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Resum 

 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar una empresa del sector industrial per tal de poder proposar 

els millors indicadors per a complir amb els objectius i estratègia de la companyia.  

 

El mètode seguit es divideix en 5 parts. En la primera part s’ha descrit la companyia, explicant el 

sector, la estructura, etc. En la segona part s’ha estudiat la estratègia de la companyia, descrivint 

la missió, visió i valors i analitzat les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. En la següent 

part s’ha explicat el mètode del quadre de comandament integral, el qual estructura la estratègia 

e indicadors mitjançant 4 perspectives. Finalment s’ha aplicat el mètode del quadre de 

comandament integral a la companyia i s’ha creat un quadre de comandament visual e interactiu 

amb un software de Business Inteligence. 

 
Aquest quadre de comandament amb indicadors per cada una de les perspectives i alineat amb 

l’estratègia permet controlar de manera eficient e intuïtiva la gestió i el funcionament de la 

companyia. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar una empresa del sector industrial para poder proponer los 

mejores indicadores para cumplir con los objetivos y estrategia de la compañía. 

El método seguido se divide en 5 partes. En la primera parte se ha descrito la compañía, explicando 

el sector, la estructura, etc. En la segunda parte se ha estudiado la estrategia de la compañía, 

describiendo la misión, visión y valores y analizado las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. En la siguiente parte se ha explicado el método del cuadro de mando integral, el 

cual estructura la estrategia e indicadores mediante 4 perspectivas. Finalmente se ha aplicado el 

método del cuadro de mando integral a la compañía y se ha creado un cuadro de mando visual e 

interactivo con un software de Business Inteligence. 

Este cuadro de mando con indicadores para cada una de las perspectivas y alineado con la 

estrategia permite controlar de manera eficiente e intuitiva la gestión y el funcionamiento de la 

compañía. 
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Abstract 

 

The aim of this work is to analyze an industrial company to propose the best indicators to meet 
the objectives and strategy of the company. 
 
The method followed is divided into 5 parts. The first part describes the company, explaining the 
sector, the structure, etc. In the second part, the company’s strategy has been studied, describing 
the mission, vision and values and analyzing the weaknesses, threats, strengths and opportunities. 
The next part explains the method of the comprehensive scorecard, which structures the strategy 
and indicators using 4 perspectives. Finally, the comprehensive dashboard method has been 
applied to the company and a visual and interactive dashboard has been created with a Business 
Intelligence software. 
 
This scorecard with indicators for each of the perspectives and aligned with the strategy allows 
the management and operation of the company in an efficient way.   
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Glossari 

ERP: Softwares per administrar les activitats empresarials diàries.  

Navision: Un ERP 

BI: Business Intelligence. Es tracte d’eines que assisteixen l’anàlisi i presentació de dades. 

Qlik: Programa BI 

ETT: Treball Temporal 

PRL: Prevenció de Riscos Laborals 

CNC: Control Numèric per Computadora 

CMI: Quadre de Comandament Integral. 

KPI: Key Performance Indicator. Indicador Clau de acompliment. 

CSAT: Customer Satisfaction Score. Escala de Satisfacció del client. 

NPS: Net Promoter Score. Indicador Net de Promotors. 

NC: No Conformitats 

PMP: Període mig de pagament 

PMC: Període mig de cobrament 

MG: Marge Brut 

ROI: Rendibilitat de la inversió  

VN: Volum de Negoci 

EBITDA: Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization 

EBIT: Benefici abans d’impostos e interessos.  

RRHH: Recursos Humans 
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1. Introducció 

1.1. Origen del treball 

Com a fill d’un empresari del món industrial he viscut des de petit amb converses de sobre taula el dia 

a dia de coses interessants i casos pràctics que passen a una empresa del sector industrial.  

En el juny del 2019 l’empresa on el meu pare és el gerent fa un canvi important a la companyia fent un 

salt tecnològic passant d’un ERP que havia quedat obsolet a un ERP d’última generació anomenat 

Navision. La incorporació d’un programa com aquest que engloba totes les àrees de la companyia dona 

una gran avantatge que és el fet de poder visualitzar-ho tot mitjançant eines de Business Intelligence. 

Dins de les converses amb el meu pare m’explica la potencialitat d’una eina com el QLIK, un programa 

Business Intelligence, que d’una manera molt visual fa entendre totes les àrees del negoci.  

1.2. Motivació 

Tot i que considero que tinc un perfil tècnic, m’agrada molt l’àrea de gestió  i concretament la direcció 

general. Des que soc petit ho he viscut a casa amb l’empresa industrial on el meu pare és el gerent. 

Per tal de tenir un coneixement ràpid i ampli sobre direcció general no hi ha res millor que estudiar una 

bateria d’indicadors, on no deixa de ser una imatge d’una empresa en un moment donat de com està 

la companyia en totes les àrees.  

1.3. Objectius del treball 

Amb aquest projecte el que busquem és determinar els millors indicadors de cada àrea de l’empresa 

per tal d’obtenir la informació sobre l’eficàcia i productivitat de cada una de les accions que es porten 

a terme en l’empresa i així poder prendre decisions i poder complir amb els objectius plantejats en 

cada procés. 

