposa el principal problema per al funcionament 

correcte del centre és el procés d’impregnació que es duu a terme a la secció 650. 

Aquest procés incorpora moltes restriccions, la principal de les quals és la generació de 

d’agrupacions per a l’autoclau (coll d’ampolla de la fàbrica) i els forns on s’han d’assecar 

els estators una vegada impregnats. A la figura 21, assenyalat en vermell, es pot 

localitzar el coll d’ampolla de la fàbrica. 

 

Figura 21: Representació en eix temporal de la fabricació d’un motor. Font pròpia. 

 

Hi ha dues zones més on es produeixen operacions de forn: a l’inici de la secció 660 i 

també a la secció dels rotors que és la 640. De la mateixa manera que a la secció 650, 

cal fer agrupacions per aquestes zones. L’objectiu és aprofitar al màxim les fornades ja 

que la seva durada és elevada i consumeixen molta energia. 

Fins ara el procés de definició de seqüències és completament manual i presenta poca 

flexibilitat o capacitat de modificació una vegada s’ha establert la seqüència. L’horitzó 

operatiu amb el que es treballa no supera les quatre setmanes vista. 

La comunicació entre seccions es fa mitjançant documents Excel i reports de manera 

que cada secció sap de manera aproximada què s’està fent a l’anterior, però la capacitat 

per maniobrar de manera transversal és lenta i complicada. 

Una característica que presenta la fàbrica, és que la majoria de les seccions -totes 

aquelles que són posteriors a la secció 650- estan aturades la majoria del temps o 
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treballen molt per sota de la seva capacitat degut a les cues que es generen a la secció 

650. 

5.3.1 Procediment de seqüenciació 

El procés actual d’establiment d’una seqüència per les ordres de fabricació és 

completament manual. Tot comença a la secció 650: Inicialment es seqüencia el coll 

d’ampolla.  

Tot i la complexitat que suposa realitzar la planificació d’aquestes operacions 

manualment, hi ha un sol operari que és l’encarregat de realitzar els càlculs per definir 

l’ordre en que els estators passen per l’autoclau i els forns de la secció 650 -etapa que 

d’ara en endavant anomenarem impregnació-.  

Aquest operari ha de tenir en compte mentalment tota la sèrie de restriccions que 

apliquen a aquest procés. Un dels problemes derivats d’aquest modus operandi, és 

l’absència d’un sistema de revisió o comprovació que asseguri que la proposta de 

seqüenciació és plausible. Si es vol més detall sobre la lògica i les restriccions que 

apliquen al coll d’ampolla,  es pot consultar la informació disponible a l’annex. 

Una vegada seqüenciat el coll d’ampolla, manualment es planifiquen enrere la resta 

d’operacions de la secció 650. La Figura 22 resumeix els passos en aquesta primera 

etapa del procés de seqüenciació. 

 

Figura 22: Ordre en què es defineix la seqüenciació, 1a etapa. Font pròpia 
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Una vegada definida la planificació de la secció 650, la resta de la fàbrica gira al voltant 

de l’ordre que s’ha establert. A continuació es planifiquen cap enrere les operacions 

anteriors a la secció 650, relatives a la secció 610. En quart lloc, les operacions 

posteriors a la impregnació es programen cap endavant. La Figura 23 incorpora a la 

Figura 22 els nous processos programats. 

 

Figura 23: Ordre en què es defineix la seqüenciació, 2a etapa. Font pròpia. 

 

Una vegada definida planificació de la columna vertebral, s’acaben de seqüenciar la 

resta de les operacions: 

A continuació és defineix l’ordre en què es produiran els rotors. Per a fer-ho s’agafa com 

a referència la data en que s’estima que es començarà a muntar el motor complert. Des 

d’allà es tira cap enrere i es planifiquen els rotors. La Figura 24 mostra aquest últim 

procés, que s’ha etiquetat amb el número cinc. 
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Figura 24: Ordre en què es defineix la seqüenciació, 3a etapa. Font pròpia 
 

Finalment, es seqüencia les operacions de la secció 620, que en la seva majoria són 

mecanitzats. En cas de no haver-hi capacitat suficient es subcontracta aquesta part. Tal 

i com s’observa a la Figura 25, el procés de seqüenciació culmina en aquesta etapa. 

 

Figura 25: Ordre d’establiment de la seqüència, 4a etapa. Font pròpia. 
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5.4 Problemàtiques del procés de planificació actual 

En aquest punt es posarà el focus en entendre què hi ha darrere del problema que té la 

fàbrica.  S’exposaran les evidències detectades al llarg de les sessions de consultoria, 

que posen de manifest que l’origen del problema té diverses vessants. 

5.4.1 Manca de precisió i previsió a curt i mig termini 

Un dels problemes principals que presenta la fàbrica és que la planificació a nivell 

operatiu és molt poc precisa: deixant de banda l’etapa d’impregnació - que és l’única on 

és defineix amb detall què s’ha de fer a cada torn – a la resta d’etapes de la fàbrica no 

es disposa d’una planificació operativa concreta. 

De fet, en la majoria de les seccions es treballa sense una seqüenciació pròpiament dita; 

una seqüenciació ben definida proposa un ordre clar i unívoc en que s’han de realitzar 

les operacions a cada lloc de treball, i en aquest cas no és així.  

A les seccions únicament els hi arriba una proposta del que haurien de fer al llarg d’una 

setmana, sense definir un ordre clar a seguir en el dia a dia. Això acaba provocant que 

cada secció treballi en funció de les seves pròpies preferències i no en favor de les 

prioritats globals de la fàbrica.  

L’altre punt a destacar és que aquestes propostes de planificació setmanals no es basen 

en cap mena d’anàlisi de capacitats per verificar si realment és plausible dur a terme els 

objectius que es proposen. Això fa que moltes setmanes no s’arribi als objectius 

esperats, ja que hi ha llocs de treball que no poden assumir la càrrega que se’ls hi 

proposa. La Figura 26 relaciona totes les fonts d’incertesa. 

 

Figura 26: Orígens de la incertesa en la planificació. Font pròpia. 

 

Aquesta desorganització contribueix a què constantment es prenguin decisions “sobre 

la marxa” per tal de maniobrar i evitar que algunes ordres s’endarrereixin.  
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Els Lead Times també apunten cap al mateix problema. En termes generals, els Lead 

Times d’un centre productiu són una dada de referència que s’utilitza pel càlcul d’una 

promesa: la data d’entrega pels clients; el fet de què els marges de seguretat temporals 

amb què es treballa tinguin un valor equivalent al 30-50% del Lead Time de la pròpia 

secció, posa de manifest l’elevat grau d’incertesa amb què la fàbrica treballa. 

Aquests marges de seguretat tant elevats d’alguna manera podrien estar encobrint els 

desajustos que es produeixen al executar d’una manera tant imprecisa propostes de 

planificació poc elaborades.  

Tampoc hi ha accions sobre les ordres de producció a més llarg termini; no es té un 

control sobre elles ni la càrrega que suposaran, fet que provoca que no es puguin 

anticipar possibles pics de càrrega futurs. 

5.4.2 Planificació poc elaborada a curt i mig termini 

La planificació és l’arrel de la incertesa que presenta el ritme productiu de la fàbrica. 

La planificació del centre productiu és tant simplificada, que està passant per alt totes 

les variables que, en última instància, determinen si és possible o no realitzar una ordre 

de fabricació en un període de temps determinat.  

Si no es posa més èmfasi en el control de la disponibilitat d’operaris, en els temps de 

les operacions, en la disponibilitat de les màquines, si no se sap de quants utillatges es 

disposa, si no es coneix en quin moment estarà disponible un material que prové d’una 

altra operació, si no es tenen en compte les interaccions entre seccions... és molt difícil 

proposar un pla de producció robust. 

En conseqüència, si la planificació general proposa un pla que no s’ha comprovat si és 

possible seguir, el resultat al que s’arriba és molt incert. De fet, el resultat és que el 

comportament de la planificació a nivell operatiu acabi essent reactiu. A mesura que 

apareixen problemes es resolen de la millor manera possible, però no hi ha cap manera 

d’anticipar-los. El més adient seria preveure aquestes situacions per a poder actuar en 

conseqüència amb antelació suficient. 

5.4.3 Baix grau de control  

Si és té una planificació poc detallada, difícilment hi haurà un elevat grau de control 

sobre l’execució de la planificació definida. El punt de partida és que si no s’ha establert 
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un pla d’actuació concret, serà molt difícil monitoritzar-lo ja que el detall amb el que es 

podrà controlar, serà el mateix grau de detall amb que s’hagi planificat. 

Com ja s’ha comentat, cada secció gestiona de manera independent la seva 

seqüenciació, per tant els problemes que depenguin de més d’una secció són difícils de 

tractar. Només es té control sobre els aprovisionaments de matèria primera, però manca 

un control de materials entre seccions. Les seccions han de parlar entre elles 

constantment per pactar o estimar les dates en que s’enviaran materials semielaborats. 

La fàbrica disposa d’un sistema MES, que controla els consums de materials i els 

fitxatges de les operacions realitzades, però no pot predir aquests aprovisionaments que 

depenen d’altres operacions. 

5.4.4 Baixa flexibilitat  

El sistema de comunicació entre seccions és poc robust i fa difícil que diferents seccions 

puguin estar alineades per realitzar canvis de manera ràpida i senzilla. 

