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Resum 

S’han estudiat un seguit de documents Excel pertanyents a una empresa amb els quals 

reporten als clients tota la informació referent al projecte amb el que s’està treballant. 

Aquests documents se’ls ha analitzat detingudament i posteriorment se n’ha fet una 

selecció. 

D’aquests documents que s’han escollit, els que tenien més potencial per ser millorats se’ls 

hi ha aplicat un seguit de modificacions per tal de que siguin més eficients i tinguin més 

robustesa, és a dir, millorar el grau de fiabilitat del document a l’hora de treballar-hi sense 

que et falli o et doni problemes. 

Aquestes millores s’han basat en funcions de macros programades a partir del Visual Basic i 

mitjançant fórmules de l’Excel ja definides. 
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1. Introducció 

1.1. Objectiu del projecte 

L’objectiu del projecte tal i com indica el títol d’aquest és fer un anàlisi de la gestió dels 

productes d’una empresa i posteriorment treballar-hi per tal de millorar-ne la seva eficiència i 

robustesa, és a dir, que el sistema de treball no presenti errors a l’hora d’entrar les dades i 

que s’escurci el temps emprat a l’hora d’omplir les dades als documents Excel dels 

productes o projectes de l’empresa. Aquests documents amb els que es treballarà són 

propis de l’empresa i es treballarà a partir d’aquests; no es buscarà crear nous arxius sinó 

que modificar-los per tal d’optimitzar el seu ús. D’aquesta manera no es manipularà el 

funcionament de l’empresa de cara als clients. 

Tant l’empresa amb la que es treballa com els seus clients o proveïdors es mantindran en 

l’anonimat per temes de confidencialitat ja que saber o no saber el seu nom no és rellevant 

de cara al treball.  

Aquest treball va relacionat amb les pràctiques que s’han estat impartint a l’empresa aquest 

últim quadrimestre durant el qual hi ha hagut un ajut recíproc en les tasques respectives. 

1.2. Abast 

S’han estudiat al voltant de quinze documents els quals s’han analitzat i posteriorment se’ls 

hi ha aplicat les modificacions corresponents amb l’esperança de millorar-los i reduir el 

temps destinat a l’ús d’aquests documents.  

Els documents només han set modificats en el que l’ús d’aquests respecte. El format final 

del document no s’ha alterat ja que en aquest treball no es vol canviar la manera com 

l’empresa presenta la documentació sinó la manera com treballa els documents. 
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2. Metodologia de l’empresa 

2.1. Com treballen 

L’empresa quelcom és una empresa d’estampació progressiva matricera de metalls la qual 

es dedica al sector de l’automoció, més en concret a la part referent a la seguretat dels 

vehicles com podrien ser les subjeccions del cinturó al xassís del vehicle o a components 

d’airbags. 

Així doncs, l’empresa està estructurada de forma que es podria dividir en dos grans 

departaments independents entre ells a més de múltiples altres departaments com qualitat, 

comercial, manteniment de matrius o enginyeria de processos que es podria considerar que 

treballen pels dos grans departaments. 

El primer d’aquests dos departaments més grans és 

el de producció i és el que aporta la major part dels 

ingressos a l’empresa. Aquest, es dedica a produir 

peces en sèrie per tal de satisfer la demanda dels 

clients. Tal i com s’ha esmentat anteriorment 

l’empresa es dedica a l’estampació progressiva 

matricera és a dir, les peces les fa a partir d’una 

bobina de metall enrotllat com la de la Figura 2.1.1 el 

qual passa per una matriu com la de la Figura 2.1.2 i 

al final d’aquest procés surt la peça tallada i amb la 

forma desitjada. 

 

 

Figura 2.1.2: Exemple de matriu amb la que es piquen les peces 

Figura 2.1.1: Bobina de metall 
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Aquestes matrius depenent de la peça són més o menys grans, poden tenir més d’una 

cavitat i poden estar formades per diferents mòduls. Independentment de si està formada 

per diferents mòduls o no, el que dóna forma a la planxa metàl·lica són uns punxons situats 

dintre la matriu. El fet que estiguin formades per varis mòduls i punxons permet que amb el 

simple canvi d’un d’aquests la matriu sigui capaç de picar 1 altres models de peces o les 

mateixes peces però amb petites variacions. Aquestes matrius no són propietat de 

l’empresa, sinó que són propietat del client que fa les demandes de les peces. Empresa i 

client firmen un acord el qual es declara que l’empresa mantindrà la matriu per X anys i que 

durant aquests anys haurà de fer Y peces anuals, en el cas que el client es desdigui 

d’aquest acord haurà de pagar una penalització a l’empresa. 

 

El segon gran departament és el de tècnica i en aquest 

departament arriben projectes de diferents clients. Es 

dedica al disseny de matrius de tal forma que aquesta 

sigui capaç de fer el projecte requerit pel client. 

Aquests projectes són peces com la de la Figura 2.1.3 i 

en un mateix projecte pot haver-hi una sola peça com 

acostuma a passar o més d’una peça com podria ser 

una peça que sigui simètrica i tingui part dreta i 

esquerra. 

Tal i com s’ha dit, aquest departament es dedica a dissenyar la matriu que serà capaç de 

picar la peça desitjada pel client. Aquest és un procés llarg que dura mesos i fins i tot anys ja 

que és un procés en el que s’ha d’estudiar quines característiques té la peça, quina seria la 

forma més òptima d’estructurar els passos de la matriu i una vegada ja es té la matriu 

construïda, comença un llarg procés de proves picant peces fins que s’obté la peça final 

sense rebaves i complint totes les dimensions i propietats desitjades pel client. 

Una vegada s’ha assolit el grau de perfecció de la peça acordat entre client i empresa, el 

client certifica que la matriu pica les peces correctament i les homologa. A continuació, el 

departament tècnic tanca el projecte i passa a formar part dels projectes de producció. 

 

 

1 Picar: en termes d’estampació matricera significa tallar les peces amb la matriu. 

Figura 2.1.3: Exemple d’un projecte 
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2.2. Flux o fases d’un projecte 

Anteriorment s’ha comentat molt per alt en què consistia un projecte, però és més complex i 

elaborat del que s’ha dit. Així doncs, en aquest apartat s’explicarà en detall en què consisteix 

i de quines fases o parts està format, d’aquesta manera serà més fàcil de posar en context a 

quines part intervé aquest treball i a quines tindrà més impacte. 

Un projecte arrenca amb la Fase comercial en la qual el 

departament de comercial rep una oferta d’un client. En 

aquesta fase el departament comercial, el de producció i el 

Project Leader2 estudien l’oferta. Entre els tres estudien la 

viabilitat econòmica de l’oferta, si l’empresa i els proveïdors 

de material o recobriments tindrien capacitat productiva de 

complir la demanda amb l’entrada d’aquest nou projecte i 

si el projecte és viable tècnicament de produir-lo, és a dir, 

si la peça no és impossible de fabricar utilitzant els 

mètodes que fa servir l’empresa. Per això, es revisa el 

plànol de la peça en busca de possibles problemes que es 

podrien trobar a l’hora de conformar la peça. 

Com es pot observar a la Figura 2.2.1 el plànol conté gran 

quantitat de dimensions en les qual hi ha una extensa 

varietat de tipus. Gran part d’elles són cotes bàsiques les 

quals serveixen per informar de les dimensions de la peça i 

com a cotes de suport de cara a avaluar els altres tipus de 

cotes, les geomètriques. Aquestes cotes són on s’ha de 

parar especial atenció ja que normalment solen ser cotes 

crítiques (CC) o estrictes (SC) i és aquí on el client filarà 

més prim a l’hora d’avaluar els resultats en aquestes 

dimensions ja que han d’estar perfectes. 

 

 

 

2 Project Leader: Líder del departament tècnic que porta un projecte 

FLUX O FASES D'UN PROJECTE 

       

  
Fase comercial 

   

        

  
KOP 

  

   

       

  Fase de 
desenvolupament 

  

   

       

  
Fase de proves 

  

   

       

  FOT i validació 
funcional 

  

   

        

  
PPAP 

  

    

        

  
Validació del producte 

  

    

       

  
Tancament del projecte 
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Figura 2.2.1: Vista d’un plànol de la peça d’un projecte 

Durant aquesta fase hi ha constants reunions internes a l’empresa i entre l’empresa i el 

client negociant condicions de l’acord, aquestes reunions es mantindran presents al llarg del 

projecte per informar de com avança i si s’escau fer noves negociacions. 

Si finalment l’oferta és acceptada es passa a la següent fase que és el KOP o Kick-off 

project, en aquesta fase s’exposa als altres membres dels departaments quin és el projecte 

que s’ha acceptat, en què consistirà i què és el que comportarà. 

Llavors, es passa a la Fase de desenvolupament en la qual es planifica com es portarà a 

terme el projecte i es dissenya i construeix la matriu amb la qual es picaran les peces, tot i 

això, en aquesta fase encara no es picarà cap peça física. És en aquesta fase en la que es 

comencen a tocar alguns documents amb els que es treballaran durant el treball. S’omple un 

document anomenat Dades i un altre anomenat Dimensional. Respecte la funció d’aquests 

dos documents ja se’n parlarà més endavant quan es faci un anàlisi dels documents. També 

s’omplen els documents QP’s (Qualifications Programs) els quals serveixen per posar-se en 

contacte amb els proveïdors de materials i de recobriments per tal de formalitzar l’acord que 

proveiran les matèries primes pel projecte o recobriran les peces. 