Per tal d’obtenir aquesta informació, utilitzarem una plataforma d’anàlisis de dades que ens permeti 

visualitzar de la manera més intuïtiva possible els indicadors proposats.  
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1.4. Abast del treball 

Com s’ha comentat en els anteriors punts, l’abast del projecte consistirà en la proposta d’indicadors 

per a l’empresa Brafim Meclpast i posteriorment utilitzar una plataforma d’anàlisis de dades que 

permeti analitzar aquests indicadors i així poder prendre decisions al respecte. 

Per a poder proposar indicadors a una empresa primer s’ha de conèixer molt bé aquesta i el sector on 

està ubicada. Així, s’entendrà el funcionament i es podrà determinar les àrees i els indicadors claus per 

a la gestió. 

L’empresa en el nostre projecte és una empresa del sector industrial anomenada BRAFIM MECPLAST, 

la qual es dedica a la fabricació d’embalatges de protecció. 
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2. Descripció de l’empresa 

En aquest apartat, per tal de descriure l’empresa parlarem del sector on està emmarcada i de les 

característiques pròpies dels diferents  tipus d’empresa. 

2.1. Sector Industrial 

2.1.1. Sector de l’embalatge de protecció 

El sector de l’embalatge es troba dins del sector industrial, ja que s’utilitzen diferents matèries 

primeres, com espumes i cartró, que es transformen mitjançant diferents processos i dissenys en 

embalatges definitius.  

2.1.2. Història del sector de l’embalatge de protecció 

L’embalatge de protecció existeix des de l’inici dels temps, ja els romans utilitzaven embalatges per 

transportar les àmfores i peces de ceràmica  quan les havien de transportar en vaixell, on en aquella 

època es protegien amb palla. 

Fa setanta anys l’empresa BASF va inventar l’Styropor, un material fet de poliestirè expandit amb 

un 2% de plàstic i 98% d’aire amb una alta capacitat amorti guant i flexible.  

A partir d’aquí, el poliestirè expandit es comença a mollejar i tallar expressament per aconseguir 

amortiments d’impactes . Vint-i-cinc anys després es crea la gama Ethafoam, feta de polietilens 

irrompibles i multi impacte.  

2.1.3. El sector de l’embalatge de protecció avui 

El sector de l’embalatge de protecció avui utilitza solucions amb una àmplia gama de materials molt 

diferents entre si i amb característiques diferents. Des de coixins d’aire, coixins d’espuma de 

poliuretà, faixes amb plàstic retràctil, polpes de paper i les més conegudes poliestirè expandit i 

polietilè expandit. 

I últimament, per tal de disminuir l’impacte ambiental estan sortint moltes solucions amb paper  i 

cartró, molt més fàcil de portar a reciclar.  

Per exemple, recentment Bràfim Mecplast ha tret un embalatge de protecció de cartró 100% 

reciclat i 100% reciclable.  
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 Embalatge de cartró SCUDO(Font: Brafim Mecplast) 

2.2. Concepte de PYME 

PYME, acrònim per a petita o mitjana empresa, inclou totes aquelles empreses amb menys de 250 

treballadors i una facturació anual inferior a 50 milions d’euros. 

Hi ha 3 tipus diferents de pyme segons el número de treballadors, el volum de negoci anual i el 

balanç general anual: 

• Microempresa: menys de 10 treballadors, factura menys de 2 milions d’euros a l’any i el 

seu balanç és inferior a 2 milions d’euros. 

• Petita empresa: te entre 10 i 49 treballadors, factura entre 2 i 10 milions d’euros a l’any i el 

seu balanç és entre 2 i 10 milions d’euros anuals.  

• Mitjana empresa: te entre 50 i 249 treballadors, factura entre 10 i 50 milions d’euros a l’any 

i el seu balanç és entre 10 i 43 milions d’euros anuals.  

Brafim Mecplast és un PYME de tipus petita empresa. 
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2.2.1. Brafim Mecplast 

Bràfim Mecplast es va fundar l’any 1982 i la seva activitat principal era el reciclat de EPS (porexpan). 

Va ser més endavant quan van incorporar la secció de disseny i producció d’embalatges de 

protecció en EPS per a qualsevol classe de producte. 

A mitjans de la dècada dels 90, BRAFIM,  gràcies a treballar conjuntament amb DOW CHEMICAL, es 

va convertir en l’empresa i fabricant d’embalatges líders a Espanya en el camp del càlcul, disseny i 

producció d’embalatges amb espumes de polietilè. 

Actualment, Bràfim Mecplast S.L és fabricant d’embalatges i caixes, sent membre de l’associació 

nacional de poliestirè expandit i gestor homologat de residus EPS i primer centre ECOEPS d’Espanya. 

• Mercat:  

Bràfim treballa nacionalment, amb la central a Barbera del Vallès i delegacions a Bilbao i 

Madrid. Actualment s’està introduint al mercat portuguès i francès.  

 

• Instal·lacions i maquinària:  

Per tal d’obtenir els dissenys desitjats, Bràfim compta amb màquines que permeten 

mecanitzar, transformar i modelar qualsevol tipus d’espuma. 