A més, hi ha un altre conflicte intern i és que l’actitud les seccions és d’immobilisme 

enfront dels canvis, cosa que posa més problemes a l’hora d’agilitzar replanificacions. 

Aquest tipus de conductes van en contra de la lògica operativa que la fàbrica requereix.  

Si cada secció treballa de manera independent i enfocada en les seves pròpies 

preferències no s’aconsegueix l’objectiu, que al cap i a la fi és que tota la producció  

estigui subordinada a l’ordre global de la fàbrica. 

5.4.5 Baix grau d’optimització 

A excepció de l’etapa d’impregnació que és on més esforços ha centrat la fàbrica, no 

s’ha fet cap mena d’anàlisi en detall per tal d’estudiar i millorar altres trams del procés 

productiu.  

Hi ha una elevada quantitat de material aturat a màquines i seccions (WIP) que després 

de l’anàlisi de consultoria s’ha considerat que es podria reduir. 

També hi ha seccions on es podrien agrupar les operacions de manera més eficient per 

reduir temps de canvi o estalviar fornades i no s’està fent. Realitzar aquestes 

agrupacions evitaria molts costos operatius i d’energia. 

En resum, es pot dir que tots els arguments desenvolupats en els darrers punts posen 

de  manifest la necessitat de la generació d’una solució que permeti: per un costat 
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simular amb un grau elevat de precisió tota la planificació de la fàbrica, i per l’altre tenir 

un major control tant a nivell operatiu com tàctic de la producció de la fàbrica.  

5.4.6 Desinformació. 

Tot i que pot semblar sorprenent, el primer problema que presenta la fàbrica és que el 

personal encarregat de gestionar-ne la planificació desconeix, amb profunditat i 

exactitud, el detall del funcionament intern de cadascuna de les seccions. Per tant, les 

primeres tasques a realitzar se centraran a esbrinar i entendre les casuístiques de cada 

secció; aquesta feina servirà com a referència i punt de partida per desenvolupar la 

solució.  
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6 Desenvolupament de la solució 

Desenvolupar una solució emmarcada en un sistema Preactor és una tasca complexa. 

L’objectiu final és aconseguir una eina que s’adapti a les necessitats de l’empresa i que 

el desenvolupament que se’n faci assoleixi les prestacions que el client requereix. 

Donat que el potencial d’un sistema Preactor és molt elevat, inicialment els esforços es 

centren en que la solució resolgui o gestioni de manera efectiva els problemes més 

crítics detectats en les sessions de consultoria. Posteriorment, si el client està satisfet i 

es volen ampliar, millorar o afegir prestacions a la solució, es començaria un nou 

projecte, que vindria a ser una fase II del projecte inicial.  

6.1 Problemes a resoldre 

La major part del valor afegit d’un projecte com aquest prové de la feina de consultoria 

prèvia al desenvolupament de la solució. És una etapa crítica ja que tota la sèrie de 

problemes que no es detectin durant aquest tram no formaran part de la definició inicial 

de la solució del projecte. La solució es pot adaptar a nous problemes que puguin 

aparèixer durant el desenvolupament del projecte, però els resultats sempre són millors 

si des d’un inici s’anticipen tots els problemes futurs.  

Es farà una revisió exhaustiva de les diferents àrees de la fàbrica, que servirà per 

detectar les problemàtiques a resoldre. La Figura 27 resumeix els punts a revisar. 

 

Figura 27: Esquema dels aspectes a revisar del funcionament de la fàbrica. Font pròpia. 
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6.1.1 Dades 

Preactor és un sistema que treballa amb dades i interacciona amb altres sistemes amb 

els que intercanvia informació. En les primeres etapes del projecte una de les parts més 

importants és la revisió de les dades que entren a Preactor per assegurar que aquestes 

són coherents i fidels a la realitat.  

La dades utilitzades pel projecte provenien majoritàriament del sistema MES de la 

fàbrica. De l’ERP - en aquest cas SAP -  només es va extreure la estructura bàsica de 

les ordres de producció (detall de les operacions de cada ordre i dates màximes i 

mínimes de seqüenciació). La resta de dades es van extreure del sistema MES. 

En aquesta fase és habitual trobar diverses casuístiques com per exemple: dades que 

no són correctes, dades que tot i ser correctes no són fidels a la realitat, dades que no 

hi són i que per tant s’han de definir des de zero... 

Per aquest projecte en concret es van trobar els següents problemes: 

• Llista de materials amb informació incorrecta: per la manera en que es fitxen les 

ordres al sistema MES i el sistema de particions d’ordres amb el que funciona la 

fàbrica, els consums de les ordres no s’actualitzaven correctament a les llistes 

de materials de les operacions. 

• Estructura de llocs de treball no fidel a la realitat: el sistema MES no tenia afegits 

tots els llocs de treball de la fàbrica, falsejant dades i rutes de fabricació. Les 

operacions que es feien en els llocs de treball que no figuraven a MES estaven 

assignades a altres llocs de treball dins de MES. 

• Subcontractacions sense informació de data d’entrega: les ordres de fabricació 

que es subcontractaven no s’aprovisionaven correctament, de manera que no es 

podia recollir la informació de l’article que entrava i la data en que ho feia. 

• Reparacions incloses al llistat d’ordres de fabricació: el projecte no contemplava 

que la solució tingués en compte les ordres de reparacions. Tot i així a les dades 

arribaven ordres de fabricació que eren reparacions.    

• Restriccions sense definir: no es tenia informació sobre els operaris, sobre els 

utillatges de les operacions, i sobre preferències a les rutes de fabricació que 

són dades imprescindibles per a una bona modelització. Tots aquests elements 

juguen un paper clau com a  condicions de contorn d’una regla de seqüenciació. 
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• Excés en el nombre d’operacions de les ordres: detall excessiu d’operacions, 

arribant a dividir operacions que es duien a terme en un sol lloc de treball en 

diverses operacions. 

• Rutes de fabricació sense actualitzar: algunes fulles de ruta de les ordres de 

fabricació presentaven informació incorrecta sobre els llocs de treball de les 

operacions. 

• Dades de referència no digitalitzades: la fàbrica tenia definida una numeració 

específica que es feia servir com a referència a l’hora d’identificar els motors que 

s’estaven fabricant. Aquesta característica no estava introduïda al les dades del 

seu ERP ni tampoc al sistema MES.  

6.1.2 Aprovisionaments, compres i subcontractacions 

El punt de partida d’una bona planificació és que les dades inicials siguin correctes. En 

aquest cas s’estudia que la informació de l’estoc, les compres i les subcontractacions 

que arriben a la fàbrica sigui correcta i que també s’actualitzi correctament. 

No es van detectar problemes ni a les compres ni a l’estoc. L’únic punt problemàtic va 

ser la manca d’una traçabilitat directa dels articles que entraven procedents de 

subcontractacions; es sabia la ordre de fabricació amb la que estaven vinculades però 

no els codis d’article que entraven nous. 

6.1.3 Comportament de les seccions 

Per a poder modelitzar la realitat de la fàbrica dins de Preactor, és imprescindible 

conèixer amb detall quin és el funcionament propi de cada secció:  

• S’ha de conèixer els llocs de treball que pertanyen a cada secció. 

• S’ha de saber si els llocs presenten alguna casuística especial que determini el 

seu funcionament. Per exemple, quan dues màquines no poden treballar a l’hora. 

• S’ha de saber si s’hi agrupen operacions i per quin motiu s’agrupen. 

• S’ha de saber si es requereixen operaris perquè els llocs de treball funcionin. 

• S’ha de saber si es fan servir algun tipus d’utillatges; en cas afirmatiu quants n’hi 

ha i si actuen com a limitant. 

• S’ha de saber si en els llocs de treball s’hi pot fer més d’una operació en paral·lel. 

• S’ha de saber si el rendiment del lloc de treball es veu afectat pel nombre 

d’operaris que hi són presents. 

• S’ha de saber si la secció treballa contra una altra secció o contra estoc... 
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Quan es va demanar tota aquesta sèrie d’informació a la fàbrica es va descobrir el 

problema de desinformació existent entre producció i planificació. 

6.1.4 Seqüenciació  

En les fases de consultoria, també es revisa i comenta la lògica de seqüenciació que fa 

servir la fàbrica. Els motius són clars: en primer lloc es vol entendre què s’està fent i en 

segon lloc es vol revisar si el que s’està fent té sentit, per corregir-ho o introduir alguna 

millora si escau. 

Hi havia idees que conceptualment eren correctes però no s’estaven executant 

correctament, particularitzant per seccions es va trobar el següent: 

• Secció 640: La idea que es tenia sobre les agrupacions al forn no era real. Els 

rotors que passaven pel forn no entraven i sortien a la vegada en grups. De fet 

el forn està encès durant tot el torn i els rotors van entrant i sortint constantment, 

motiu pel qual no és necessari agrupar. Es va descobrir que la restricció real que 

no permet que es pugui fornejar més rotors als forns de la secció 640 era la 

disponibilitat dels utillatges que s’utilitzaven. La Figura 28 mostra la comparativa 

entre el plantejament inicial i la realitat de la secció 640. 