Un cop la matriu ja s’ha construït i es té la matèria prima per produir les peces s’inicia la 

Fase de proves. Durant aquesta fase s’aniran fent vàries proves amb el seu respectiu 

anàlisi. A cada prova es picaran unes peces i després s’analitzaran per estudiar si les 

dimensions són correctes, es respecten les propietats físiques desitjades pel client i per 
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observar quins problemes presenten les peces o es presenten durant el procés de picar-les. 

Per realitzar aquest anàlisi s’utilitzaran dos documents nous els quals també s’exposaran 

més endavant, aquests documents són l’Estudi de capacitat i el Certificat de tracció. A 

banda d’aquests també s’utilitzarà part del Dimensional la qual no s’havia utilitzat abans. 

La següent fase és la de FOT i validació funcional en la qual s’hi arriba quan es piquen 

peces lo suficientment bones com per creure que el client les acceptarà com a vàlides. En 

aquesta fase des del departament de qualitat es generen les fitxes tècniques de com es 

validaran les peces un cop el projecte estigui en producció. Finalment, s’envien unes peces 

al client perquès les avaluï. 

Paral·lelament a la fase anterior hi ha la fase de PPAP, juntament amb les peces enviades 

anteriorment s’envia al client els documents PPAP. Aquests documents són la resta dels 

documents amb els que es treballarà i contenen tota la informació referent al projecte que el 

client requereix per tal d’aprovar i homologar la peça enviada prèviament. 

Si el client no aprova la peça s’ha de retrocedir fins la fase de proves en la qual es 

continuarà treballant per tal de millorar les peces, però si sí que l’aprova es passa a la fase 

de Validació del producte. En aquesta fase es prepara el projecte perquè el departament de 

producció se’l pugui fer seu i començar a produir peces en sèrie. 

Finalment, hi ha la fase Tancament del projecte on el projecte es tanca i el departament 

tècnic es desvincula totalment. Un cop els projectes s’han tancat es poden tornar a obrir per 

si el client vol fer una modificació al projecte anterior. 

 



Anàlisi i millora de la gestió dels productes d’una empresa  Pàg. 13 

 

3. Documents amb els que es treballaran 

Els documents que s’utilitzen al llarg d’un projecte des del departament de tècnica són un 

total de 16 documents Excels els quals tots, en major o menor mesura, estan relacionats 

entre ells. A banda d’aquests 16 arxius, depenent del projecte o del client el qual pertany 

poden haver-hi altres documents amb una funció més específica de cara la utilitat pel client 

segons com tractin ells les dades del projecte o els requisits que demanin ells a l’hora 

d’entregar els projectes. Aquests documents no s’inclouen a la llista de documents utilitzats 

en el treball ja que s’ha decidit no estudiar-los ens aquest. 

Així doncs, la llista de documents d’un projecte classificats segons la seva funció i segons 

els seus lligams queda de la següent manera: 

 

PER L’EMPRESA PEL CLIENT 

Essencials Estat real del producte Burocràtics 

- Dades 
- Dimensional 
- Estudi de capacitat 

- Dimensional 
- Estudi de capacitat 
- Measurement 

agreement sheet 
- SC/CC list 
- IRW 
- Certificat de tracció 

- PSW 
- IMDS 
- AMFE 
- Flow Chart 
- Lot traceability plan 
- Packaging Sheet 
- Part History 
- QP’s 
- Checking Aids 

Figura 3.1: Taula amb els documents que s’han estudiat al treball classificats segons al seva funció 

3.1. Per l’empresa 

Tal i com es pot observar a la Figura 3.1 els documents es poden dividir en dos grans blocs. 

Per una banda hi ha els documents PER L’EMPRESA, aquests documents tenen la principal 

funció de ser arxius de suport i estar vinculats als altres documents ajudant al tècnic a l’hora 

d’omplir les dades als altres documents i, tal i com diu el seu nom, són documents que en 

principi no s’han d’entregar al client, tot i això sempre hi ha alguna excepció en algunes 

fulles dels documents i sí que s’entreguen, però això ja ho veurà més endavant a l’apartat   

4. Anàlisi dels documents.  
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Degut a que aquests documents van vinculats a la major part dels altres documents o dit 

d’una altra manera, que tots els altres documents extreuen informació d’aquests, porten una 

altra etiqueta que els anomena els Essencials. En aquest grup hi trobem tres documents, el 

Dades, el Dimensional i l’Estudi de capacitat. 

3.1.1. Dades 

El Dades tal i com indica el seu nom és un document en el qual s’introdueix la informació 

referent al projecte com de què tracta, és a dir, a quina peça correspon; la informació del 

plànol; les referències o noms que el client i l’empresa donen al projecte; el material i les 

propietats d’aquest que s’utilitzarà per construir la peça; si la peça va recoberta i 

conseqüentment, quines propietats i quin procediment haurà de tenir aquest recobriment; la 

informació referent a la matriu que s’utilitzarà per picar la peça; i entre altres més coses, 

quins són els proveïdors del material, matrius o components (com podrien ser femelles 

soldades a la peça) del projecte. 

Aquest document com s’ha dit a l’apartat 2.2 Flux o fases d’un projecte és el primer en sé 

omplert ja que tenir tota aquesta informació és necessari per poder començar a treballar 

amb el projecte i perquè tots els altres documents n’extrauran la part que els hi pertoqui. 

3.1.2. Dimensional 

El Dimensional és el document en el que es transcriu la informació que conté el plànol a un 

document. D’aquesta manera, quan es fan les proves és més fàcil avaluar els resultats ja 

que a banda de ser un document d’on els altres n’extrauran informació, la seva principal 

funció és ajudar a visualitzar quines cotes estan dintre les toleràncies estipulades pel client i 

quines no. És per això que aquest arxiu també es troba a l’altre gran bloc el qual s’hi troben 

els arxius que s’envien al client, no obstant això, només s’envien certes fulles del que és el 

llibre Excel. 

3.1.3. Estudi de capacitat 

L’Estudi de capacitat és el document que s’utilitza per estudiar de forma estadística les 

peces que s’han produït en la fase de proves. Aquest document ajuda a estudiar les cotes 

crítiques i estrictes i a observar si la matriu produeix les peces correctament, és a dir, en 

termes estadístics si les cotes de la mostra produïda segueixen una distribució normal o per 

lo contrari segueixen altres distribucions i tenen altres formes com podria ser la de poisson; 

o un altre cas, si la mitjana de la cota de la mostra està desviada respecte el seu valor 

nominal. D’aquesta manera es té una idea de quines mesures s’han prendre per tal d’ajustar 

les cotes incorrectes. D’aquest document a l’igual que amb el dimensional algunes fulles 

també s’entreguen al client i és per això que també està a l’altre gran bloc. 
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3.2. Pel client 

Per l’altra banda, tal i com s’ha començat a mencionar a les breus descripcions del 

Dimensional i de l’Estudi de capacitat hi ha el segon gran bloc anomenat PEL CLIENT, els 

documents d’aquest bloc tal i com indica el seu nom són arxius els quals s’enviaran al client 

amb les entregues dels PPAP. Dintre aquest bloc hi ha força més documents en comparació 

a l’anterior bloc, és per això que dintre aquest es poden fer dos subgrups diferents segons el 

caràcter dels documents. 

Es distingeixen dues temàtiques a l’hora de treballar aquests documents, per una banda hi 

ha una temàtica més enfocada en treballar i estudiar les dades extretes dels documents 

Dimensional i Estudi de capacitat i per l’altra banda, un caràcter més formal i més enfocat en 

deixar constància els tràmits que es prenen durant el projecte. 

3.2.1. Estat real del producte 

Als documents de la primera temàtica se’ls hi ha donat el nom d’Estat real del producte ja 

que tots ells tenen la funció de reportar al client quin és l’estat de les cotes crítiques del 

producte en aquell moment. Els documents que s’hi troben extreuen informació dels tres 

documents Essencials i cada arxiu la tracta de tal forma que cadascú reporta una informació 

diferent com podria ser com es mesuren les cotes crítiques i estrictes, quin és el valor mitjà i 

la seva desviació d’aquell moment d’aquestes cotes i quines estan fora de les seves 

toleràncies i quines mesures s’aplicaran al respecte. Aquests són els documents que es 

modificaran durant la fase de proves ja que les modificacions de la peça només afectaran a 

aquests. 

3.2.2. Burocràtics 

D’altra banda, als documents de la segona temàtica se’ls hi ha donat el nom de Burocràtics 

ja que tenen un caràcter més formal en el qual els arxius que hi ha transmeten informació de 

com es portarà a terme el projecte. Per exemple, hi ha documents que informen de quins 

són els proveïdors de la matèria prima, del recobriment o de les femelles si és el cas; o un 

que informa de com s’empaquetaran les peces a l’hora de transportar-les al client; o un arxiu 

el qual representa gràficament quin és el procediment que es dur a terme per fer les peces. 