 

• Normes:  

Bràfim té el certificat de qualitat conforma a la norma iso 9001:2015. Aquesta norma 

internacional es centre en els elements de gestió i qualitat que una empresa ha de tenir 

per aconseguir un sistema efectiu que permeti millor la qualitat dels seus productes i 

serveis. 

 

• Serveis:  

Bràfim proporciona als clients dos tipus de serveis. El primer servei va des de l’elecció del 

material i disseny més adequat, a la definició del procés de fabricació més rentable, passant 

per la realització de tants prototips com faci falta. El segon servei es tracta de gestió de 

residus industrials i assessorament en packaging, complements, logística, utilització 

d’embalatges, ets. 

 

• Consultoria:  

Utilitza una tècnica d’embalatge que permet reduir els costos. Aquesta tècnica es tracta en 

avaluar diferents solucions d’embalatge buscant utilitzar el mínim volum d’embalatge 

exterior però els mateixos nivells de protecció. 
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• Laboratori d’embalatges:  

Bràfim fa anàlisis de la vibració per tal de millorar l’absorció dels cops i conseqüentment es 

milloren costos, protecció i millora del producte. 

 

 

• Materials:  

Fan servir una gran quantitat d’espumes, la més utilitzada es tracta del poliestirè expandit, 

però per segons quins productes a embalar també fan servir PVC, PUR, espuma de cautxú, 

cartró, ets... 

 

• Mercats:  

Els sectors principals pels quals Bràfim treballa són:  

- Automoció  

- Mobiliari i decoració 

- E-commerce 

- Farmàcia, cosmètica i higiene 

- Arts gràfiques  

- Vidres i ceràmiques  

- Maquinària i elements mecànics. 

- Electrònica i electrodomèstics 

-  

• Exemples de productes: 

 

 Exemple d’embalatge d’automoció (Font: Brafim Mecplast) 
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 Exemple d’embalatge e-commerce (Font: Brafim Mecplast) 

 

 Exemple d’embalatge de Mobiliari (Font: Brafim Mecplast) 
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2.3. Estructura de l’empresa 

2.3.1. Organigrama 

A continuació s’exposa l’organigrama de la companyia: 

 

 Organigrama de l’empresa (Font: Brafim Mecplast) 

 

2.3.2. Funcions dels treballadors 

Per tal de conèixer les funcions de cada part de l’empresa s’ha fet una visita a la fàbrica on s’ha 

parlat amb els treballadors i vist les feines que desenvolupen. 

Gerència: 

• Actuar enfront dels riscos de l’organització. 

• Aprovar el pressupost anual i l’estratègia financera. 

• Establir objectius. 

• Establir i aprovar la planificació de processos. 

Delegat de prevenció: 

• Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva.  
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• Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’ejecció de la normativa sobre 

prevenció de riscos laborals. 

• Vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

• Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu. 

Director comercial:  

• Realitzar, revisar i aprovar les ofertes i pressupostos de clients. 

• Coordinar la gestió comercial. 

• Realitzar seguiments dels clients.  

• Assignar objectius de venda per comercial. 

• Gestionar les reclamacions dels clients. 

Comercials: 

• Visitar als clients. 

• Realitzar i fer seguiment dels briefings. 

• Gestionar i donar seguiment a les comandes. 

• Gestionar les reclamacions dels clients. 

• Rebre les comandes dels clients. 

• Desenvolupament del mercat i obertura de nous clients. 

Director de finances: 

• Gestió financera 

• Gestionar el pagament de factures  

• Gestionar els nivells de risc dels clients  

• Comunicar al departament de qualitat les no conformitats relacionades amb el seu 

departament. 

• Gestionar nòmines, fer anàlisis econòmics financers, gestionar bancs i caixes gestionar 

impagaments, reportar informació econòmica per realitzar el seguiment dels processos. 

Administrativa i comptabilitat: 

• Atenció telefònica i recepció. 

• Suport de comptabilitat i directora de finances , proveïdors de factures. 

Responsable qualitat i prevenció: 

• Gestionar el sistema i documentació de la gestió de qualitat i seguretat i salut en el 

treball. 

• Interlocutora amb el servei de prevenció. 

• Realitzar documents del sistema. Realitzar les auditories internes de qualitat seguretat i 

salut. 

• Gestió de no conformitats i accions correctives. 

• Realitzar el seguiment dels indicadors de processos. 

• Anàlisis de riscos per processos. 
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RRHH coordinadora: 

• Atenció telefònica i recepció 

• Gestió PRL i subcontractats i ETT 

• Entregues de EPIS al personal 

• Gestionar vigilància de la salut dels treballadors 

• Anàlisis d’accidents e incidències. 

• Actualització accidents e incidències. Comunicació amb mútua i SPA dels accidents. 

Ventes internes: 

• Planificació de la producció i plaça d’entrega 

• Gestió de comandes dels clients  

• Contractació del transport  

• Gestionar les entregues  

• Atenció telefònica  

• Documentar les no conformitats que detecten 

• Reclamacions d’impagaments 

• Realitzar factures a clients, realització del inventari, control del estoc, compres de 

matèries primeres, compra de productes que tinguin mercat CE. 