 

Figura 28: Diferències operatives entre el plantejament inicial i realitat, sec.640. Font pròpia. 
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• Secció 650: Es van trobar dos problemes: el primer d’ells és que s’agrupava en 

excés a les primeres operacions de la secció, generant un WIP elevat i anticipant 

en excés operacions que no eren urgents. La Figura 29 plasma gràficament 

l’inconvenient que suposa agrupar operacions en excés. 

Figura 29: Comparativa entre agrupar correctament i d’agrupar en excés. Font pròpia. 

 

Una altra troballa molt reveladora va ser descobrir que habitualment el coll 

d’ampolla es movia de la impregnació (coll d’ampolla real) a les operacions 

prèvies; no es disposava de mà d’obra suficient per alimentar la impregnació, 

fent que el coll d’ampolla passessin a ser les operacions prèvies. Les visites a la 

fàbrica van permetre presenciar en dues ocasions que el coll d’ampolla de la 

fàbrica (impregnació) estava parat, fet que va resultar sorprenent. El nou 

escenari de la secció 650 va quedar com es mostra a la Figura 30. 
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Figura 30: El coll d’ampolla es desplaça en funció de la capacitat de la sec.650. Font pròpia. 

 

Des d’una perspectiva més global, tots els desajustos entre seccions desapareixerien 

en el moment en que tota la planificació funcionés com únic bloc, i el sistema Preactor 

estaria dissenyat per fer-ho així. 

6.1.5 Gestió i control 

Independentment del grau de precisió al que pugui arribar Preactor - que en la seva 

màxima expressió permetria el seguiment en temps real de cada ordre de fabricació que 

es duu a terme a la fàbrica - és habitual que els centres productius a qui es dona servei 

utilitzin alguna mena de documentació – ja siguin informes, reports... – per controlar 

l’estat de la planificació. 

Generalment es vol controlar que els aprovisionaments arribin a temps (anticipant 

ruptures d’estoc futures, avançant compres perquè les ordres que en depenen es puguin 

començar a temps...) i també tenir un seguiment operatiu de la planificació. 

Fins ara no hi ha un canal de comunicació establert entre producció i compres, i es 

buscarà que la solució permeti que producció tingui visibilitat sobre els aprovisionaments 

per avisar a compres en el cas en que sigui necessari fer moviments. De la mateixa 

manera, es buscarà que els objectius setmanals de cada secció s’informin amb un major 

detall especificant l’ordre en que s’han de fer les operacions. 
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6.2 Solucions 

En aquest punt s’exposarà com es va encarar cadascun dels problemes que es van 

detectar i quines solucions es van posar en marxa per a resoldre’ls. 

6.2.1 Concepte global de la solució 

Com ja s’ha dit anteriorment, la solució passa per atacar la peça més important del 

funcionament de la fàbrica, que és la planificació de producció.  

El motiu és senzill, l’àrea de planificació de producció és la peça central perquè en el 

seu funcionament té contacte amb tots els departaments de la fàbrica. La majoria de 

problemes amb els que una fàbrica es troba en el seu dia a dia solen estar vinculats a 

errades de comunicació entre departaments. Una errada de comunicació acaba 

impactant en moltes àrees i en la majoria d’ocasions, planificació es veurà involucrada.  

 

Figura 31: Planificació de producció com a epicentre de la solució. Font pròpia. 
 

En funció del model de fàbrica i de les seves dimensions les àrees poden variar, però 

en general podem dir que els següents departaments tenen relació amb planificació de 

producció: 
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• Vendes i màrqueting: proporcionen informació relativa a les ordres de venta, els 

requisits de qualitat del client, nous productes i processos, i estan en contacte 

amb el client. 

• Magatzem: control i gestió de la matèria primera. 

• Finances: es defineixen pressupostos i s’analitzen inversions en el sistema 

productiu. 

• Comptabilitat: informació sobre els costos de producció, inventaris, pagaments 

a proveïdors, etc 

• RRHH: selecció, reclutament, captació i avaluació de la ma d’obra. 

• Manteniment: prevenció d’averies, garantir la màxima productivitat... 

• Logística: obtenció, trasllat i emmagatzematge de productes i materials. 

• Compres: adquisició de materials, equips, serveis i subministraments en les 

quantitats correctes, al moment correcte i al preu correcte. 

• Control de qualitat: detecció d’errades i desperfectes i garantir les prestacions. 

6.2.2 Dades 

Es van posar sobre la taula tota la sèrie de punts trobats i la fàbrica va haver de fer un 

gran esforç intern per posar-se al dia: calia netejar, re-definir i actualitzar tota la 

informació que s’havia demanat. 

A la majoria de situacions els problemes de dades van poder ser resolts amb solvència. 

En casos on des de la fàbrica no es disposava de mitjans tècnics suficients, se’ls va 

guiar sobre com fer-ho. En alguns casos es va assumir la tasca de refer algunes dades.   

• Llista de materials amb informació incorrecta: Pel cas de la llista de materials, es 

va crear un programa que refeia la llista de materials abans d’importar-la dins de 

Preactor. Així, la informació que arribés a Preactor seria correcta. 

• Estructura de llocs de treball no fidel a la realitat: des de la fàbrica es van generar 

nous recursos al sistema MES i es van modificar les rutes de fabricació de les 

ordres perquè els nous recursos entressin en joc. 

• Subcontractacions sense informació de data d’entrega: des de la fàbrica van 

generar un fitxer de text amb les ordres de subcontractació. A partir de la 

informació del fitxer i un petit programa es van poder enllaçar les 

subcontractacions amb els materials entregats.  

• Reparacions incloses al llistat d’ordres de fabricació: Donat que des de la fàbrica 

no es va poder filtrar les dades de SAP correctament, es va generar una finestra 
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dins de Preactor perquè l’usuari pogués eliminar manualment les ordres de 

reparació del sistema. Més endavant es tindria en compte la disminució de la 

capacitat deguda a les ordres de reparació.   

• Restriccions sense definir: des de la fàbrica van haver de posar-se a estudiar 

amb detall cadascuna de les seves seccions per esbrinar quines eren les 

restriccions de cada lloc. Es va generar molta documentació que finalment va ser 

resumida en arxius Excel: Matrius de possibilitats, rutes de fabricació preferides, 

utillatges, paràmetres... 

També es van generar taules de manteniment dins de Preactor per gestionar 

algunes d’aquestes restriccions de manera més directa. 

• Excés en el nombre d’operacions de les ordres: es van generar una sèrie de 

taules d’Excel que recollien les operacions de totes les rutes de fabricació. En 

aquest Excel s’indicava quines operacions es suprimirien i quines s’ajuntarien en 

una de sola dins de Preactor. A més, es va crear un programa que llegia tota 

aquesta informació i efectuava els canvis en les ordres de fabricació perquè 

entressin dins de Preactor adequades. 

• Rutes de fabricació sense actualitzar: des de la fàbrica es van corregir totes 

aquelles rutes de fabricació errònies. 

• Dades de referència no digitalitzades: la fàbrica va generar un nou camp a les 

dades de MES per recollir el codi de referència que utilitzaven. Es va introduir 

aquesta informació a Preactor i com s’explicarà més endavant, es va utilitzar per 

a les regles d’assignació de materials.  

A la recollida de dades es fan servir molts fitxers Excels com a suport per dues raons 

principals: la primera és que pels usuaris de la fàbrica sempre és més còmode treballar 

amb un tipus d’arxiu senzill i conegut . En segon lloc, un fitxer Excel és relativament fàcil 

de llegir amb un programa per tant és una bona manera d’emmagatzemar informació.  

6.2.3 Aprovisionaments, compres i subcontractacions 

Com ja s’ha explicat al punt anterior, es va poder recuperar la traçabilitat directa dels 

articles que entraven procedents de subcontractacions gràcies al fitxer de text que van 

generar els tècnics de la fàbrica. 

A partir del fitxer es podia conèixer l’ordre de fabricació amb la que estaven vinculades 

les subcontractacions, i d’allà es podia deduir l’article que s’estava aprovisionant. 
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6.2.4 Comportament de les seccions 

Per a cada secció i de manera molt metòdica, es van definir els següents punts: 

• Llocs de treball (zones o màquines on es realitzen operacions):  

o Necessitat d’agrupar-hi operacions o no 

o Nombre d’operacions que es poden realitzar a l’hora (recurs finit/infinit) 

o Requereix d’operari 

o Requereix d’utillatges: quantitats i possibilitats 

o Altres casuístiques especials (per exemple, forns de la secció 650) 

o Durada de les operacions (definida a l’MRP) 

o Regles de seqüenciació personalitzades 

• Relació de la secció amb les altres seccions 

o Lead Times entre seccions 

o Produir contra una altra secció o contra estoc 

o Enllaços de materials amb altres seccions. 

• Informes a desenvolupar de la secció. Com es treballa i què es plasma als 

informes. 

6.2.5 Seqüenciació 

La part de seqüenciació ha estat la part més important en el desenvolupament de tota 

la solució. A continuació es comentaran les diferències i es justificaran els canvis entre 

el funcionament normal de la fàbrica a l’inici del Projecte i la nova proposta de regles 

personalitzades de seqüenciació introduïdes a Preactor. 

Cal recordar que Preactor és capaç de llençar regles de programació bàsiques (cap 

endavant, cap endarrere i bidireccional). Si es necessita una regla que sigui 

personalitzada per un client i que tingui més complexitat, requereix del desenvolupament 

d’un algoritme. Per al projecte en qüestió, totes les regles de seqüenciació que es van 

utilitzar són personalitzades i adaptades 100% a les necessitats del client. 