A banda de la distinció del caràcter que tenen els documents, també es troben diferències 

dels lligams que tenen aquests documents. Els documents Estat real del producte van 

vinculats a tots tres documents Essencials mentre que els documents Burocràtics només 

van vinculats al document Dades. 
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4. Anàlisi dels documents 

4.1. Període de formació 

Degut a que els documents amb els que es treballarà són tots arxius Excel i que el nivell 

personal d’aquesta eina era molt bàsic, es va decidir fer una breu fase d’autoaprenentatge 

d’aquest software. D’aquesta manera a l’hora de realitzar l’anàlisi dels documents es podrà 

fer de forma més eficient i es podrà veure amb més facilitat el potencial de les millores que 

poden rebre els documents. Aquesta fase d’autoaprenentatge no ha estat massa extensa i 

s’ha realitzat mitjançant vídeos de Youtube [1] i la pàgina oficial de Visual Basic [2] (el 

programador de macros d’Excel). No s’ha aprofundit massa però sí que s’ha après la 

programació bàsica de les macros 3 així com les seves principals funcions i s’ha après noves 

operacions que disposa el propi Excel com seria el BUSCARV o el condicional SI. 

4.2. Selecció dels documents 

Per tal de trobar quines millores es podrien aplicar als documents es va realitzar un anàlisi 

de cada un d’ells. Aquest anàlisi no va haver-hi altra forma de realitzar-lo que mitjançant l’ús 

dels documents en el seu camp de treball, és a dir, omplint-los amb la informació de 

projectes i al mateix fet detectant i anotant les possibles millores que se’ls hi podria 

incorporar o errors que contenien els documents. Aquest procés es va dur a terme durant tot 

el treball ja que es continuaven trobant noves possibles millores o nous errors i les pròpies 

mesures implementades podien donar lloc a nous errors o a noves millores, d’aquesta 

manera la robustesa dels documents va anar augmentant a mesura que el treball avançava. 

Després d’un primer anàlisi es va observar que els documents del subgrup Estat real del 

producte eren els que oferien més oportunitats a la implementació de noves millores. Això 

era degut principalment a que aquests documents tractaven moltes més dades que els 

arxius dels altres subgrups i estaven vinculats a més documents a part del Dades. D’altra 

banda, els documents Burocràtics no oferien tantes millores com els altres i les millores que 

se’ls hi podia implementar no eren tant elaborades com podien ser les altres. Degut a això, 

en aquest treball es comentaran quines van ser les seves millores però no s’aprofundirà en 

elles per poder-se centrar en les mesures aplicades als altres documents. No obstant, el 

document Checking Aids presenta la possibilitat de ser millorat en gran mesura respecte als 

 

3 Macros: eina del Visual Basic amb la qual es poden obtener botons els quals clicant-los facin un 

seguit d’ordres programades prèviament. 
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altres documents del seu subgrup i és per això en aquest cas sí que es presentarà el 

document i les mesures aplicades en profunditat. 

Respecte als documents Essencials, degut a que aquests arxius van ser creats fa anys per 

un programador expert en el software d’Excel, són uns arxius molt complerts i és difícil 

aplicar-hi mesures que els puguin millorar. Per això, en aquests arxius el treball s’ha limitat a 

corregir errors que hagin pogut sorgir després de l’ús d’aquests al llarg dels anys i, el fet que 

estiguin vinculats a tants altres documents ha fet que s’hi afegissin noves columnes per tal 

d’ajudar a tractar la informació de cara als altres documents. 

4.2.1. Dimensional 

El Dimensional d’entrada té un aspecte com el que presenta la Figura 4.2.1.1, com es pot 

observar el document consta de vàries pàgines les quals cadascuna té la seva pròpia funció 

i ajuda a la següent a realitzar la seva. Aquest document com s’ha comentat anteriorment 

transcriu la informació que conté el plànol, és a dir, és un document on s’hi recopilen totes 

les notes i cotes que hi ha al plànol. D’aquesta manera quan es vol saber quina informació 

conté certa cota només cal buscar-la i s’hi trobarà quin és el seu valor nominal, si es tracta 

d’un diàmetre, un angle, una posició..., si és una cota crítica o estricta, si conté màxims 

materials i les seves toleràncies. En aquest document també s’hi anota amb quin instrument 

de mesura es comprovarà la dimensió de la cota. Tal i com s’ha dit amb anterioritat, aquest 

document també serveix perquè l’empresa vegi i reporti al client l’estat de les cotes, si estan 

dins de les toleràncies o no. 

 

Figura 4.2.1.1: Aspecte inicial del document Dimensional 
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4.2.1.1. Entrada dades 

Primerament hi ha la pestanya Entrada dades, és aquí on es transcriu de forma manual la 

informació que conté el plànol al document. Tal i com es pot observar a la Figura 4.2.1.1 es 

poden distingir dues parts en aquesta pestanya. 

La primera es situa a la part superior del document i està carregada de macros i botons que 

depenent del que s’entri o es seleccioni l’arxiu tractarà les dades duna forma o altra. Si 

s’observa la part superior esquerra de la Figura 4.2.1.1.1 es troben unes caselles i uns 

desplegables que s’utilitzen per escollir quina normativa utilitza el plànol, depenent de quina 

s’esculli el documenta agafarà unes toleràncies o unes altres automàticament. Si es baixa 

unes caselles es veurà un desplegable el qual permet seleccionar amb quina llengua es vol 

tractar el document, català, castellà o anglès. Des d’aquest botó, si es va cap a la dreta es 

trobarà un altre botó el que permet esborrar tota la informació entrada al document. Aquest 

botó és molt útil per quan s’han d’iniciar nous projectes i els documents ja estan omplerts. I 

finalment, si s’observa a la dreta, es veuen dos botons per seleccionar i dos botons per 

prémer. El botó per seleccionar esquerra serveix per indicar al document amb quantes 

cavitats es treballarà ja que cada cavitat ha de presentar el seu propi informe de quines 

cotes estan dintre les toleràncies i quines no. Els dos botons que es premen serveixen per 

omplir la pestanya “Report cavitat” indicada al botó per seleccionar de la dreta de forma 

automàtica amb les dades introduïdes a les altres pestanyes. 

 

Figura 4.2.1.1.1: Part superior de la pestanya Entrada dades 

La segona part es situa just a sota la primera part, aquí és on s’introdueixen totes les dades 

de les notes i cotes del plànol. Tal i com es pot observar a la Figura 4.2.1.1.2, hi ha varies 

columnes que s’han d’omplir o no segons el contingut que hagi de presentar la cota. Gràcies 

a aquestes columnes s’aconsegueix que la columna “Dimension” quedi una expressió de la 

cota molt similar a com està expressada al plànol. 
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Figura 4.2.1.1.2: Part inferior de la pestanya Entrada dades 

A continuació, a la Figura 4.2.1.1.3, s’adjunta un exemple de com quedaria aquesta primera 

pestanya un cop s’hagin introduït les dades del plànol. No obstant, de totes les columnes 

que hi ha només en són quatre, assenyalades per unes fletxes a la figura, les que es 

vincularan als altres documents; les altres fan de suport a aquestes quatre. 

 

 

4.2.1.2. Report final cavitat 

En aquesta segona pestanya es troba un format molt similar al de les pestanyes Report 

cavitat que es veuran més endavant. És per això, que aquesta pestanya no s’utilitza i ja que 

el seu ús és nul no s’entrarà en detall de què fa i com està estructurada. 

Figura 4.2.1.1.3: Exemple de com quedaria el document omplert amb les cotes d’un plànol 
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4.2.1.3. Entrada mesures 

A la pestanya Entrada mesures, tal i com indica el seu nom s’entren manualment les 

mesures preses de 5 peces picades durant les fases de proves. Com que per estudiar una 

cota amb 5 mostres no és suficient, es realitzen altres estudies mitjançant el document 

Estudi de capacitat, així doncs, en aquest document s’anoten els pitjors valors de les 

mesures preses. Per sort, no totes les cotes són estudiades ja que moltes d’elles són 

bàsiques i aquestes tenen la finalitat d’ajudar a estudiar altres cotes com podrien ser les de 

posició, durant els projectes només s’estudien les cotes crítiques o estrictes. No obstant a 

això, per a aquest treball s’ompliran les mesures de totes les cotes amb valors aleatoris per 

tal de veure amb una major quantitat de cotes què passa si les dimensions estan dintre o no 

les toleràncies exigides. Si la matriu consta de més d’una cavitat és en aquesta mateixa 

pestanya on s’entraran les dimensions mesurades de les altres cavitats. Tal i com es pot 

observar a la Figura 4.2.1.3.1 la tercera columna indica amb quin instrument s’ha mesurat la 

cota corresponent, aquesta dada també s’entra manualment seleccionant-la a través del 

desplegable. Fixant-se en la última columna de cada cavitat, hi ha una columna la qual 

s’anomena “FORÇAR OK” això és perquè el document revisa les dimensions i els compara 

amb el valor nominal de la cota i si està fora les toleràncies imposades per la normativa la 

detecta com a NO OK, però, algunes cotes tenen màxims materials i això fa que aquesta 

adició de tolerància faci que aquesta cota passi a ser OK. Així doncs, després que el 

document revisi automàticament totes les cotes, si en surt alguna de NO OK es revisa 

manualment si aquesta cota realment està fora les toleràncies, si no és el cas, s’utilitza 

aquesta columna i se la força OK. 

 

Figura 4.2.1.3.1: Pestanya Entrada mesures 
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4.2.1.4. Report cavitats 

En aquesta pestanya després d’entrar les dades i les mesures preses i, prémer els dos 

botons de dalt a la dreta que hi ha a la pestanya de Entrada dades, es genera l’informe de 

quines cotes estan dintre les toleràncies i quines no que s’enviarà al client. Tal i com 

s’observa a la Figura 4.2.1.4.1, aquesta pestanya té un caràcter més formal i més ben 

presentat, amb una capçalera on hi anirien les dades del projecte extretes del document 

Dades i amb referències a l’empresa com el logotip o el nom d’aquesta mateixa però que 

s’han eliminat per tal de mantenir el seu anonimat. 