Responsable disseny e industrialització i CC: 

• Realitzar l’escandall de costos  

• Confeccionar i aprovar els plans sol·licitats pels clients 

• Realitzar revisa i aprovar els pressupostos  

• Controlar els temps assignats de fabricació 

• Buscar nous proveïdors  

• Realitzar el seguiment de la producció de comandes especials 

• Industrialització: produir el prototip o la mostra 

• Verificar el procés productiu 

• Dissenya els utillatges adequats per cada fase del procés productiu 

• Col·laborar activament en la gestió de qualitat i seguretat i salut 

• Definir la necessitat de compra dels utillatges  

• Còpies de seguretat de les màquines  

• Realitzar la programació CNC en els equips de producció 

• Consensuar la distribució dels espais de treball 

• Manteniment equips de producció 

• Compres tècniques i recanvis dels equips. 

 

Director de producció: 

• Estudiar la viabilitat de millores de processos. 

• Fixar les responsabilitats del personal del seu departament, portar la supervisió. 
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• Col·laborar amb les vendes internes amb relació a les comandes en curs i seguiment del 

Planning diari de fabricació. 

• Avaluar el grau de satisfacció dels clients. 

• Realitzar, revisar i aprovar el pla de manteniment preventiu. 

• Realitzar, revisar i aprovar les comandes de compres de matèries primeres, 

subministraments consumibles i EPIS. 

• Gestionar les no conformitats tant internes com externes 

• Avaluar i homologar proveïdors, 

• Estudiar, proposar i realitzar el seguiment d’accions correctives o preventives. 

Transportista:  

• Carga, transport i descàrrega de camions. 

Personal Planta:  

• Responsables de mantenir neta i ordenada la seva secció. 

• Fan els treballs indicats per el director de producció. 

Responsable planta 2: 

• Realitzar comandes de compra de cola i palets. 

• Coordinació de la producció amb l’empresa subcontractada.  

• Rebre i ubicar els materials dels proveïdors.  

• Controlar stock físic. 

• Controlar productivitat i qualitat. 

Responsable magatzem 1:  

• Comandes de compres i serveis de recollida de residus. 

• Rebre i ubicar els materials dels proveïdors. 

• Realitzar albarà, controlar stock, ordenar el magatzem, etc. 

Responsable magatzem 2: 

• Comandes de compres i serveis de recollida de residus. 

• Rebre i ubicar els materials dels proveïdors. 

• Realitzar albarà, controlar stock, ordenar el magatzem, etc. 
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2.4. Gestió  

La gestió es definiria com un procés on es marquen una sèrie d’objectius i es compleixen mitjançant 

la utilització dels recursos òptims. La gestió fa que les coses es portin a terme. 

A més de la utilització dels recursos  òptims, la gestió busca millorar la productivitat, qualitat, costos, 

administració, distribució, logística, temps de producció, relació dels treballadors i operaris, 

motivació dels treballadors, etc. 

Per tal de mesurar i poder millorar un procés s’utilitzen els indicadors de gestió. Aquests han 

d’informar sobre l’eficiència i productivitat dels processos portats a terme i que han sigut més 

efectius per a complir els objectius de l’empresa. 

Un cop ja coneixem l’empresa, el sector i les funcions,  el següent pas és centrar-nos en la gestió i 

estratègia de la companyia. 
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3. Estratègia de la companyia 

3.1. Missió, Visió i Valors 

Per a perfilar els objectius i estratègia de l’empresa s’han de definir la missió, valors i visió. Aquests 

són l’ADN de la companyia, és el que dona originalitat i autenticitat a cada empresa. 

3.1.1. La missió: 

Descriu l’activitat, la raó fonamental i objectiu d’una empresa a llarg termini. Respon a la pregunta: 

“Què és el que vols oferir?” 

La missió de BRAFIM MECPLAST és: 

“La nostra missió és orientar a les empreses per incorporar la millor protecció en els seus 

productes.” 

3.1.2. La visió  

Es defineix com el camí al qual es dirigeix l’empresa a llarg termini. Serveix com a guia per a les 

decisions estratègiques de creixement. És com desitjaríem que sigui l’empresa en un futur a mig o 

llarg termini. 

La visió de BRAFIM MECPLAST és: 

“Ser reconeguda com la empresa líder en el desenvolupament de noves solucions per a la protecció 

rentable i sostenible per tot tipus de productes e industries.” 

3.1.3. Valors 

Serveix per a definir els principis ètics d’una companyia. Una empresa amb valors atrau i reté a bons 

treballadors, el qual porta a obtenir millors vendes i resultats. 

Els valors de BRAFIM MECPLAST són: 

“El compromís, l’eficàcia, la innovació i el respecte pel medi ambient i les persones, caracteritzen la 

nostra trajectòria durant més de 30 anys. 
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3.2. DAFO 

El DAFO és una anàlisi que facilita el procés del plantejament de l’estratègia. Intenta proporcionar 

la informació més important de cara a les implementacions d’accions correctives i el 

desenvolupament de projectes de millora. 

Per a fer el DAFO és necessari seleccionar les fortaleses, oportunitats, amenaces i debilitats que 

més impacte tenen en el compliment de la Missió i Visió de la companyia. 