Secció 650: Estators impregnats 

La definició del projecte inicial únicament contemplava la creació d’una regla de 

seqüenciació – assenyalat amb el número 1 a la Figura 32 – per la impregnació de la 

secció 650. La fàbrica tenia clar que aquell era el seu coll d’ampolla i era on calia actuar.  
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Avaluant la situació en les sessions de consultoria es va descobrir que en la majoria de 

situacions, el coll d’ampolla es desplaçava a les feines prèvies a la impregnació – 

assenyalat amb el número 2 a la imatge–. Aquestes operacions prèvies tenien una forta 

component de mà d’obra que en limitava la productivitat.  

 

Figura 32: Secció 650 i enllaços amb altres seccions. Font pròpia. 
 

Donat que la secció 650 era la secció més crítica per a la fàbrica, es va decidir encarar-

la tenint en compte que el coll d’ampolla podria estar en els dos llocs.  

Primerament es va desenvolupar la regla del procés d’impregnació; al tractar-se d’un 

procés d’autoclau la seqüenciació de la secció 650 sempre començaria amb la 

impregnació. La complexitat d’aquesta primera regla era elevada pel gran nombre de 

restriccions que s’havien de controlar: capacitat dels forns, disponibilitat d’operaris, 

impossibilitat de generar WIP entre l’autoclau i les fornades, compatibilitats entre forns i 

estators, etc. Per a més informació sobre les restriccions del procés d’impregnació es 

pot consultat l’annex. 

Una vegada definida la seqüència d’impregnació, es va procedir a definir com es 

programarien les operacions prèvies a la impregnació. Des d’un punt de vista teòric, el 

més habitual quan es seqüencia un procés d’autoclau és utilitzar una programació 

bilateral: les operacions prèvies al procés es seqüencien cap enrere i les posteriors cap 

endavant. En aquest cas les operacions prèvies no es van seqüenciar cap enrere. 

Per a poder controlar el possible coll d’ampolla que es podia formar abans de la 

impregnació, es va decidir que la regla de seqüenciació programés cap endavant les 

operacions prèvies a la impregnació, amb això s’aconseguia: 
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• En cas de ser necessari, saturar al màxim (fer córrer les ordres tot el possible) 

els llocs de treball previs a la impregnació. La seqüenciació cap enrere és poc 

eficient en el sentit que deixa molts espais en blanc i temps morts quan el gruix 

d’operacions que s’estan programant cap enrere és molt elevat.  

• Evitar avançar producció de forma innecessària. Quan es programa cap enrere, 

no és té cap garantia de què la primera operació de la ordre (que és la última en 

programar-se si es seqüencia cap enrere) respectarà la data mínima d’inici de la 

ordre.  Programant cap endavant es respecta la data mínima d’inici, garantint la 

disponibilitat de materials i evitant la generació d’excessos de WIP. 

• Realitzar agrupacions per estalviar temps de canvi a les primeres operacions de 

la secció. Si es seqüencia cap enrere no és possible agrupar operacions ja que 

l’ordre en que es programen està definit per la seqüència d’impregnació de la 

que es parteix.  

• Visualitzar solapaments. Si les operacions prèvies a la impregnació, tot i saturar-

ne els recursos, no aconsegueixen arribar a temps, en el diagrama de Gantt 

podrà apreciar-se perfectament gràcies als filtres visuals de Preactor. La Figura 

33 resumeix de forma esquemàtica el plantejament conceptual de la solució per 

a la secció 650. 

 

 

Figura 33: Regla personalitzada de seqüenciació de la secció 650. Font pròpia. 
 



Desenvolupament i implementació d'una solució per a resoldre la planificació de producció                 Pàgina 51 

 

Arribat aquest punt i en funció de si s’arriba a temps ( determinat per la presència o 

absència de solapaments), l’usuari té la opció de modificar la capacitat productiva (obrir 

o tancar torns d’alguna màquina, afegir o treure operaris etc.) per garantir que les 

operacions prèvies a la impregnació finalitzin a temps.  

Es va fer que les dues regles fossin semiautomàtiques, de manera que l’usuari en 

pogués modificar els paràmetres abans de llençar-les. La regla d’impregnació, pel fet de 

ser molt més complexa, tenia un alt grau de personalització manual perquè l’usuari 

pogués editar la proposta una vegada generada. Pel cas de la segona regla, l’usuari 

podria modificar les finestres temporals d’agrupació (agrupar només operacions que 

s’hagin d’impregnar la mateixa setmana, o el mateix mes..) i el lot d’agrupació (nombre 

màxim d’operacions que es poden incloure dins d’una mateixa agrupació). 

Secció 610: Esquelet de l’estator 

Donat que la secció 610 no tenia problemes de capacitat, el plantejament inicial va ser 

seqüenciar-la directament cap enrere. Es partiria de la data on es necessités el material 

de la secció 610 (que és la data de la operació de la secció 650 que consumeix el 

material) i d’allà es seqüenciaria cap enrere. 

En l’estudi en detall de les seccions però, va resultar que a secció 610 es realitzaven 

agrupacions. Novament això va interferir en la proposta de solució inicial i el que es va 

fer va ser el següent: 

Partint de la data de necessitat del material, es va calcular la data ideal d’inici de les 

operacions; per fer-ho es va restar el Lead Time a la data de la necessitat. A partir de la 

nova data calculada es van agrupar les operacions i es van seqüenciar cap endavant.  

La Figura 34 pretén resumir la lògica seguida a l’hora de programar les operacions de 

la secció 610. 
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Figura 34: Plantejament i solució de la secció 610. Font pròpia. 

 

En aquest cas la regla era directa i no tenia paràmetres ni era configurable. El motiu era 

que no es tractava d’una secció crítica i que tampoc s’havia inclòs cap mena de regla 

per a la secció 610 en el pressupost inicial del projecte. 

Secció 660: Muntatge del motor complet 

La secció 660 era l’últim element de la columna vertebral després de les seccions 650 i 

610. En aquest cas la lògica de seqüenciació era senzilla, calia realitzar una 

programació cap endavant.  

Una part dels materials necessaris per aquesta secció prové d’un estoc intermedi i l’altre 

depèn dels nous estators impregnats que surten de la secció 650. En aquest cas no es 

tracta d’una secció que vagi saturada a nivell de capacitat, però si que és convenient 

que acceleri el màxim possible per acabar el motor quan abans.   

La Figura 35 mostra la direcció de la seqüenciació per a la secció 660. 
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Figura 35: Seqüenciació de la secció 660. Font pròpia. 

 

Per al forn situat a l’inici de la secció 660 es va generar una regla de generació de 

càrregues. Bàsicament el que feia la regla era agafar estators ja impregnats que per 

característiques fossin compatibles (mateix temps de forn), i els agrupava en noves 

càrregues. En aquest cas, cada estator tenia un pes assignat i en una càrrega se’n 

afegien tants com la capacitat del forn, la Figura 26 n’il·lustra el funcionament. Aquestes 

càrregues es generaven de manera que s’aconseguís saturar la capacitat dels forns de 

la secció 660.  

 

Figura 36: Agrupacions al forn de la secció 660. Font pròpia. 

 

Donat que l’ordre d’aquestes agrupacions podia acabar condicionant quins motors 

complerts es farien abans es va afegir la possibilitat de permetre que l’usuari, a través 

d’una interfície, pogués assignar prioritats als diferents estators. 

Així s’aconseguiria que l’usuari tingués control sobre la regla per assignar prioritats i 

generar agrupacions de manera manual, donant-li un valor afegit a la solució. 
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Secció 640: Rotors 

El procediment que es va seguir per a la seqüenciació de la resta de seccions que no 

formaven part de la columna vertebral (seccions 640 i 620) va ser similar al procediment 

que es va seguir a la secció 610. 

Amb les operacions de muntatge de motor ja programades (corresponents a la secció 

660), els enllaços de materials permeten tenir traçabilitat dels materials que van 

destinats a dites operacions. En aquest cas, la data d’inici del muntatge del motor – 

operació que ja havia estat programada a la secció 660 – era la data màxima per tenir 

el rotor fabricat. 

 

Figura 37: solució de la secció 640. Font pròpia. 

 

Des de la data de necessitat del rotor es tiraria enrere tants dies com la durada del Lead 

Time de la secció 640. Des d’allà, es programaria cap endavant: s’iniciarien les 

agrupacions per als forns de la secció 640 i posteriorment es programarien cap endavant 

la resta d’operacions de la secció 640. La Figura 37 plasma la lògica de seqüenciació i 

les dependències de la secció 640 respecte de la 660.  

El control de la planificació dels rotors, es va gestionar de manera molt similar a la 

impregnació. Es va fer que la regla fos semiautomàtica, de manera que l’usuari en 

pogués modificar els paràmetres abans de llençar-la. Es va permetre un alt grau de 

personalització perquè l’usuari pogués editar manualment la proposta una vegada 

generada, canviant càrregues i movent-les a diferents torns si fos necessari. 
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Secció 620: Mecanitzats, parts auxiliars i subcontractacions 

Per a la secció 620 el procediment que es va seguir va ser molt similar al de la secció 

640. Es van agafar les dates d’inici de totes aquelles operacions que utilitzaven materials 

procedents de la secció 620.  