 

Figura 4.2.1.4.1: Pestanya Report cavitats 
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4.2.2. Estudi de capacitat 

L’Estudi de capacitat a l’igual que el Dimensional consta de vàries pestanyes tal i com es pot 

observar a la Figura 4.2.2.1. Aquest document com s’ha comentat anteriorment s’utilitza per 

estudiar  estadísticament i amb més profunditat si les cotes estan dins les toleràncies o no i 

en el cas que no ho estiguin quin és el problema que pateixen. El que també permet aquest 

document és extrapolar noves dades per tal d’ampliar el nombre de valors als que estudiar, 

és a dir, a la realitat es mesuren 50 valors i el que permet aquest document és duplicar 

aquest nombre per tal de tenir una mostra més extensa i poder treure unes conclusions més 

acurades. 

 

Figura 4.2.2.1: Aspecte inicial del document Estudi de capacitat 

El document està vinculat al Dimensional d’on extreu quines cotes hi ha i quins valors 

nominals i quines toleràncies tenen i al Dades d’on extreu la informació bàsica del projecte 

per tal de tenir els documents ben organitzats. Aquest arxiu funciona de la següent manera. 

S’inicia treballant des de la pestanya anomenada Nº cotes, aquí s’introdueixen les cotes que 

es volen estudiar a la segona columna (Nº cota plànol), a partir d’aquí el document extreu 

del dimensional les dades corresponents i omple les altres columnes. La pestanya queda tal 

i com es veu a la Figura 4.2.2.2. Si la cota té màxim material, a les columnes B0, B1, B2 o 

B3 apareixerà un text (#N/D) a les caselles o es posaran de color vermell indicant que es 

requereix que s’introdueixin manualment quin és el valor del màxim material. Aquest procés 

s’ha de fer a mà ja que calcular el màxim material és un procediment complex el qual es 

necessita treballar amb el plànol i l’ordinador no seria capaç de calcular-ho automàticament. 
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Figura 4.2.2.2: Pestanya Nº cotes omplerta 

Un cop es té la pestanya Nº cotes omplerta es passa a la pestanya Entrada resultats. 

Aquesta té un format com el que es veu a la Figura 4.2.2.3 i és aquí on s’entren els resultats 

de les dimensions mesurades de les peces de prova. 

 

Figura 4.2.2.3: Pestanya Entrada resultats 

Finalment, un cop les dues pestanyes anteriors han estat omplertes amb la informació 

necessària les pestanyes EC1, EC2,... s’omplen automàticament. Mitjançant la cel·la 

indicada amb una fletxa groga de la Figura 4.2.2.4 es pot modificar el nombre de valors que 

es tenen a la taula. Aquests valors es generen gràcies a la pestanya Generació resultats a la 

qual hi ha una graella amb tot de nombres aleatoris entre el 0 i l’1 els quals gràcies a la 

fórmula que hi ha continuació es generen valors aleatoris d’una distribució normal amb la 

mitjana i la desviació de la mostra real. 
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=DISTR.NORM.INV(nombre aleatori; mitjana; desviació) 

En total hi ha 50 pestanyes com la de la Figura 4.2.2.4 la qual cosa implica que en un 

document com a màxim es poden estudiar 50 cotes diferents. Això passa molt poc sovint 

però en casos que hi ha dues cavitats pot arribar a passar, el que es fa en aquests casos és 

crear un document Estudi de capacitat per cada cavitat. Aquestes pestanyes són la part del 

document que s’enviarà al client si és requerit. 

 

  

 

 

4.2.3. Measurement Agreement Sheet 

El Measurement Agreement Sheet és el document on s’anota la informació referent a com 

es mesuraran les cotes crítiques i estrictes durant la fase de proves i durant la fase de 

producció. Aquest document és molt simple en comparació als dos que s’han vist 

anteriorment i una vegada omplert presenta un aspecte com el de la Figura 4.2.3.1.  

Figura 4.2.2.4: Exemple de les pestanyes EC1, EC2... 
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Figura 4.2.3.1: Document Measurement Agreement Sheet 

El document excepte la part de dades que la extreu del document Dades s’omple 

íntegrament a mà. Es busquen les cotes crítiques al dimensional i a continuació s’omple la 

informació referent al plànol (les tres primeres columnes) copiant-la del dimensional. Les 

altres columnes es fan a mà una per una ja que cada cota necessita el seu procés per ser 

mesurada. 

4.2.4. SC/CC list 

El SC/CC list és un document on es reporten les cotes crítiques igual que el Measurement 

Agreement Sheet però en aquest cas, s’hi adjunta la informació que es té en aquell moment 

dels valors estadísitcs de les cotes, més en concret del ppk, el pp i la mitjana. El document 

una vegada omplert té l’aspecte de la Figura 4.2.4.1 i a l’igual que el Measuremen 

Agreement Sheet s’omple integrement a mà. Es busquen les cotes crítiques al Dimensional i 

a continuació s’omple la seva descripció, la cota a la qual fa referència i si és CC o SC. 

Respecte els valors estadístics ppk, pp i mitjana es busquen les cotes a l’Estudi de capacitat 

i s’anoten al document. 

 

Figura 4.2.4.1: Document SC/CC list 
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4.2.5. IRW 

El document IRW o Interim Recovery Worksheet serveix per reportar quines cotes crítiques 

són NO OK i quines mesures es prendran per tal d’intentar solucionar els problemes que 

ocasionen que la cota no estigui dintre les toleràncies. Una vegada el document està 

completament omplert té un aspecte com el de la Figura 4.2.5.1. Per tal d’omplir l’arxiu, 

excepte les dades de la capçalera les quals van vinculades al document Dades, s’omplen de 

forma manual. Es revisa la pestanya Report Cavitat del document Dimensional, la qual cosa 

implica que existeix un document IRW per cada cavitat, en busca de cotes que estiguin NO 

OK. Si n’hi ha, a continuació es copia quina cota es tracta i quina descripció té. També 

s’afegeix a la fila de sota quins són els valors actuals (Current values), aquests valors es 

refereixen al mínim i al màxim que presenten les dimensions preses de la cota. Les altres 

caselles s’hi anota quines seran les mesures que s’aplicaran per tal de rectificar l’error, 

aquestes s’omplen depent del problema que presenta la cota i es fan de forma manual ja 

que cadascuna és un cas particular (en el cas del treball aquestes caselles no s’han 

omplert). 

 

Figura 4.2.5.1: Document IRW 
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4.2.6. Certificat de tracció 

El document Certificat de tracció tal i com 

es pot imaginar pel seu nom té la funció de 

reportar si les peces que es piquen amb la 

matriu compleixen els requisits mecànics 

desitjats pel client. Aquests peces es 

posen a prova mitjançant una màquina la 

qual tracciona la peça fins la fallada d’un 

dels components, aquets components 

poden ser la peça en sí o una cinta similar 

a la dels cinturons de cotxe. No tots els 

projectes requereixen traccions i aquestes 

venen especificades al plànol del projecte 

tal i com es pot veure a la Figura 4.2.6.1 

on es veuen les direccions de tracció de 

les forces, i a la secció de notes hi ha els 

mínims de força que ha de suportar a 

banda de com s’ha de procedir a l’hora de 

fer la tracció. 

El document està conformat per 5 apartats. Els dos primers es poden observar a la Figura 

4.2.6.2 i corresponen a un apartat d’informació sobre la peça la qual s’extreu del document 

Dades i una taula amb els valors de les traccions. A banda de la informació que s’extreu del 

Dades també hi ha una part d’informació sobre la tracció i les condicions que ha de 

presentar. Aquesta informació s’anota manualment ja que cada força té la seva pròpia 

metodologia. Respecte als valors, no totes les traccions en demanen el mateix nombre la 

qual cosa fa que es necessiti un document per cada nombre de traccions. Els valors donats 

per les traccions són estudiats amb el document Estudi de capacitat i és des d’aquest que se 

n’extreuen els valors. La taula també mostra quina part del muntatge ha fallat durant la 

tracció (peça, cinta o cargol el subjectava la peça al suport de la màquina), quin operari és el 

que va fer les traccions i quin dia es van fer. Totes aquestes dades s’han d’entrar a mà o 

entrar-ne algunes i després copiar-les a les caselles restants, amb aquest últim mètode s’ha 

de vigilar que fent aquest procés no s’alteri el format del document. 

Figura 4.2.6.1: Vista de perfil del projecte 
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Com es pot veure en el següent apartat mostrat en la Figura 4.2.6.3, en aquest document 

també s’estudien els resultats obtinguts de les traccions realitzades. Aquest estudi es fa 

automàticament després d’haver introduit els valors a la taula de la figura anterior. En aquest 

apartat es mostren certs valors representatius com són el mínim, el màxim, la mitjana i la 

desviació i una gràfica per visualitzar com estarien distribuits els valors. Aquest apartat és 

adjuntat perquè el client poguir tenir una noció de quina força suporten les peces i quins són 

els seus límits.  