Per a la creació d’aquest DAFO es va utilitzar la tècnica anomenada tempesta d’idees 

(brainstorming), on en una reunió cada individu aporta idees per omplir els 4 camps.  

 

 DAFO (Font: Propia) 

Debilitats  Fortaleses  

• Mida 

• Capacitat per atreure i retenir el talent 

• Falta de formació del personal 

 

• Capacitat productiva 

• Qualitat del producte 

• Ajust a les necessitats del client 

• Fidelització dels clients 

• Venedors consultors 

• Nou ERP 

Oportunitats  Amenaces  

• Recuperació de l’economia  després 

del COVID. 

• Venda per internet dels clients, suposa 

embalatges més multi impacte. 

• Competència amb mida més gran 

• Deslocalització dels clients 

• Canvis a la societat en quan al ús dels 

materials. 

• Embalatges multi producte  

• Augment del preu dels materials 
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Un cop analitzada la companyia veiem que per a complir amb la missió s’han de definir els següents 

objectius estratègics: 

• Augmentar el volum amb clients nous i amb facturació dels antics. (Debilitat: mida) 

- Oferir més valor al client (Amenaça: embalatge multi producte). 

- Expansió a altres mercats (Oportunitat: Venda per internet sector del moble).  

• Augmentar la productivitat.(Amenaça: Competència amb mida més gran) 

- Millorar l’estructura financera. 

- Millorar l’ús dels actius. 

- Gestió estratègica de costos. 

• Enfortiment de la imatge (Debilitat: Capacitat per atreure talent) 

- Imatge de marca . 

• Fidelització (Fortalesa: Fidelització client) 

- Satisfacció 

- Qualitat del servei 

• Millorar productes i serveis. (Amenaça: Embalatges multi producte, Debilitat: Mida) 

- Anàlisis d’activitats. 

- Anàlisis de productes i serveis. 

• Gestió estratègica de costos. (Amenaça: Competència amb mida més gran) 

 

• Formació (Debilitats: Capacitat per atreure i retenir el talent) 

- Formació del personal. 

- Motivació del personal. 

- Millorar la seguretat. 
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4. Mètode del Quadre de Comandament Integral 

El quadre de comandament integral consisteix en una eina de gestió, s’ha d’entendre com un resum 

de l’estratègia de la companyia. A més, serveix per analitzar l’origen de cada un dels indicadors. 

4.1. Antecedents: 

El quadre de comandament integral, conegut com a CMI, va ser inventat per Rober Kaplan i David 

Norton durant els anys 90 coma un mètode per a poder analitzar les empreses des de diferents 

punts de vista i no només de l’econòmic. 

Els dos investigadors se centraven a analitzar diferents sistemes de mesura per a diferents 

empreses. Després de vàries alternatives a problemes que es manifestaven a les empreses van 

evolucionar cap a un quadre de comandament, on totes les activitats que es realitzaven giraven 

entorn de quatre perspectives, la financera, la del client, la de processos interns i la d’aprenentatge 

i creixement.  

Vàries companyies van implantar el mètode i van obtenir grans resultats. De mica en mica, les 

empreses van anar transformant la seva visió de negoci a curt termini a una altra visió de llarg 

termini. 

L’any 1996 Kaplan i Norton amb les experiències d’empreses obtingudes van publicar el llibre 

anomenat “The Balanced Scoreboard”, traduït al català com ”Quadre de comandament integral”. 

Des d’aquell moment empreses de tot el món han utilitzat el CMI com a una eina per a posar en 

marxa les seves estratègies.  
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4.2. Perspectives del Quadre de Comandament Integral 

El quadre de comandament integral està format per quatre perspectives diferents però 

relacionades entre si. A més, transforma la visió i estratègia en objectius i estructura els indicadors 

en diferents perspectives. 

 

 Relació entre les perspectives. (Font: Pròpia) 

 

4.2.1. Perspectiva Financera 

Té com a objectiu augmentar la rendibilitat i riquesa de la companyia per als seus propietaris. Els 

indicadors d’aquesta perspectiva ens diran si l’estratègia de la companyia contribueix a la millora 

dels resultats finals. 

Respon a la pregunta: 

“Com ens veuen els nostres accionistes?” 
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4.2.2. Perspectiva de Clients 

Pretén satisfer les necessitats dels clients, oferint productes i serveis de qualitat, que permetin 

aconseguir una bona imatge de l’empresa. 

La formulació d’indicadors que permetin avaluar la satisfacció dels clients es converteix en un punt 

clau per avaluar la qualitat de la gestió comercial. 

Respon a la pregunta: 

“Com ens veuen els nostres clients?” 

 

4.2.3. Perspectiva de Processos Interns 

Busca aconseguir els objectius de les perspectives anteriors, satisfent les necessitats dels clients i 

accionistes. Per aconseguir-ho, s’analitzen els processos interns on la companyia ha d’obtenir un 

grau d’excel·lència que la situï per sobre de la competència.  

Respon a la pregunta: 

“En quins processos hem de ser excel·lents per a satisfer als nostres accionistes i clients?” 