En funció del tipus de l’article els Lead Times de la secció 620 variaven, (no és triga el 

mateix per mecanitzar una carcassa que per mecanitzar un ventilador o un plat)  però el 

procediment era el mateix: tirar enrere des de la data de la necessitat del material tants 

dies com el Lead Time de l’article en qüestió. La Figura 38 posa en relleu el mètode 

utilitzat per planificar la secció 620. 

 

Figura 38: solució de la secció 620. Font pròpia. 

 

La secció 620 produïa contra un estoc intermedi de la fàbrica. Com es pot veure a la 

Figura 39, els Lead Times que es van utilitzar per realitzar els càlculs ja incloïen els dies 

que les peces mecanitzades reposarien en estoc.  
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Figura 39: Lead Time pel càlcul de la nova data,  secció 620. Font pròpia. 

 

Per a les ordres de fabricació on una part era subcontractada, es van fer servir les dades 

del fitxer de text generat per la fàbrica. Es va modelitzar la casuística de manera que no 

afectés al funcionament de Preactor. Per fer-ho la lògica que es va seguir va ser eliminar 

les operacions subcontractades del sistema, i assignar l’arribada de material procedent 

de la subcontractació com a data mínima d’inici de les operacions posteriors. La Figura 

40 il·lustra la comparativa entre la realitat i la modelització feta a Preactor: 

 

Figura 40: Modelització de les subcontractacions. Font pròpia. 

 

6.2.6 Assignació de materials i enllaços entre seccions 

En totes les seccions on es programa cap endavant a partir de dates recalculades amb 

els Lead Times (610, 620 i 640), no hi ha garantia de què les ordres finalitzin a temps. 

En aquestes situacions el diagrama de Gantt i els filtres visuals de Preactor són de gran 
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ajuda per visualitzar situacions de solapament. De manera similar a la secció 650, els 

filtres visuals permetrien veure situacions com la que es presenta a la Figura 41. 

 

 

Figura 41: Solapament d’ordres de fabricació entre seccions. Font pròpia. 

 

Les seccions que depenen entre elles per l’aprovisionament de materials són les 

il·lustrades a la Figura 42:  

 

Figura 42: Dependències de materials entre seccions. Font pròpia. 

 

Tot i que no s’espera que hi hagi retards entre seccions quan una d’elles aprovisiona a 

una altra, cal assegurar-se’n. Preactor és capaç de detectar les faltes de material, i per 

tant, informaria en el cas de què és donés una situació de solapament. 

Perquè el sistema Preactor tingui en compte els enllaços de materials entre les seccions 

és necessari definir abans una regla d’assignació de materials. En poques paraules, una 

regla d’aquest tipus enllaça les ordres de fabricació amb els materials que les 

aprovisionaran. 

La regla d’assignació de materials que es va definir per al projecte era dinàmica i de 

tipus FIFO. L’ordre de prioritat a l’hora d’assignar materials a les ordres de fabricació 

seria la data d’inici de les ordres programades en el Gantt (la ordre que comença abans 
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és la primera a qui se li assigna material); cada vegada que es modifiqués la seqüència 

del diagrama de Gantt, es refaria l’assignació de materials amb les noves dates. 

La regla que es va definir començava emparellant les ordres de fabricació que 

compartien referència interna de producte de la fàbrica entre elles. D’aquesta manera 

s’aconseguia enllaçar unívocament els semielaborats que sortien d’una secció amb la 

secció que els necessitava i s’evitaven possibles assignacions incorrectes respecte a la 

realitat productiva de la fàbrica. La Figura 43 exemplifica funcionament dels enllaços i 

mostra el tipus de situacions que es volen evitar (assignació incorrecta). 

 

Figura 43: Enllaç entre seccions per referència interna. Font pròpia. 

 

Per a establir la resta d’enllaços es va fer servir una regla d’assignació estàndard on els 

passos són: 

1) Assignar estocs contra les Ordres de fabricació. 

2) Enllaçar recepcions de compres amb Ordres de fabricació. 

3) Enllaçar ordres de fabricació amb altres ordres de fabricació. 

Sempre es comença assignant estoc. Si no es té estoc i el material és una matèria 

primera llavors s’assigna una compra que estigui pendent de ser rebuda. Si no es té 

estoc i el material necessari és un semielaborat s’assigna l’ordre que produirà el 

semielaborat. 
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6.2.7 Gestió i control 

A mesura que augmenta la complexitat d’una casuística també augmenta el nombre de 

paràmetres i variables que s’han de controlar. Per al cas concret d’aquest projecte, les 

condicions de contorn eren moltes i de diversa naturalesa i es van posar en marxa tota 

una sèrie de desenvolupaments que permetrien gestionar aquestes condicions inicials 

de la solució. Aquests desenvolupaments personalitzats, proporcionarien agilitat i 

rapidesa a l’hora de controlar les accions següents: 

Obrir/tancar torns dels llocs de treball: Es va desenvolupar un mòdul que facilités el 

control i la introducció ràpida dels torns de cada lloc de treball i la seva durada juntament 

amb excepcions (parades per manteniment, averies...). Cal recordar que aquest mòdul 

i la resta que es mencionaran a continuació, no formen part de Preactor sinó que han 

estat generats expressament per a la solució de la fàbrica. 

Gestionar el nombre operaris disponibles per torn: Es va desenvolupar un mòdul 

que facilités la introducció ràpida del nombre d’operaris actius a cada torn i lloc de treball. 

Es va programar codi que en funció del recurs tractava els operaris de manera diferent 

(en alguns llocs de treball el nombre d’operaris afectava al ritme productiu, en altres el 

nombre d’operaris disponibles determinava les operacions que es podien fer en 

paral·lel...). 

Modificar paràmetres i restriccions de les regles de seqüenciació personalitzades: 

Es van afegir dins de Preactor una sèrie de taules de manteniment perquè l’usuari 

pogués incloure noves restriccions o modificar les existents de manera senzilla. 

Controlar i modificar l’inventari d’utillatges i altres restriccions secundàries: Es 

van dissenyar uns documents Excel com a plantilla perquè els operaris poguessin 

introduir nous utillatges dins de Preactor i modificar les quantitats disponibles de 

cadascun d’ells editant el propi arxiu Excel. 

Verificar i revisar les dades introduïdes a Preactor: En el mòdul d’importació de 

dades a Preactor es van desenvolupar una sèrie de pantalles per mostrar a l’usuari totes 

aquelles dades que presentessin informació errònia. Per altra banda, es va permetre 

que l’usuari pogués eliminar i netejar dades errònies importades a Preactor. 

Tota la sèrie d’accions que s’han mencionat formen part de la definició d’unes condicions 

de contorn sobre les que es basarà la proposta de planificació de Preactor. Una vegada 

es genera la proposta, entren en joc les eines de control: per una banda permetran 
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verificar la proposta i en segon lloc controlaran l’execució de la mateixa. La Figura 44 

identifica què es vol controlar amb les eines de gestió i control. 

 

Figura 44: Esquema a grans trets del funcionament d’un sistema Preactor. Font pròpia. 

 

Fins aquí, la majoria de les restriccions que farien que una seqüenciació no fos plausible 

ja estan controlades dins de la solució i les regles de seqüenciació. Les úniques dues 

variables que cal controlar de manera específica són les faltes de materials i els 

solapaments entre operacions i seccions. 

Dins de les faltes de material que es puguin donar dins de Preactor es pot separar entre 

dues casuístiques: quan la falta és de matèria primera i quan la falta és d’un 

semielaborat que passa d’una secció a una altra.  

Les faltes de matèria primera ja estan controlades per la pròpia fàbrica. La raó és que 

per un costat la fàbrica té implementat un sistema MES que ja gestiona els consums de 

material i avisa i notifica de les faltes, i per altra banda, la finestra que SAP dona a 

Preactor per a programar una ordre de fabricació (interval que comprèn des de la data 

mínima d’inici fins la data d’entrega) està calculada de manera que garanteix que no hi 

hagi faltes de matèria primera. Tot i així, Preactor  per defecte ja controla les faltes de 

materials, de manera que si es donés alguna falta de matèria primera es detectaria 

ràpidament.  

Per a les faltes de materials de semielaborats entre seccions, Preactor ofereix la 

possibilitat d’activar o desactivar les faltes de materials com a restricció a l’hora de 

programar. En cas d’activar aquesta opció, Preactor no programaria aquelles ordres on 

hi hagués faltes de material. 

En les regles personalitzades de seqüenciació sempre que s’ha pogut s’ha controlat la 

disponibilitat de material abans de programar les operacions (fet a les seccions 610 i 

620, que són aquelles que no consumeixen material d’altres seccions). En els casos on 

no s’ha pogut controlar la disponibilitat l’únic que cal fer es comprovar que no hi hagi 
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solapaments entre ordres de diferents seccions que estiguin enllaçades. Aquest perill 

només existeix entre aquelles seccions on la secció que consumeix és la primera que 

s’ha programat. Si no hi ha solapaments es garantirà el subministrament de 

semielaborats entre seccions. 