Figura 4.2.6.2: Primers dos apartats del Certificat de tracció 
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Figura 4.2.6.3: Tercer apartat del Certificat de tracció 

En la Figura 4.2.6.4 es mostra el quart apartat el qual s’hi adjunten fotografies de com s’ha 

realitzat la tracció i una mostra de com han resultat les peces després de ser traccionades 

per tal que el client pogui observar com s’han trencat i/o deformat. Aquestes imatges es 

col·loquen de forma manual. 

De l’últim apartat no s’ha adjuntat cap imatge ja que són les característiques tècniques de la 

màquina que tracciona les peces i no és rellevant pel treball que s’està duent a terme. 

 

Figura 4.2.6.4: Quart apartat del Certificat de traccions 
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4.2.7. Checking Aids 

El document Checking Aids serveix per mostrar al client com es mesuraran les cotes 

crítiques i estrictes de forma ràpida i eficaç un cop el projecte estigui en fase de producció. 

Aquestes comprovacions es faran mitjançant calibres els quals utilitzen mètodes com el 

passa no passa o si el que s’ha de comprovar és una femella doncs el calibre serà una 

rosca la qual haurà d’entrar a la perfecció dins la femella. 

Com es pot observar a la Figura 4.2.7.1, el document està compost per dues pestanyes, en 

una s’hi troben els calibres que s’utilitzen juntament amb la cota la qual comproven i a l’altra 

els calibres juntament amb una fotografia d’ells. A la segona pestanya, es pot observar que 

els calibres que comencen amb CEC i CT van agrupats, això és perquè són molt semblants 

entre ells i s’adjunta una fotografia d’un dels calibres que representa a tots els altres. Aquest 

document és omplert íntegrament de forma manual excepte les dues cel·les de la part 

superior les quals estan vinculades al Dades. 

 

Figura 4.2.7.1: Primera i segona pestanya del Checking Aids 

 



Anàlisi i millora de la gestió dels productes d’una empresa  Pàg. 31 

 

5. Avanços implementats 

Ara que es coneix com són, quines funcions tenen i com es treballa amb els documents 

escollits, és hora de presentar quins canvis se’ls hi ha introduït i què impliquen de cara l’ús 

d’aquests mateixos. Com es veurà, els canvis introduïts no modifiquen en absolut l’aspecte 

final dels documents ja que aquest és propi de l’empresa i no se’l vol afectar. Els canvis 

només modifiquen la forma d’utilitzar les documents de tal manera que amb menys temps i 

esforç s’obtingui el mateix resultat. 

5.1. Documents burocràtics 

Les mesures que s’han aplicat als documents Burocràtics han set molt bàsiques però a la 

vegada molt útils de cara al seu ús. A tots els documents se’ls ha aplicat les mateixes 

millores ja que entre ells presenten moltes similituds encara que el seu contingut difereixi 

totalment. Es poden distingir tres tipus de mesures: 

- Vinculació dels documents: S’ha revisat que els links entre els documents i el Dades 

ja existents fossin els correctes i s’han afegit nous links que podrien ser d’utilitat. 

- Ressaltament de les cel·les a omplir: A les cel·les que s’havien d’omplir manualment 

i no anaven vinculades a cap altra, se’ls hi ha administrat una regla de format la qual 

ajuda visualment a veure quines cel·les s’han d’omplir i quines no o ja han estat 

omplertes. Aquesta regla funciona de la següent manera, la cel·la roman en vermell 

fins que s’hi escriu algun caràcter o s’hi adjunta algun valor, llavors, la cel·la passa a 

tenir el format que es vol que es tingui finalment. Aquesta regla s’ha obtingut a través 

de la fórmula de la Figura 5.1.1. 
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Figura 5.1.1: Condicions de la regla que ressalta les cel·les 

- Comentaris informatius: S’han introduït comentaris informatius al llarg dels 

documents. Aquests comentaris tenen la funció d’ajudar a l’usuari que fa ús dels 

documents a l’hora d’omplir les seves cel·les i donar instruccions de com s’han 

d’utilitzar els documents per tal de fer-ne un degut ús. 

5.2. Measurement Agreement Sheet 

En aquest document durant l’anàlisi es va observar que es podria agilitzar el 

funcionament de l’arxiu a l’hora de trobar les cotes crítiques i estrictes. Anteriorment es 

feia revisant el Dimensional i entrant-les de forma manual, ara, amb les millores 

implementades es fa de forma automàtica. El document omple les cel·les que apareixen 

a la Figura 5.2.1 automàticament, això ho fa gràcies a les següents fórmules. 

 

Columna B 

=SI(A8<='[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$GZ$16;BUSCARV(A8;'[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$GZ$20:$IA$501;28;FALSO);"") 

Columna C 
=BUSCARV(B8;'[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$B$20:$X$500;9;FALSO) 

Columna D 
=BUSCARV(B8;'[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$B$20:$X$500;23;FALSO) 
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El procediment funciona de la forma següent, la columna A del Measurement Agreement 

Sheet és un comptador i la columna B l’utilitza per comparar-lo amb una columna que es 

va trobar durant l’anàlisi del Dimensional. Aquesta columna (GZ16) també és un 

comptador el qual enumera les cotes crítiques i estrictes. D’aquesta manera, gràcies el 

condicional si la cel·la de la columna A és igual o menor al màxim assolit en el 

comptador del Dimensional es busca de quina cota es tracta en una columna creada al 

final del Dimensional mitjançant un BUSCARV. Una vegada obtinguda la cota, les altres 

dues dades que falten per cercar es fan mitjançant un BUSCARV de la cota a la taula on 

s’entren les dades del plànol mostrada a la Figura 4.2.1.1.3. 

Les altres columnes del document s’hauran de continuar omplint de forma manual ja que 

és informació molt específica de la cota que es treballa i no es pot crear cap algoritme 

per generalitzar quines dades insertar a les cel·les. 

 

Figura 5.2.1: Columnes del Measurement Agreement Sheet que s’actualitzaran automàticament 

5.3. SC/CC list 

En el SC/CC list hi ha dos canvis notoris en el funcionament del document, per una banda 

es té el canvis implementats a les columnes que apareixen a la Figura 5.3.1 i per altra banda 

els canvis que apareixen a les columnes de la Figura 5.3.2. Abans s’havien d’omplir de 

forma manual i ara gràcies els canvis s’omplen de forma automàtica. Les altres columnes 

s’hauran de continuar omplint de forma manual ja que com passava amb el document 

presentat anteriorment cada cota es molt específica i no es pot generalitzar la informació 

que s’hi entra. 
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Les columnes que apareixen a la Figura 5.3.1 s’han tractat de la mateixa manera que 

s’havien tractat les columnes al document anterior ja que la informació és molt similar. 

Gràcies al comptador de la columna A s’ha comparat amb el comptador que s’havia trobat al 

Dimensional a la columna GZ16, a partir d’aquí s’ha extret la informació desitjada de les 

columnes D, E i G. La columna C va en funció d’aquetes tres columnes i es tracta d’un 

condicional el qual només retorna un valor si s’ha trobat cota crítica en aquella fila, serveix 

per seguir el nombre de cotes crítiques que hi ha al document. D’altra banda, la columna B 

no forma part de la presentació final del document de cara al client. Es tracta d’una columna 

auxiliar que ajudarà a les columnes de la Figura 5.3.2. Aquesta columna com també passa 

amb la columna C només retrona un valor si a les columnes D, E i G contenen un valor. El 

valor d’aquesta columna B és el nombre de la cota amb la qual es treballa en aquella fila. 

Columna B 
=SI(E20="";"";BUSCARV(A20;'[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$GZ$20:$IA$501;28;FALSO)) 

Columna C =SI(E20="";"";A20) 

Columna D 

=SI(A20<='[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$GZ$16;BUSCARV(A20;'[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$GZ$20:$HB$501;3;FALSO);"") 

Columna E 

=SI(A20<='[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$GZ$16;BUSCARV(A20;'[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$GZ$20:$HB$501;2;FALSO);"") 

Columna G 

=SI(A20<='[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$GZ$16;"["&BUSCARV(A20;'[Dimensional.xlsm]entrada 

dades'!$GZ$20:$HJ$501;11;FALSO)&"]";"") 

 

Figura 5.3.1: Columnes vinculades amb el document Dimensional 
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Respecte les columnes que apareixen a la Figura 5.3.2 es regeixen segons les fórmules 

següents, 

Columna S 
=SI(E20="";"";BUSCARV(B20;'[Estudis de capacitat.xlsm]SC 

CC'!$B$4:$E$53;2;FALSO)) 

Columna T 
=SI(E20="";"";BUSCARV(B20;'[Estudis de capacitat.xlsm]SC 

CC'!$B$4:$E$53;3;FALSO)) 

Columna U 
=SI(E20="";"";BUSCARV(B20;'[Estudis de capacitat.xlsm]SC 

CC'!$B$4:$E$53;4;FALSO)) 

Tal i com es pot observar, estan formades per un condicional el qual fa que es retorni la 

cel·la buida si en aquella fila no hi ha cap cota a analitzar. En cas contrari, el que fa és 

buscar-la a la pestanya “SC CC” del document Estudi de capacitat la qual s’ha creat 

explícitament per ajudar a omplir les columnes S, T i U. Aquesta pestanya es dedica a 

recollir el nombre de cota, el cpk/ppk, el cp/pp i la mitjana de tots els estudis realitzats al 

document tal i com es pot observar a la Figura 5.3.2. Aquesta recopilació la realitza gràcies 

a un simple vinclament entre pestanyes com per exemple el següent utilitzat a la cel·la B4, 

='EC1'!$G$45 

Respecte la columna V s’ha creat un comentari a la cel·la V20 el qual cita que s’ha d’omplir 

la cel·la amb la data desitjada, les altres cel·les de la columna copiaran el valor d’aquesta si 

en aquella fila s’està estudiant una cota. 