 

4.2.4. Perspectiva d’Aprenentatge i Creixement 

Té per objectiu obtenir l’evolució de les activitats que es porten a terme a l’empresa i garantir la 

seva capacitat de renovació a llarg termini. 

Aquesta perspectiva es refereix al fet que necessitem canviar per aconseguir els objectius dels 

processos interns, clients i financers, amb la fi de poder arribar als objectius de llarg termini. 

Respon a la pregunta: 

“Com mantindrem la nostra capacitat de canviar i millorar per aconseguir arribar a la nostra visió?” 

 

 

 



Proposta d’indicadors per a una empresa del sector industrial   

  35 

4.3. Mapa estratègic 

El mapa estratègic permet a la direcció veure els efectes de l’estratègia sobre les diferents 

perspectives proposades. A més, permet confirmar l’estratègia i veure les relacions causa-efecte.  

A continuació s’exposa el mapa estratègic de la companyia: 

 Mapa estratègic (Font: Pròpia) 

Perspectiva Objectius estratègics 

Perspectiva financera 

Com ens veuen els nostres accionistes?” 

Augmentar el volum amb clients nous i amb facturació dels antics 

- Oferir més valor al clients 
- Expansió a altres mercats 

Augmentar la productivitat. 

- Millorar l’estructura financera 
- Millorar l’ús dels actius  
- Gestió estratègica de costos  

 

Perspectiva client 

Com ens veuen els nostres clients? 

Enfortiment de la imatge 

- Imatge de marca.  

Fidelització  

- Satisfacció 
- Qualitat del servei 

Perspectiva processos interns del negoci 

 

En quins processos hem de ser excel·lents per a 

satisfer als nostres accionistes i clients? 

Millorar productes i serveis. 

- Anàlisis d’activitats 

- Anàlisis de productes i serveis  

Gestió estratègica de costos. 

 

Aprenentatge i creixement 

Com mantindrem la nostra capacitat de canviar 

i millorar per aconseguir arribar a la nostre 

visió? 

Formació 

- Formació del personal 

- Motivació del personal 
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5. Aplicació CMI - Proposta d’indicadors de gestió 

En el primer capítol s’ha fet una introducció a la companyia on s’han descrit les instal·lacions, 

productes, estructura, etc. 

En el segon capítol s’ha analitzat la situació interna i externa de la companyia (DAFO) i s’han establer 

els objectius estratègics. 

En el tercer capítol s’ha explicat el concepte de Quadre de Comandament Integral i s’ha creat un 

mapa estratègic de la companyia. On s’han organitzat els objectius estratègics de la companyia amb 

les 4 perspectives proposades. 

Tots aquests capítols han servit per recopilar informació per a poder realitzar un Quadre de 

Comandament. Gràcies a la informació obtinguda podrem analitzar correctament els indicadors 

dels que ja disposa la companyia i proposar-ne de nous per aquells objectius i perspectives que no 

estiguin complertes. 

A continuació s’explicaran els conceptes d’indicador de gestió i procés i es crearà el quadre de 

comandament dividit per àrees.  

5.1. Que és un indicador de gestió? 

Els indicadors de gestió, coneguts com a KPI’s (key performance indicator), es defineixen com una 

sèrie de mesures quantificables utilitzades per mesurar el rendiment d’una empresa. Aquests, 

ajuden a  determinar els èxits estratègics i financers i sobretot a comparar-se amb altres empreses 

del mateix sector. 

Un dels aspectes més importants dels indicadors de gestió és que son una forma de comunicació. 

Per tant, com més clara i rellevant sigui la informació que proporcionen millor. 

Per a utilitzar-ne un, prèviament s’ha de fixar uns objectius i posteriorment mesurar el procés 

d’aquest objectiu. El procés per formular-ne: 

• Fixar objectius organització. 

• Pla per aconseguir-los. 

• Qui pot actuar sobre aquesta informació. 

Per tal d’avaluar la rellevància d’un KPI es fa servir el criteri SMARTER: 

• És el teu objectiu específic? (Specific) 

• Pots mesurar el progrés referent al teu objectiu? (Mesure) 

• És el teu objectiu realistament assolible? (Attainable) 
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• Com de rellevant és el teu objectiu per a l’organització? (Relevant) 

• Quin és el període de temps per aconseguir l’objectiu? (Time-frame) 

• És encara rellevant el meu KPI?  (Avaluar) 

• Considerar revaluar els KPI en períodes específics . (Timeframe.) 

5.1.1. Exemple de KPI 

Indicador de la ràtio de productes defectuosos. 

 Taula Indicador Rati Productes Defectuosos (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Rati Productes Defectuosos 

Definició  Percentatge de defectes en relació a totes les unitats produïdes. 

Fórmula   

𝑅à𝑡𝑖𝑜𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑠𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜 = 100 ·
∑ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑒𝑠

∑ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠
 

 

Valor objectiu Mantenir o disminuir el valor del període anterior en funció de les accions 

efectuades i la situació del mercat. P.E: <1% 

Unitat  % 

Seguiment  Anual 

Responsable  Responsable Producció  

5.2. Processos 

Un procés en una empresa es tracta d’una sèrie d’activitats i tasques que un cop realitzades 

aconseguiran transformar els elements d’entrada en resultats: 

Un procés ha de contenir, com a mínim, els següents apartats: 

• Objectiu: Definir quin és el fi de cert procés. 