Com ja s’ha explicat a l’apartat 6.2, la manera en que s’han desenvolupat les regles de 

seqüenciació per a aquesta solució permet que pugui haver solapament entre 

operacions. Per evitar que aquests solapaments puguin passar desapercebuts s’han 

desenvolupat una sèrie de filtres per tal que l’usuari encarregat de revisar la planificació 

al diagrama de Gantt pugui detectar aquestes situacions de manera ràpida. La figura 45 

exemplifica l’ús dels filtres visuals. 

 

Figura 45: Destacada en verd, s’indica la operació que no respecta l’ordre de precedència. Font pròpia. 

 

 

Figura 46: Tractament de situacions de solapament. Font pròpia. 
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D’aquesta manera, al visualitzar un solapament l’usuari té la possibilitat de prendre una 

decisió per resoldre’l. La Figura 46 representa de forma esquemàtica les situacions que 

es poden produir, on generalment les opcions són dues: o bé augmentar la capacitat 

productiva (per exemple obrir torns o augmentar el nombre d’operaris) o reduir la càrrega 

productiva (per exemple, desprogramar alguna ordre o endarrerir-la a futur). 

De la mateixa manera, si l’operari veu que una secció va molt poc saturada pot fer 

moviments per allisar la càrrega com per exemple reduir la capacitat productiva. 

Una vegada revisada i comprovada la proposta de planificació, la següent etapa 

consisteix en enviar la informació a producció per tal de què sigui avaluada. Per fer-ho 

es van desenvolupar una sèrie d’informes que reflectien amb més o menys detall l’ordre 

de producció a seguir. Els esforços es van centrar sobretot en la secció 650, que és la 

que requeria d’un major control. La Figura 47 mostra tots els informes específics de 

secció que es van desenvolupar: 

 

Figura 47: Informes específics desenvolupats a dins el sistema Preactor. Font pròpia. 

 

Ees van desenvolupar cinc informes individuals, un per a cada secció i finalment un 

informe global de tota la fàbrica com a eines de control i seguiment. D’aquesta manera 

es podria comparar els objectius amb la execució. 

Una vegada donada per vàlida una proposta, des del sistema Preactor s’exportarien a 

SAP les noves dates de planificació calculades per a cada operació. 
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7 Implementació i resultats 

En aquest apartat s’ensenyarà la interfície i alguns dels desenvolupaments que es van 

realitzar exclusivament per al projecte, que formen part de la solució final integrada dins 

el sistema Preactor.. 

Finalment es comentaran els resultats obtinguts durant les primeres setmanes de 

funcionament productiu amb Preactor i es farà un balanç dels canvis i l’impacte que l’ús 

de Preactor ha tingut sobre la fàbrica. 

7.1 Mòduls de gestió 

Verificació de dades 

Dins del menú d’importació de la interfície de Preactor es van incloure una sèrie de 

botons que donaven accés a diferents controls de verificació de dades: 

 

Figura 48: Botons creats per a revisar o verificar dades. Font pròpia. 

 

El primer d’ells - assenyalat amb el número 1 a la Figura 48- conduïa a verificar la 

informació dels nous projectes que entressin per primera vegada a dins de Preactor. La 

Figura 49 mostra imatges de la interfície de verificació. 
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Figura 49: Pantalla de verificació de dades de nous projectes. Font pròpia. 

 

El segon botó servia per cridar a un formulari de verificació de les agrupacions 

d’operacions. S’ha comentat que per mitigar l’excés d’operacions amb què treballava la 

fàbrica es van realitzar agrupacions d’operacions. Per verificar el resultat després 

d’agrupar les operacions i previ a l’inici de la importació a Preactor, es podia revisar que 

les dades fossin correctes. La figura 50 mostra aquesta segona interfície de revisió. 

 

Figura 50: Finestra de verificació de les agrupacions d’operacions. Font pròpia. 

 

Una vegada importades les dades, el botó número 4 permetia que l’usuari fes una última 

revisió abans d’entrar al seqüenciador i començar a generar la planificació. Aquesta 
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pantalla tenia una part destinada al manteniment de dades, i una altra a la detecció 

d’incongruències i errors de les dades importades. La Figura 51 mostra el formulari que 

recollia aquesta informació. 

 

Figura 51: Manteniment de dades i detecció d’errors de les dades de Preactor. Font pròpia. 

 

L’últim botó numerat amb el 5, permetia eliminar les ordres de reparació de Preactor. 

Aquestes ordres no estaven contemplades dins de l’abast del projecte i per tant s’havien 

de filtrar una vegada feta la importació a dins de Preactor. 

Taules de paràmetres i restriccions de les regles de seqüenciació 

 

Figura 52: Taules de paràmetres i restriccions de les regles de seqüenciació. Font pròpia. 
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Donat que la situació de la fàbrica pot evolucionar molt des de l’any en que s’implementi 

la solució basada en Preactor en endavant, és essencial que els paràmetres i 

restriccions de les regles de seqüenciació puguin ser personalitzables. D’aquesta 

manera s’aconsegueix una solució més robusta i àgil enfront de canvis futurs en les 

condicions de contorn del centre productiu. La Figura 52 mostra, a la part esquerre, els 

títols de les diferents taules de manteniment que es van generar. 

Control de gestió dels torns dels llocs de treball i excepcions 

 

Figura 53: Control d’usuari per gestionar la obertura i durada del torns setmanals. Font pròpia. 

 

Per gestionar els torns el control d’usuari de la Figura 53 presentava una llista de tots 

els llocs de treball de la fàbrica i la seva planificació setmanal de capacitat en hores de 

treball disponibles. 

L’usuari podia editar qualsevol setmana de qualsevol recurs fent doble clic i introduint 

les  hores de cada dia i torn de la setmana.  

Per gestionar excepcions com poden ser avaries o aturades de manteniment, també es 

tenia una eina, observable a la Figura 54, que permetia gestionar-ho de manera ràpida.  

 

Figura 54: Formulari per a la introducció d’excepcions de recursos. Font pròpia. 
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Control de gestió dels operaris 

De la mateixa manera que amb els recursos, es va generar un control d’usuari que 

permetia que es pogués introduir de manera ràpida els operaris disponibles a cada lloc 

de treball i torn. La Figura 55 mostra el control d’usuari. 

 

Figura 55: Control d’usuari per gestionar el nombre d’operaris disponibles per lloc i torn. Font pròpia. 

7.2 Mòduls de programació 

Una regla de seqüenciació amb un elevat grau de complexitat sol estar recolzada per 

una interfície que en permet el control. El motiu és que un botó moltes vegades no és 

suficient per gestionar el llançament d’una regla complexa.  

El que es fa habitualment és desenvolupar una interfície adaptada a la regla en qüestió, 

que permeti al usuari tenir una major visibilitat i control sobre el funcionament de la 

mateixa.  

En aquest cas hi havia 3 regles complexes a controlar: la impregnació de la secció 650, 

l’empilat dels rotors de la secció 640 i els forns de la secció 660. 
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Impregnació, secció 650 

El control d’usuari que es va desenvolupar va ser de caràcter semiautomàtic. Per un 

costat l’usuari podia generar manualment tota la seqüenciació i per l’altre tenia la 

possibilitat de llançar automàticament la regla perquè fos Preactor qui generés la 

seqüència.  

La generació manual proporcionava avantatges:  

• Donava la opció de poder replicar la seqüenciació de la fàbrica i comparar les 

propostes de Preactor amb la realitat.  

• Permetia a l’usuari editar la seqüència automàtica en cas de què no s’ajustés al 

resultat desitjat. 

• Permetia a l’usuari consultar de forma àgil i ràpida la planificació de les càrregues 

en detall. Aquesta informació era més complexa de visualitzar en el Gantt. 

Es va considerar que era el règim més apropiat donades les característiques del client i 

s’hi van anar afegint funcionalitats a mesura que el client en testejava els 

desenvolupaments en fase beta. La Figura 56 mostra la primera pestanya del control. 

 

Figura 56: Generació manual i automàtica de càrregues sec. 650. Font pròpia. 

 

En una primera pestanya es generen les agrupacions o càrregues d’impregnació. A 

l’esquerra l’usuari té llistats tots aquells estators que s’han de fabricar i a la dreta pot 

visualitzar les agrupacions existents i modificar-les o crear-ne de noves.  Una vegada 

generades les agrupacions, la segona part consisteix en seqüenciar-les. 
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Figura 57: Programació de les càrregues a l’autoclau (impregnació) i als forns. Font pròpia. 

 

A la segona pestanya (Figura 57) l’usuari disposa del llistat d’agrupacions que s’han de 

seqüenciar – part esquerra de la imatge – i a la dreta té una graella on apareixen els 

diversos recursos i torns i  s’hi poden programar les càrregues. Una vegada la proposta 

ha estat verificada, es programen les operacions en el diagrama de Gantt.  

Una vegada ha estat programada la impregnació, la programació de les operacions 

prèvies es gestiona de manera que es controlen els paràmetres d’agrupació (finestra 

d’agrupació màxima, nombre màxim de peces a agrupar...) de la Figura 58. 

A destacar l’elevat grau de satisfacció que va assolir el client gràcies a l’ampli espectre 

de possibilitats que oferia el mòdul i la manera en que es presentava la informació. 

 

Figura 58: Selecció dels paràmetres d’agrupació (Operacions prèvies a impregnació). Font pròpia. 
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Secció 660 

Per la regla de la secció 660 es va desenvolupar una finestra de selecció de prioritats. 