 

Figura 5.3.2: A l’esquerra e document SC/CC list i a la dreta la pestanya del document Estudi de 

capacitat 
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5.4. IRW 

En el document IRW durant l’anàlisi es va observar que on hi havia marge de millora era en 

les columnes que contenien dades del Dimensional. Aquestes dades eren el nombre de 

cota, la seva descripció i els valors mínim i màxim que tenia la cota en aquell estat del 

projecte. Així doncs, es va decidir que es trobaria una manera d’enllaçar les dades del 

Dimensional amb el document de forma automàtica. 

Per aconseguir aquesta fita es van afegir unes columnes a les pestanyes Report cavitat del 

Dimensional les quals recopilarien la informació necessària per omplir les dades desitjades 

del IRW.  

Aquestes columnes es poden observar a la Figura 5.4.1 i es regeixen per les següents 

fórmules, 

Columna AX =SI($P22="NO OK";1;0) 

Columna AY =SI(AX22=1;MAX($AY$10:$AY21)+1;0) 

Columna AZ =$A22 

Columna BA =$B22 

Columna BB =MIN($E22:$I22) 

Columna BC =MAX($E22:$I22) 

La columna AX es tracta d’un condicional el 

qual es retorna 1 si les dimensions de la 

cota no estan dintre les toleràncies, és a dir, 

és NO OK, d’altra banda es retorna 0. 

Aquesta columna és utilitzada per la 

següent (columna AY) la qual és un 

comptador de les cotes NO OK. Les altres 

quatre columnes, respectivament, van 

vinculades a l’ítem de la cota, la seva 

descripció i el mínim i màxim de les 

mesures preses a la pròpia pestanya Report 

cavitats. 

 

Figura 5.4.1: Columnes creades al Dimensional 
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La manera de traspassar la informació entre documents s’ha fet amb el mateix mètode 

utilitzat als dos documents anteriors i s’han ordenat aquestes dades en una taula com la de 

la Figura 5.4.2, 

Columna M 

=SI($L15<=[Dimensional.xlsm]Report cavitat 

1'!$AY$6;BUSCARV($L15;[Dimensional.xlsm]Report cavitat 

1'!$AY$10:$BC$501;2;FALSO);"") 

Columna N 

=SI($L15<=[Dimensional.xlsm]Report cavitat 

1'!$AY$6;BUSCARV($L15;[Dimensional.xlsm]Report cavitat 

1'!$AY$10:$BC$501;3;FALSO);"") 

Columna O 

=SI($L15<=[Dimensional.xlsm]Report cavitat 

1'!$AY$6;BUSCARV($L15;[Dimensional.xlsm]Report cavitat 

1'!$AY$10:$BC$501;4;FALSO);"") 

Columna P 

=SI($L15<=[Dimensional.xlsm]Report cavitat 

1'!$AY$6;BUSCARV($L15;[Dimensional.xlsm]Report cavitat 

1'!$AY$10:$BC$501;5;FALSO);"") 

La columna L s’ha utilitzat per comparar-la amb el comptador de la columna AY del 

document Dimensional. Si són coincidents el document extreu mitjançant un BUSCARV la 

informació corresponent de les cel·les del Dimensional. 

 

Figura 5.4.2: Taula creada al document IRW que extreu les dades del Dimensional 



Pàg. 38  Memòria 

 

Per tal que les cel·les del document que s’entregarà a client tinguin el format desitjat, s’han 

vinculat les cel·les de cada cota amb les dades de la Figura 5.4.2 segons les fórmules 

següents, 

Fila superior =M15 & "     " & N15 

Fila inferior ="Current values: " &O15 & "   " &P15 

A la fila superior s’han seleccionat les cel·les de l’ítem o nombre de cota i la descripció 

d’aquest, entre aquestes dues dades s’hi ha afegit uns espais en blanc per tal d’aconseguir 

el format desitjat. Pel que fa a la fila inferior, a la fórmula s’hi ha afegit el “Current values: “ 

per tal d’aconseguir el format desitjat i a continuació les cel·les dels valors mínim i màxim de 

la taula de la Figura 4.2.5.1. 

Ja que el document està vinculat amb només una pestanya Report cavitat s’han creat noves 

pestanyes al IRW per vincular-les als altres Report cavitat per si es dóna el cas que hi hagi 

més d’una cavitat en el projecte. 

5.5. Certificat de tracció 

Respecte el Certificat de tracció durant l’anàlisi es va veure que tenia un gran potencial de 

millores ja que el document tenia, a diferència dels altres documents, vàries parts les quals 

es podien tractar de diferent manera. 

Començant per la primera part del document esmentada a l’apartat de l’anàlisi 4.2.6, s’hi ha 

implantat un botó (BORRAR DADES) el qual esborra les dades entrades a aquesta part per 

tal de deixar-ho en blanc de cara una nova força o un nou projecte. El codi d’aquest botó es 

pot trobar a l’Annex 1 i s’ha programat mitjançant el Visual Basic. D’altra banda, a les cel·les 

afectades pel botó se’ls hi ha aplicat la mateixa regla que s’havia aplicat als documents 

Burocràtics la qual fa que si no hi ha cap dada entrada a la cel·la aquesta estigui de color 

vermell per tal de ser més visible i sigui fàcil de detectar que encara s’ha d’omplir. Aquests 

canvis es poden visualitzar a la Figura 5.5.1. 



Anàlisi i millora de la gestió dels productes d’una empresa  Pàg. 39 

 

 

Figura 5.5.1: Primer apartat després d’haver-hi introduït els canvis 

En quant a la primera part aquests són tots els canvis implementats. En la segona part és on 

s’ha dedicat més temps a buscar i implementar millores ja que tot s’havia de fer de forma 

manual i l’omplir el document era una alta càrrega de treball. Per això es van crear una sèrie 

de botons per tal de modificar la taula de valors de forma automàtica i més ràpida. Aquests 

botons es poden visualitzar a la Figura 5.5.2. 

 

Figura 5.5.2: Centre de control de la taula de valors 

El primer botó que hi ha és el Canviar mostres. Antigament s’havia de tenir un document 

diferent per cada nombre de traccions amb les que es faria l’estudi. Ara, amb un mateix 

document es podran fer els certificats de tracció siguin quines siguin les mostres 

necessàries. El botó funciona de la següent manera, s’escull quin és el nombre de traccions 

que s’han realitzat i que per tant es vol reportar al client gràcies a la cel·la que està al costat 

del botó, en el cas de la Figura 5.5.2 és un 100. A continuació es prem el botó i gràcies a la 

macro a la que està vinculada el document es modifica de tal forma que canvia la numeració 

de les traccions de la taula i oculta o mostra les files necessàries per tal de tenir el format 

desitjat. El codi d’aquest botó es pot trobar a l’Annex 2. 
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El següent botó és el Canviar trencament i tal i com indica el seu nom serveix per modificar 

el mètode de fallada de les peces traccionades. El botó, que es regeix pel codi de l’Annex 3, 

extreu el mètode de fallada de les peces seleccionat a la cel·la esquerra d’aquest i l’aplica a 

les columnes de mode de trencament de la taula. Aquests modes de trencament s’escullen 

segons un desplegable que conté la cel·la mateixa i que va vinculat a les cel·les que es 

mostren a la Figura 5.5.3. En el cas de que totes les peces no tinguin el mateix mode de 

trencament es pot modificar la cel·la de la taula manualment mitjançant un sistema 

desplegable idèntic a l’utilitzat per la cel·la vinculada al botó. 

Un altre botó implementat és el Canviar noms i funciona de la mateixa manera que el botó 

explicat anteriorment. En aquest cas, però, en comptes de canviar el mode de trencament 

canvia els noms de la taula. La cel·la a la que està vinculada també utilitza un desplegable 

amb diferents noms d’operaris on es pot seleccionar el desitjat i en el cas que no hi sigui es 

pot afegir a la taula de la Figura 5.3.3. El codi d’aquest botó és a l’Annex 4. 

 

Figura 5.5.3: Caselles on s’entren els modes de trencament i els noms dels operaris 

Finalment, l’últim botó implementat és el Canviar data i com indica el seu nom té la funció de 

canviar les dates de la taula de valors. Com es pot veure observant el codi a l’Annex 5, 

funciona de la mateixa manera que els dos botons anteriors. L’única diferència és que en 

aquest cas la cel·la vinculada al botó no és cap desplegable sinó que es una cel·la buida on 

s’hi ha d’entrar la data desitjada. 

Respecte als valors de les traccions de la taula, abans s’havien d’entrar de forma manual o 

copiant-les del document Estudi de capacitat. Ara, s’extreuen automàticament simplement 

seleccionant a quina pestanya de l’Estudi de capacitat s’ha realitzat l’estudi previ. Això es 

selecciona mitjançant la cel·la de la Figura 5.5.1 que té el títol de Fulla. 