• Abast: Determinar l’inici i final del procés.  

• Entrades i sortides:  

o Entrades: el que ve del procés anterior. 

o Sortides: el que s’ha creat en el present procés. 
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• Recursos: tot el que el procés necessita per al seu funcionament. Poden ser recursos tant 

materials com humans. 

• Diagrama de flux: representació gràfica que conté les activitats del procés. 

• Indicadors: instruments de mesura dels objectius. 

• Temps de seguiment dels indicadors. 

 

5.2.1. Exemple d’un procés: 

 Exemple de procés (Font: Pròpia) 

   

Procés de realització 

PROCÉS Nº REVISIÓ DATA 

Gestió d’ofertes i 

projectes 
2 Gener 2020 

ACTIVITATS DEL PROCÉS  

• Realització part tècnica de l’oferta.  

• Realització de prototips. 

• Programa de màquines i de les mostres. 

• Buscar proveïdors i preus. 

RESPONSABLE DEL 

PROCÉS 
RESPONSABLE ANÀLISIS  RESPONSABLE DECISIÓ 

• Responsable del disseny • Responsable del disseny • Gerent 

ENTRADES DEL PROCÉS SORTIDES DEL PROCÉS INTERACCIONS 

• Comercial 
• Industrialització 

• Producció 
• Resta de processos 

RECURSOS 

• Econòmics 

• Humans 

• Infraestructura 

INDICADORS: Per definir. Una part dels indicadors que es defineixin per l’àrea de disseny seran 

del procés “Gestió d’ofertes i projectes”, ja que tenen com a responsable d’anàlisi al responsable 

de disseny. 
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5.2.2. Diagrama de flux: 

En un diagrama de flux es veu la relació entre els diferents processos de la companyia: 

 

 Diagrama de flux (Font: Brafim Mecplast) 

En aquest diagrama de flux es poden veure els diferents processos que existeixen a Brafim 

Mecplast: 

•Processos de direcció: Destinats a definir i controlar els objectius de l’empresa. A l’empresa són 
els processos de “gestió de la direcció” i “gestió de qualitat seguretat i salut en el treball”. Els veiem 
en el requadre de color blau. 

•Processos de realització: Permeten generar el producte o servei que s’entrega al client. Dins del 
requadre verd a la figura anterior. 

•Processos de suport: Activitats necessàries per al bon funcionament dels processos operatius. Dins 
del requadre vermell. 

Per crear el Quadre de comandament agafarem tots els indicadors dels diferents processos de la 

companyia i els agruparem per àrees de gestió. 
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5.3. Indicadors per a cada àrea de gestió 

Les àrees de gestió d’una empresa són els departaments  en els quals es divideix una companyia.  

Els indicadors obtinguts dels diferents processos es classificaran en les diferents àrees en funció del 

responsable del procés. En algun cas es classificarà l’indicador segons l’àrea a la qual afecti més el 

resultat.  

Brafim  Mecplast es divideix en 8 àrees:  

1) Àrea de vendes/comercial. 

2) Àrea de qualitat. 

3) Àrea de finances. 

4) Àrea de direcció. 

5) Àrea de prevenció de riscos. 

6) Àrea logística.  

7) Àrea de disseny.  

8) Àrea de compres. 

9) Àrea de producció. 

 

5.3.1. Indicadors àrea de vendes/comercial 

 Indicador 1 àrea de vendes (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Vendes clients nous 

Definició  Quantitat de diners facturats per cada 

comercial amb clients nous. 

Fórmula  Suma de la facturació dels clients que 12 

mesos enrere la seva facturació era de 0€. 

Valor objectiu Ve de les mitges del venedor dels últims 5 anys 

corregides amb la tendència del mercat i les 

expectatives posades en les mesures preses. 

Unitat  € 

Seguiment  Semestral 
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Responsable  Director comercial 

Nota Com hem vist en el capítol 2, la companyia vol 

augmentar el nombre de clients nous. Aquests, 

han de ser d’una certa mida per tal que puguin 

pagar els costos d’un disseny personalitzat i ho 

sàpiguen valorar.  

Per aconseguir-los, la companyia ha buscat 

nous venedors, els ha format i a ampliat la 

gama de productes d’embalatge a oferir. Amb 

aquest indicador es veurà l’eficàcia de les 

accions fetes. 

 

 Indicador 2 àrea de vendes (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Vendes peça nova 

Definició  Quantitat de diners facturats per cada comercial amb peces 

noves. 

Fórmula  El valor es treu de llistats de vendes on figuri com a camp 

informatiu la data de creació de la peça. 

Valor objectiu  El valor es fixe de mitja de tots els comercials i s’ajusta a cada 

comercial en funció de les mesures preses. 

Unitat  € 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Director comercial 

Nota  El fet que els comercials no estiguin venent peces noves pot 

implicar que estan massa dedicats a la gestió dels clients o bé 

que no tenen temps per desenvolupar noves solucions. 