A la part dreta de la Figura 59, (columna prioritat) l’usuari podria modificar-ne el valor 

per alterar l’ordre natural de la seqüència. 

 

Figura 59: Finestra per donar prioritats a l’hora de seqüenciar la secció 660. Font pròpia. 

 

Rotors, secció 640 

De manera molt similar a la secció 650, es va generar un control semiautomàtic per 

gestionar els rotors que s’havien de fabricar. La Figura 60 en mostra la disposició. 

 

Figura 60: Generació manual i automàtica de càrregues sec. 640. Font pròpia. 
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En una primera pestanya es generen les càrregues. A l’esquerra de la Figura 60, llista 

de tots els rotors que s’han de fabricar i a la dreta les agrupacions. Una vegada 

generades les agrupacions, la segona part consisteix en seqüenciar-les, Figura 61. 

 

Figura 61: Programació de les càrregues a l’autoclau (impregnació) i als forns. Font pròpia 

7.3 Mòduls de control 

El sistema Preactor presenta diversos mòduls de control que ja estan integrats a dins 

del sistema en la seva versió estàndard. Per al projecte van tenir rellevància l’explorador 

de materials (capaç de detectar faltes de material en els subministraments de les 

operacions) i els filtres visuals. 
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Control de faltes de material (explorador de materials) 

 

Figura 62: Explorador de materials, les faltes de material estan assenyalades en vermell. Font pròpia. 

 

Tal i com es pot observar a la Figura 64, Preactor és capaç de notificar i llistar les faltes 

de material de les ordres de fabricació. En aquest cas ens senyalitza amb el triangle en 

vermell una falta de material que afecta a la segona operació d’una ordre de fabricació 

formada per quatre operacions (requadre groc al centre de la figura). 

A la part inferior el gràfic mostra la evolució de l’estoc per a l’article seleccionat. En 

aquest cas l’article seleccionat és el producte final de la ordre de fabricació i el gràfic 

il·lustra que en el moment en que acabi de completar-se la ordre de fabricació hi haurà 

un augment de l’estoc disponible. 

 

Filtres visuals per a la visualització de solapaments 

Per evitar que els solapaments puguin passar desapercebuts s’ha generat un camp que 

recull si una operació presenta solapament o no amb la operació que la precedeix. 

Posteriorment, s’ha creat un filtre visual personalitzat dins de Preactor per destacar les 

operacions en funció del valor d’aquest camp.  

L’objectiu és que l’usuari encarregat de revisar la planificació al diagrama de Gantt pugui 

detectar aquestes situacions de manera ràpida, tal i com es reflecteix a la Figura 63. 
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Figura 63: Filtres visuals. Font pròpia.  

7.4 Informes i seguiment 

A continuació es presentarà un exemple de cadascun dels tipus d’informe personalitzat 

que es van desenvolupar dins de Preactor. Els informes es van dissenyar de manera 

que, d’acord amb les operacions programades al diagrama de Gantt, representessin la 

informació que la fàbrica volia veure i controlar.  

La finalitat d’aquest punt és remarcar el valor afegit que aporta la personalització del 

sistema Preactor per a un centre productiu. 
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Exemple d’informe a nivell operatiu 

L’informe present a la Figura 64, recull el pla d’enrotllat de les bobines de la secció 650. 

Es tenen 4 línies on es realitza l’operació d’enrotllat. Per a cada dia de la setmana i torn 

s’indica quines són les bobines que cal enrotllar.  

 

 

Figura 64: Pla d’enrotllat i obertura de bobines. Imatge cedida. 
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Exemple d’informe a nivell de secció 

En aquest cas l’informe té una visió més general sobre l’estat de la fabricació dels rotors 

de la secció 640. Representat a la Figura 65, per un costat es té la referència setmanal 

de fins on s’hauria d’arribar i per l’altre es compara amb el ritme real de producció. 

Des de la fàbrica interessava tenir un seguiment individual per a cada projecte, de 

manera que es van segregar les dades en funció del projecte. 

 

 

Figura 65: Informe de la secció 640. Imatge cedida. 
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Exemple d’informe global 

Per a l’informe global es va seguir la mateixa dinàmica de segregació per projecte. En 

aquest cas l’informe recull per a cada projecte l’estat de totes les peces que estan 

involucrades en el muntatge del motor. 

Es podria dir que l’informe global aglutina tota la informació procedent dels informes de 

secció en un únic informe. A l’exemple següent de la Figura 66, es mostra per a un dels 

projectes, les diferents components i els objectius setmanals on es vol arribar. 

 

Figura 66: Exemple d’informe global per a un dels projectes. Imatge cedida. 

7.5 Resultat 

El resultat més notable que es té després d’haver implementat amb èxit una solució 

basada en un sistema Preactor és la creació d’un model que replica el funcionament de 

la fàbrica, sobre el qual es pot simular la planificació d’ordres de producció.  

Per primera vegada, tota la informació de la planificació queda integrada dins un mateix 

sistema, que és capaç de tractar dades i proposar solucions. Això no només permet que 

l’usuari pugui veure’n els resultats, sinó que també habilita que pugui prendre decisions 

i fer canvis que són avaluables en el moment. 
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L’usuari pren el control sobre les condicions de contorn de la simulació i té la possibilitat 

de personalitzar-ne els paràmetres. 

A nivell de centre productiu, incrementa el control sobre els endarreriments en les 

entregues i també es poden anticipar pics futurs de demanda. De la mateixa manera, es 

poden controlar els materials i evitar-ne les faltes. 

La implementació de Preactor i el seu ús suposa un estalvi d’hores important per als 

operaris que amb anterioritat planificaven la producció manualment. El procés passa a 

ser completament automàtic en alguns casos i en altres requerirà unes tasques de 

control molt més senzilles. S’eviten els errors humans que podria haver-hi i s’automatitza 

la generació d’informes sobre les propostes de planificació. 

A continuació s’enumeraran una sèrie de punts que, segons la mateixa informació 

proporcionada per la fàbrica fins al moment, denoten millores qualitatives significatives 

en els processos de planificació: 

• S’ha produït un augment del OEE motivat principalment per la millora en el 

rendiment dels recursos humans. El control estricte dels temps i les tasques 

realitzades ha reduït les pèrdues de temps innecessàries que abans no es 

podien controlar. 

• La millora del OEE ha suposat un millor aprofitament de la capacitat productiva, 

eliminant els costos operatius innecessaris derivats d’excessos de capacitat o 

improductivitat. 

• Ha millorat el control sobre la gestió de matèria primera. Des de planificació es 

té una visió directa que fins ara no es tenia sobre la disponibilitat de materials en 

estoc i dates esperades de recepcions de comandes. 

• S’ha minimitzat el WIP. Les noves regles d’agrupació són molt més eficients que 

en el passat i eviten avançar en excés ordres de fabricació futures. Donat l’elevat 

cost que té la transformació de la matèria primera en els semielaborats també 

s’han vist millores en l'àmbit comptable. 

• La visió a curt i mitjà termini permet anticipar pics i problemes futurs. Allisar la 

càrrega de treball ha permès evitar la realització de torns extres i la 

subcontractació d’algunes ordres.  

• La digitalització de la planificació procés productiu ha permès a la planta definir 

una sèrie de KPIs (de l’anglès, key performance indicators, mètriques per avaluar 

l’execució del procés productiu) interns que serviran perquè es pugui monitorar 
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amb més detall l’operativa productiva. Exemples en són: els retards respecte a 

les dates d’entrega, percentatge d’ordres entregades dins de termini, 

percentatge de comandes no servides, reducció percentual dels temps de 

producció, reducció dels Lead Times de cada secció... 

• S’ha reduït considerablement la quantitat d’hores destinades a la generació de 

propostes de planificació (procés que gràcies a la solució ha passat de ser 

manual a automàtic) alliberant temps dels operaris responsables perquè puguin 

desenvolupar altres tasques. A més, les hores que es dediquen actualment a la 

planificació són essencialment de presa de decisions i tenen valor, ja que 

impacten directament en la millora de la planificació. 

• El procés de planificació ha millorat significativament a nivell de flexibilitat i 

agilitat. La solució és robusta i permet fer canvis de manera transversal, tasca 

que sense la solució requeria molts esforços i provocava desajustos importants 

en el passat.  

• Ja no hi ha problemes d’abastiment de materials entre seccions. La planificació 

respecta els enllaços de materials i en els casos on el marge de temps entre 

seccions és petit es supervisen les operacions crítiques.  

Malgrat el poc temps transcorregut des de la posada en marxa de la solució en entorn 

productiu fins al moment actual i la manca de dades quantitatives que permetin avaluar 

numèricament l’impacte positiu que ha tingut la solució en la fàbrica, tot apunta al fet 

que en el futur pròxim la fàbrica aconseguirà augmentar el nivell de servei 

considerablement. 

7.6 Limitacions de la solució i del sistema Preactor 

Una de les limitacions més importants i que a vegades costa transmetre als clients a qui 

es dóna servei és que Preactor no té com a objectiu calcular la solució òptima; Preactor 

calcula la millor solució basada en unes condicions de contorn inicials determinades. La 

idea de solució òptima és complexa, ja que hi ha múltiples paràmetres que no pot decidir 

una màquina: ¿què li interessarà més a una empresa, entregar el 100% de les ordres 

de fabricació a temps o entregar-ne un 95% però reduint en un 15% els costos 

operatius? 