Per realitzar això s’ha creat un document nou de l’Estudi de capacitat en el qual només s’hi 

realitzaran les traccions, d’aquesta manera no es saturarà la informació que rep el document 

Certificat de tracció i els estudis quedaran ben organitzats segons si són de traccions o 

cotes. 
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L’exportació dels valors entre documents s’ha realitzat 

creant 10 pestanyes noves al Certificat de tracció que estan 

vinculades a les 10 primers pestanyes referents als 10 

primers estudis. Llavors, segons a quina pestanya de 

l’Estudi de capacitat s’estigui fent l’estudi s’haurà de 

seleccionar a la cel·la esmentada anteriorment el nombre de 

fulla corresponent. Per exemple, si l’estudi es realitza a la 

pestanya EC1 la fulla haurà de ser la 1 i si l’estudi es 

realitza a la EC5 la fulla haurà de ser la 5. 

El fet de modificar el valor d’aquesta cel·la fa modificar de 

quina de les 10 pestanyes creades al Certificat de tracció la 

taula de la Figura 5.5.4 extreu els valors de les traccions. 

Aquest canvi de pestanya d’on extreure les dades el realitza 

gràcies a la següent fórmula que tenen les cel·les, 

=SI($AF$24=1;'EC1'!B4;SI($AF$24=2;'EC2'!B4;........;SI($AF$24=10;'EC10'!B4;"")))))))))) 

Els valors de la taula de traccions del segon apartat del document s’extreuen de la taula de 

la Figura 5.5.4 i tot i que el botó Canviar mostres modifiqui el format del document no és 

capaç de modificar d’on extreuen les cel·les els valors. És per això que segons quin sigui el 

nombre de traccions desitjades s’haurà de canviar de quina cel·la extreuen el valor. Per 

això, cada cel·la té una fórmula particular segons la seva posició dins la taula. Per exemple, 

la primera cel·la de la segona columna té la següent fórmula, 

=SI($AF$27=30;AK59;SI($AF$27=40;AK64;SI($AF$27=50;AK69;SI($AF$27=60;AK74;SI($A

F$27=70;AK79;SI($AF$27=80;AK84;SI($AF$27=90;AK89;SI($AF$27=100;AK94)))))))) 

5.6. Checking Aids 

En el document Checking Aids durant l’anàlisi es va observar que on hi havia marge de 

millora era a la segona pestanya ja que la informació que s’entrava a la primera s’havia de 

fer a mà sí o sí perquè no estava entrada a cap altra document. Així doncs, es va pensar 

que una manera de millorar la funcionalitat del document i escorçar el temps dedicat en ell 

era fer que els calibres ja entrats a la primera pestanya apareguessin directament a la 

segona agrupats segons el tipus tal i com es desitja. 

Per aconseguir-ho es va treballar amb les funcions BUSCARV i SI i amb un seguit de taules 

a la primera pestanya. Primerament es va crear una taula, la qual es pot observar a la Figura 

5.6.1, on s’hi entrarien de forma manual les dades corresponents a dintre el rectangle en 

Figura 5.5.4: Taula que extreu 

els valors de les pestanyes del 

document Certificats de tracció 
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vermell. Introduint aquestes dades la taula de la primera pestanya s’ompliria de forma 

automàtica i quedaria tal i com es veu a la Figura 5.6.1. A la taula de la mateixa figura, es 

poden observar dues columnes anomenades CEC i CT les quals gràcies a les respectives 

fórmules, 

 

 Primera fila Altres files 

CEC =SI($G8=$E$7;1;0) =SI($G8=$F$7;1;0) 

CT =SI($G9=$E$7;MAX($E$8:E8)+1;0) =SI($G9=$F$7;MAX($F$8:$F8)+1;0) 

 

són un comptador de quants calibres CEC i CT es treballa en el projecte. Aquests 

comptadors treballen de la següent manera, ambdós comptadors comparen el tipus de 

calibre de la fila amb el de la seva columna i si coincideix, en el cas de la primera fila suma 1 

i en el cas de les altres files avalua el nombre màxim que hi ha a les files superiors i li suma 

un 1. Com es pot veure a la imatge, hi ha dues cel·les les quals apareix el nombre màxim de 

calibres que s’utilitzen del tipus CEC i CT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6.1: Taula creada on s’entren les dades dels calibres 
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A continuació aquestes dades es tracten a la taula que apareix a la Figura 5.6.2. En aquesta 

taula es separen els calibres CEC i CT en dues columnes diferents. Aquesta separació es fa 

mitjançant les funcions següents, 

CEC =SI($E$5>=$K8;BUSCARV($K8;$E$8:$I$40;4;FALSO);"") 

CT =SI($F$5>=$M8;BUSCARV($M8;$F$8:$I$40;3;FALSO);"") 

Aquestes funcions comproven si el nombre de la seva fila és igual o inferior al màxim del 

calibre que corresponent, si és el cas es busca a la taula de la Figura 5.6.1 el nombre del 

calibre i si no, la cel·la es deixa en blanc. 

En aquesta Figura 5.6.2, també s’observa l’agrupació desitjada dels calibres CEC i CT que 

es vol enllaçar a la segona pestanya. Aquesta agrupació es realitza mitjançant a les 

següents fórmules, 

CEC = SI(L8="";"";"CEC-"&L8) & SI(L9="";"";"_CEC-"&L9)& SI(L10="";"";"_CEC-"&L10) 

CT = SI(N8="";"";"CT-"&N8) & SI(N9="";"";"_CT-"&N9)& SI(N10="";"";"_CT-"&N10) 

Aquests funcionen de la següent manera, si la cel·la que ha de contenir el nombre del 

calibre està buida no es retorna res, d’altra banda, si la cel·la no està buida s’afegeix el 

fragment del calibre a la cel·la de la columna O. 

 

Figura 5.6.2: Taula on es tracten els calibres segons el seu tipus 

Finalment, un cop es tenen tots els calibres escrits amb el format desitjat s’organitzen de tal 

forma que no es repeteixin i es pugin enllaçar a la segona pestanya sense cap problema. 

Això s’aconsegueix gràcies a les operacions realitzades a la Figura 5.6.3. 

Primerament es treballa amb la columna L on les seves cel·les tenen la següent funció, 

=SI(E8+F8=0;A8;SI(G8=$K$7;SI(E8=1;$O$8;"");SI(G8=$M$7;SI(F8=1;$O$9;"");""))) 
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Aquesta funció està composta per varis condicionals. El primer d’ells comprova el tipus del 

calibre, per fer-ho, suma el valor de les cel·les E i F (les quals es pot veure a què 

corresponen a la Figura 5.6.1) i si el resultat dóna 0 voldrà dir que el calibre no es tracta ni 

de tipus CEC ni CT. En aquest cas, la cel·la extreu el nom del calibre de la taula de la 

primera pestanya. Si el resultat dóna diferent de 0 a continuació es passa a un altre 

condicional en el qual es comprova si el calibra és CEC. Si ho és, s’entra novament en un 

altre condicional el qual comprovarà si aquest calibre CEC és el primer dels calibres 

d’aquest tipus o no, si ho és es retorna el valor obtingut en la figura anterior i si no es deixa 

la cel·la en blanc. En el cas que la cel·la no sigui CEC i sigui CT s’entrarà en un condicional 

estructurat de la mateixa manera que el condicional del CEC. 

A continuació es treballarà amb la columna K la qual és un comptador del nombre de tipus 

de calibres diferents que hi ha. Només sumarà si la columna L hi ha un calibre o un conjunt 

de calibres i ho farà mitjançant les següents fórmules, 

Primera fila =SI(L21<>"";1;"") 

Altres files =SI(L22<>"";MAX($K$21:$K21)+1;"") 

A la cel·la K20 hi ha el nombre màxim que s’ha assolit amb el comptador i és utilitzada a la 

columna P. A la columna P hi ha un condicional juntament d’una funció BUSCARV. En 

aquesta columna s’agruparan els diferents calibres de tal forma que mitjançant un enllaç 

entre aquesta columna i la segona pestanya s’extreguin els calibres ordenats i amb el format 

desitjat a les cel·les corresponents. En aquesta columna P es busca al rang de columnes KL 

els diferents calibres fins que el nombre de calibres sigui igual al nombre de la columna O. 

=SI(O21<=$K$20;BUSCARV(O21;$K$21:$L$40;2;FALSO);"") 

 

Figura 5.6.3: Selecció dels calibres per passar-los a la segona pestanya 
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6. Planificació i costos 

6.1. Planificació 

La durada del treball finalment ha set de 15 setmanes començant el dia 21/09/2020 i donant-

lo com a finalitzat el dia 03/01/2021. 

Durant aquest temps s’han pogut distingir 5 etapes diferents les quals es podrien deduir en 

base com s’ha estructurat el treball. A les Taules 6.1.1, 6.1.2 es pot observar la duració de 

cada etapa o fase i amb el diagrama de Grant com s’ha organitzat el treball al llarg del 

temps. 

PROCÉS Data d’inici Data de finalització Duració 

Fase d’autoaprenentatge 21/09/2020 27/09/2020 1 

Anàlisi dels documents 28/09/2020 29/11/2020 9 

Estudi de les millores proposades 16/11/2020 22/11/2020 1 

Implementació de les millores 23/11/2020 20/12/2020 4 

Comprovacions 21/12/2020 03/12/2021 2 

Taula 6.1.1: Processos del treball i la seva duració 

PROCÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fase d'autoaprenentatge                               

Anàlisi dels documents                               

Estudi de les propostes com a millores                               

Implementació de les millores                               

Comprovacions                               

Taula 6.1.2: Diagrama de Grant del treball 
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6.2. Costos 

Respecte els costos que ha tingut el treball només s’han considerat a pagar les hores 

destinades a realitzar-lo. No s’ha considerat que ni l’ordinador amb el que es s’ha treballat ni 

el software d’Excel utilitzat s’hagi de pagar ja que eren en propietat de l’empresa i per tant el 

seu ús ja estava amortitzat o serà amortitzat en un futur proper. 