El gran avantatge d’un sistema com Preactor és l’agilitat i rapidesa que proporciona a 

l’hora d’avaluar situacions o escenaris, ajudant a l’usuari a prendre la millor decisió en 

cada moment. 
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La realitat del dia a dia d’una fàbrica fa difícil implementar el 100% del que s’ha 

seqüenciat amb Preactor, ja que sempre hi haurà canvis d’última hora: faltes de 

personal, parades de màquines per manteniments correctius i imprevistos; així i tot 

Preactor ens permetrà tenir una visió molt realista de la planificació futura i els problemes 

que puguin sorgir. 

Un altre punt important a tenir en compte és que Preactor no té com a objectiu prendre 

decisions. La presa de decisions sempre la té l’usuari; és ell qui a criteri propi té la 

potestat d’obrir o tancar torns, col·locar o treure operaris, etc. En situacions 

determinades pot passar que l’usuari, per algun motiu particular, s’inclini per una opció 

que tot i no ser òptima sigui necessària. 

Una altra limitació que va tenir impacte en el projecte va ser la manera com Preactor 

tracta les restriccions secundàries, en concret les associades als operaris de planta. 

Posem el cas que per fer una operació necessitem un operari específic; si aquesta 

operació comença en un torn i acaba en el següent, hi haurà el problema de què 

Preactor creurà que el mateix operari s’haurà quedat fent tota l’operació. A la realitat 

sabem que amb el canvi de torn els operaris hauran canviat i per tant dos operaris 

diferents hauran contribuït a acabar la mateixa operació.  

Això no suposa un problema si tots els operaris es tracten de la mateixa manera i es 

consideren iguals entre ells. Però en els casos on sí que és rellevant saber on està cada 

operari en temps real, genera petits desajustos amb la realitat. En els inicis del projecte 

es va voler assignar especialitats als operaris de la secció 650 però ràpidament es va 

veure que no tenia sentit fer-ho pel fet de què Preactor no podria interpretar-ne 

correctament el funcionament. A més, en aquest cas l’impacte del desajust era petit i 

poc significatiu per la solució. 

L’última limitació que presenta Preactor és que tot i ser un sistema que pel que fa a 

estructura interna està molt ben organitzat, té unes regles de seqüenciació molt 

genèriques pel fet que és un sistema pensat per ser aplicable a qualsevol procés 

productiu. Preactor en la seva versió per defecte no seria capaç de realitzar les regles 

d’agrupació necessàries de manera satisfactòria.  

Tot això fa difícil que les regles estàndard puguin ser útils per una fàbrica amb lògiques 

de seqüenciació complexes. El potencial de Preactor és l’alt grau d’adaptació per poder 

desenvolupar regles específiques i donar solucions que s’adaptin als clients com si es 

tractés d’un vestit a mida. 
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8 Pressupost i planificació 

8.1 Pressupost 

A continuació es detalla el pressupost del projecte que inclou consultoria, 

desenvolupament i implantació del sistema Preactor. 

 

Costos materials: 

Els costos materials comprenen tots els costos de tots el material i recursos utilitzats per 

a desenvolupar les eines necessàries per dur a terme el projecte. 

• Costos provinents del material de l’autor del projecte: 

o Ordinador portàtil d’altes prestacions, ratolí, teclat, monitor secundari, 

material d’oficina i llicències Microssoft Office. 

• Costos derivats de l’execució del projecte: 

o Ús d’una llicència del sistema Preactor OpCenter Simatic IT on 

desenvolupar i testejar la solució prèvia a la implantació. 

 

Costos operatius: 

• El cost salarial de l’autor del projecte són 10 €/h (impostos inclosos) i amb 

l’objectiu d’acomplir el projecte es va pressupostar una bossa de 800 hores. 

• Reunions amb els experts de la fàbrica i amb el director del projecte van ser 

necessàries durant el desenvolupament de la solució. Considerant 1700 h/any 

treballat i un sou brut anual mitjà de 60.000 € per aquests individus.  

 

Altres costos: internet i electricitat. 
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Tenint en compte tota la sèrie de requeriments previs comentats, el pressupost resultant 

és el següent: 

 

 

Taula 1: Pressupost imputable a l’autor del projecte. Font pròpia. 

 

**La regeneració de la BOM o llista de materials va ser un desenvolupament que no 

estava previst en les etapes inicials del projecte. Es va fer una ampliació del pressupost 

per incloure els nous desenvolupaments per un valor de 2.200 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte Cost Hores/Unitats Total [€]
Hores consultor de panificació Junior 10€/h 800 8000

Llicència de Preactor Simatic IT Ultimate 2018 (demonstration) 5.000 € 1 5000

Ampliació del projecte (regeneració BOM)** 2.200 € 1 2200

Reunions amb experts de la fàbrica 50€/h 50 2500

Reunions amb la direcció del projecte 50€/h 50 2500

Llicència Windows 135 € 1 135

Llicència Microsoft Office (1 any) 70 € 1 70

Portàtil d'altes prestacions 2.000 € 1 2000

Monitor 70 € 1 70

Ratolí 30 € 1 30

Teclat 20 € 1 20

Internet i conexió a xarxa elèctrica 0.05€/h 700 35

Total 22.560,00 €    
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8.2 Planificació 

A continuació es llisten les tasques de tot l’avantprojecte i el projecte. L’inici del disseny 

de la solució estava previst pel 13 de gener de l’any 2020, però finalment es va produir 

a inicis de març. 

 

Figura 67: Tasques definides per al desenvolupament del projecte. Font pròpia. 

 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt que plasma de manera gràfica la 

planificació de totes les activitats definides prèviament. 
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9 Impacte ambiental 

Tot i que no s’ha pogut evidenciar amb dades quantitatives, hi ha una sèrie d’arguments 

que permeten remarcar l’impacte positiu que ha causat la solució del projecte en el medi 

ambient. 

En primer lloc es destaca l’impacte ambiental derivat dels canvis que s’han produït en la 

planificació de la fàbrica. La millora en els processos permetrà: 

• Reduir el consum d’energia de les fornades: la solució ha millorat l’eficiència dels 

diferents processos de la fàbrica on hi ha forns o autoclaus involucrats. S’ha 

pogut reduir el nombre d’operacions gràcies a la millora en la generació de les 

agrupacions d’aquests recursos. Un menor consum d’energia representa un 

decrement en la demanda energètica i per tant, s’evita la contaminació associada 

a la generació d’aquesta energia de xarxa que ja no serà necessària. 

 

• Reduir la contaminació associada a la logística de les expedicions. Una bona 

planificació de les expedicions permetrà reduir la flota de vehicles destinada a 

transportar els motors elèctrics així com el nombre de viatges realitzats. La 

contaminació associada a aquest transport disminuirà. 

 

• Reduir la contaminació associada a la logística de les recepcions de matèria 

primera. La solució permetrà que les compres es planifiquin amb antelació, 

efectuant menys comandes i de quantitats més grans, reduint la quantitat de 

viatges dels vehicles que aprovisionen la planta. 

 

A més a més de l’impacte ambiental, la millora en els processos de la fàbrica permetrà 

millorar les relacions de la mateixa amb els diferents clients a qui ha de donar servei. 

Les dates d’entrega promeses es podran calcular amb un major control i es podrà avisar 

al client amb anticipació suficient quan es sàpiga que una ordre no arriba a temps. 
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10   Conclusions 

Al llarg del projecte, s’ha pogut constatar que la majoria de problemes de  la  planificació 

del centre arrelen en una incorrecta interacció entre les àrees funcionals i en l’absència 

de millores i actualitzacions sobre la visibilitat del detall operatiu de la planta. Unes 

estructures antigues i un mal manteniment de les dades ha obligat el centre productiu a 

regenerar la seva organització digital.  

L’objectiu que es perseguia inicialment amb el projecte s’ha assolit amb èxit. S’ha 

aconseguit una modelització de la fàbrica dins del sistema Preactor, que permet simular 

el comportament productiu del centre segons unes condicions de contorn  modificables.  

S’han resolt els problemes més crítics que en aquest cas afectaven les prestacions de 

flexibilitat, eficiència, i robustesa de la planificació de la producció, i avui en dia la fàbrica 

funciona com un sol bloc. Els resultats obtinguts posen de manifest clares millores en la  

planificació de producció del centre. 

El nombre d’hores dedicades expressament a la generació de planificacions ha disminuït 

considerablement i ara, el personal encarregat de planificar disposa d’una eina que 

l’ajuda a prendre decisions. Com a conseqüència indirecta del desenvolupament de la 

solució, avui en dia el departament de planificació posseeix un major coneixement del 

detall operatiu de la fàbrica que abans d’emprendre el projecte. 

La solució acabarà tenint un impacte econòmic positiu per a l’empresa, que veurà com 

els costos operatius disminuiran gràcies a la capacitat d’anticipació que aporta el nou 

sistema. 

La satisfacció per part del client obre la porta a una fase II del projecte, així com a futures 

implementacions en altres fàbriques de l’empresa multinacional a qui s’ha donat servei. 

La implantació de solucions com la descrita en aquest projecte provocarà una 

acceleració en l’optimització de la planificació dels centres productius d’arreu del món, 

posant la tecnologia al servei d’un sector industrial futur més eficient i sostenible.  
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