S’han  comptabilitzat les hores invertides al treball com a jornada parcial de 4h al dia i que a 

la setmana es treballava de dilluns a divendres. D’aquesta manera surt que el cost final del 

treball ha set de 6.800€ tal i com es pot observar a la Taula 6.2.1. 

 

PROCÉS Hores (h) Preu (€/h) Cost (€) 

Fase d’autoaprenentatge 20 20 400 

Anàlisi dels documents 180 20 3600 

Estudi de les millores proposades 20 20 400 

Implementació de les millores 80 20 1.600 

Comprovacions 40 20 800 

  COSTOS TOTALS 6.800 

Taula 6.2.1: Costos del treball 
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Conclusions 

Una vegada realitzat el treball es pot considerar que s’han assolit els objectius proposats a 

l’inici a la perfecció. S’ha estudiat i analitzat la metodologia que segueix l’empresa a l’hora 

d’afrontar nous projectes i com treballava amb els documents que tenen en possessió. 

D’aquesta manera s’ha aconseguit crear un pla de millores per tots els documents en més 

petita o gran mesura i s’ha aconseguit assolir el repte de millorar l’eficiència reduint així el 

temps d’utilització dels documents per tal de poder-lo dedicar a altres tasques. 

Això era una cosa que l’empresa portava temps buscant, encomanant aquest treball a altres 

becaris els quals no havien pogut arribar a satisfer les necessitats de l’empresa i que per fi 

amb aquest treball ho han aconseguit. 

Finalment, les millores aplicades als documents són les següents: 

DOCUMENTS MILLORES IMPLEMENTADES 

Burocràtics i Essencials -Vinculació dels documents Burocràtics amb els Essencials 

-Ressaltament de les cel·les a omplir 

-Comentaris informatius 

-Correcció d’errors que hagin pogut sorgir al llarg dels anys 

Measuremnt Agreement 

Sheet 

Vinculació amb el Dimensional per tal d’extreure la informació 
desitjada de forma automàtica 

SC/CC list Vinculació amb el Dimensional i l’Estudi de capacitat per tal 
d’extreure la informació desitjada de forma automàtica 

IRW Vinculació amb el Dimensional per tal d’extreure la informació 
desitjada de forma automàtica 

Certificat de tracció -Vinculació amb el Dimensional i l’Estudi de capacitat per tal 
d’extreure la informació desitjada de forma automàtica 

-Implementació de botons programats amb macros 

Checking Aids Vinculació de la segona pestanya amb la primera per tal d’obtenir 
els calibres amb el format desitjat 
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Tot i això, el treball podria donar sortir a noves variants del treball i a nous reptes per tal de 

continuar millorant l’eficiència a l’hora de treballar de l’empresa. 

Es podria continuar amb l’anàlisi i millora dels documents que té l’empresa més específics 

segons el client amb el que es treballa i que no s’han estudiat en aquest treball. 

O una altra variant del treball més ambiciosa i complexa seria canviar la plataforma de 

treball per una de més optimitzada que l’Excel però que tingués la mateixa mal·leabilitat a 

l’hora de treballar amb nous documents, ja que l’Excel permet crear nous documents i 

enllaçar-los entre sí sense necessitat de tenir coneixements de programació avançada la 

qual cosa sí que podria ser necessària depenent de quin software s’utilitzés. 
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Agraïments 

En aquest apartat es vol agrair a un seguit de persones per l’ajuda aportada durant el treball. 

Primer de tot, agrair al ponent d’aquest treball Lluís Solano Albajes el qual sempre ha estat 

al meu costat per guiar-me pel bon camí durant la realització d’aquest treball i per resoldre 

qualsevol dubte que tingués. 

També vull agrair a tot el departament tècnic de l’empresa en la qual he estat impartint les 

pràctiques ja que m’han ajudat molt a l’hora de donar-me consells de com podria millorar els 

documents i agrair en especial a l’Aitor i en Joaquim, director del treball, els quals m’han 

ensenyat des de zero com funcionava l’empresa, com es treballava amb els documents que 

s’han estudiat durant el treball i perquè han confiat amb mi per realitzar aquest projecte. 

Finalment, també agrair al meu tiet Enric ja que va ser ell qui em va donar a conèixer a 

l’empresa i gràcies això he pogut impartir-hi les pràctiques i tenir la oportunitat de realitzar 

aquest treball. 
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Annexos 

Annex 1 

Sub BorrarDades() 

' Aquest mòdul esborra les dades residuals de documents anteriors en el cas que s'hagi fet 

' un copiar-pegar. En principi no s'hauria de fer servir ja que sempre hauria d'estar buit 

' el document. Va vinculat al botó BORRAR DADES. 

    Range("W17:Y17").Select 

    Selection.ClearContents 

    Range("K22:K23").Select 

    Selection.ClearContents 

    Range("K24:AA24").Select 

    Selection.ClearContents 

    Range("K25").Select 

    Selection.ClearContents 

    Range("M25").Select 

    Selection.ClearContents 

    Range("S25:T25").Select 

    Selection.ClearContents 

    Range("O29:Q29").Select 

    Selection.ClearContents 

    Range("K9:S9").Select 

    Selection.ClearContents 

    Range("M29:N29").Select 

    Selection.ClearContents 

End Sub 
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Annex 2 

Sub CanviarMostres() 

' Aquest mòdul va vinuclat al botó CANVIAR MOSTRES i canvia el format del document de 

‘ tal forma que la taula quedi ajustada al nombre de mostres que es volen. 

    Dim mostra As Range 

    Dim i As Integer 

    Dim numero As Integer 

    Set mostra = Range("AF27") 

    numero = 1 

    Rows("44:93").Select 

    Selection.EntireRow.Hidden = False 

    For i = 44 To 93 

        Cells(i, 2).Value = numero 

        numero = numero + 1 

    Next i 

    For i = 44 To 93 

        Cells(i, 16).Value = numero 

        numero = numero + 1 

    Next i 

    If mostra.Value() = 90 Then 

        Rows("89:93").Select 

        Selection.EntireRow.Hidden = True 

        numero = 46 

        For i = 44 To 88 

            Cells(i, 16).Value = numero 

            numero = numero + 1 
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        Next i 

    ElseIf mostra.Value() = 80 Then 

        Rows("84:93").Select 

        Selection.EntireRow.Hidden = True 

        numero = 41 

        For i = 44 To 83 

            Cells(i, 16).Value = numero 

            numero = numero + 1 

        Next i 

    ElseIf mostra.Value() = 70 Then 

        Rows("79:93").Select 

        Selection.EntireRow.Hidden = True 

        numero = 36 

        For i = 44 To 78 

            Cells(i, 16).Value = numero 

            numero = numero + 1 

        Next i 

    ElseIf mostra.Value() = 60 Then 

        Rows("74:93").Select 

        Selection.EntireRow.Hidden = True 

        numero = 31 

        For i = 44 To 73 

            Cells(i, 16).Value = numero 

            numero = numero + 1 

        Next i 

    ElseIf mostra.Value() = 50 Then 

        Rows("69:93").Select 
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        Selection.EntireRow.Hidden = True 

        numero = 26 

        For i = 44 To 68 

            Cells(i, 16).Value = numero 

            numero = numero + 1 

        Next i 

    ElseIf mostra.Value() = 40 Then 

        Rows("64:93").Select 

        Selection.EntireRow.Hidden = True 

        numero = 21 

        For i = 44 To 63 

            Cells(i, 16).Value = numero 

            numero = numero + 1 

        Next i 

    ElseIf mostra.Value() = 30 Then 

        Rows("59:93").Select 

        Selection.EntireRow.Hidden = True 

        numero = 16 

        For i = 44 To 58 

            Cells(i, 16).Value = numero 

            numero = numero + 1 

        Next i 

    End If 

    End Sub 
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Annex 3 

Sub CanviarRotura() 

' Aquest mòdul va vinuclat al botó CANVIAR TRENCAMENT i canvia els modes de 
trencament 

' de les cel·les de la taula de valors. 

    Dim rotura As Range 

    Dim i As Integer 

    Set rotura = Range("AF29") 

    For i = 44 To 93 

        Cells(i, 4).Value = rotura 

        Cells(i, 18).Value = rotura 

    Next i 

End Sub 

Annex 4 

Sub CanviarNom() 

' Aquest mòdul va vinuclat al botó CANVIAR NOMS i canvia els noms d'operari de les cel·les 

' de la taula de valors i el de l'informe. 

    Dim nom As Range 

    Dim i As Integer 

    Set nom = Range("AF31") 

    For i = 44 To 93 

        Cells(i, 7).Value = nom 

        Cells(i, 21).Value = nom 

    Next i 

    Range("B118").Value = nom 

End Sub 
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Annex 5 

Sub CanviarData() 

' Aquest mòdul va vinuclat al botó CANVIAR DATA i canvia les dates de les cel·les 

' de la taula de valors i la de l'informe . 

    Dim data As Range 

    Dim i As Integer 

    Set data = Range("AF35") 

    For i = 44 To 93 

        Cells(i, 9).Value = data 

        Cells(i, 23).Value = data 

    Next i 

    Range("M118").Value = data 

End Sub 