Si les vendes amb peces noves d’un comercial són baixes 

s’haurà d’analitzar per tal de veure si el fet de no crear peces 
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noves és per tenir una cartera massa gran i amb molta gestió, o 

bé perquè s’ha acomodat i ha entrat la competència als clients 

i ara només es viu de peces velles que el client compra per 

inèrcia. 

 

 Indicador 3 àrea de vendes (Font: Pròpia) 

Nom de 

l’indicador 

 Compliment dels objectius de vendes 

Definició  Quantitat de vendes dividit per l’objectiu de vendes  

Fórmula   

Compliment dels objectius de vendes =
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Valor objectiu  Es fixa anualment i en funció de l’evolució del mercat i de les mesures preses per fer-

lo créixer, com per exemple, la incorporació de nous productes o la millora del 

departament de disseny. 

Unitat  % 

Seguiment  trimestral 

Responsable  Director comercial 

Nota  Aquest indicador mesura trimestralment si el comercial ha assolit el seu principal 

repte que és assolir les vendes proposades. D’aquest indicador s’obté la part variable 

del salari dels comercials. 
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5.3.2. Indicadors  àrea de qualitat: 

Els indicadors de qualitat permeten avaluar la qualitat dels processos, productes i serveis per tal 

d’obtenir la satisfacció dels clients. És a dir, mesuren el compliment dels objectius per cada activitat 

proposada a la companyia. 

Es poden classificar en tres tipus: 

• Qualitat del procés. Registren el nivell de compliment de les accions de millora implantades 

• Qualitat del servei. Mesuren la qualitat final dels serveis donats als clients. 

• Indicadors d’opinió. Reflecteixen el nivell de satisfacció del client respecte al servei i 

producte donat. 

Per a l’empresa d’estudi, conjuntament amb el gerent i el departament de qualitat s’han escollit els 

4 indicadors següents: 

 Indicador 1 àrea de qualitat (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Índex per mesurar la satisfacció del 

client(CSAT) 

Definició  Mesurar la satisfacció del client respecte els 

serveis i productes de l’empresa. 

Formula 
𝐶𝑆𝐴𝑇 =

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠
 

Valor objectiu Es fixe un percentatge superior al del any 

anterior de valor que es fixarà en funció de les 

accions fetes de millora plantejades per aquest 

període. 

Unitat  % 

Seguiment  Anual 

Responsable  Responsable qualitat i prevenció 

Nota  L’indicador CSAT es troba dins del grup 

d’opinió, ja que el que es busca amb ell és 
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mesurar el nivell de satisfacció del client 

respecte els serveis donats. 

 

 Indicador 2 àrea de qualitat (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Net promoter score (NPS) 

Definició  Amb la pregunta.’ Amb quina probabilitat 

recomanaries l’empresa?’ Es determina la 

proporció d’admiradors i detractors de 

l’empresa. 

Fórmula  𝑁𝑃𝑆 =
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟𝑠−𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠
∗ 100 

Valor objectiu  Es fixe un percentatge superior al del any 

anterior de valor que es fixarà en funció de les 

accions fetes de millora plantejades per aquest 

període. 

Unitat  % 

Seguiment  Anual 

Responsable  Responsable qualitat i prevenció 

Nota  L’indicador NPS es troba dins del grup 

d’opinió, ja que el que es busca amb ell és 

mesurar el nivell de satisfacció del client 

respecte els serveis donats.  

Es busca determinar la lleialtat dels clients com 

a factor clau per al creixement de la 

companyia. És molt difícil obtenir un 

creixement sense aquesta lleialtat.  
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 Indicador 3 àrea de qualitat (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Cost de les no conformitats 

Definició  Cost de les no conformitats dividit pel valor de les vendes. 

Fórmula  𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

Valor objectiu Baixar respecte al període anterior un percentatge a definir en funció de 

les accions efectuades. 

Unitat  % 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Responsable qualitat i prevenció 

Nota  El tercer indicador anomenat ‘cost de las no conformitats’ busca 

mesurar la qualitat final dels serveis donats als clients. Al mesurar el cost 

de les no conformitats dels nostres serveis i productes podem saber la 

qualitat d’aquests respecte de les vendes.  

Comparant el valor de l’indicador amb anys anteriors podrem saber si 

estem millorant la qualitat al tenir menys costos de no conformitats o 

en el cas contrari si la estem disminuint. És un valor que si no disminueix 

i el mercat l’accepta s’haurà de tenir en compte en l’escandall, ja que el 

cost de les no conformitats sempre és menys guany del previst. 

 

 Indicador 4 àrea de qualitat (Font: Pròpia) 

Nom de 

l’indicador 

 Efectivitat accions correctives 

Definició  Cost de les no conformitats dividit pel valor de les vendes. 

Fórmula 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 =

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
· 100 

Valor objectiu Augmentar respecte al període anterior un percentatge a definir en funció de les 

accions efectuades. 



Proposta d’indicadors per a una empresa del sector industrial   

  47 

Unitat  % 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Responsable qualitat i prevenció 

Nota  El quart indicador proposat és del tipus qualitat del procés, on es busca registrar 

el nivell de compliment de les accions de millora implantades i si han estat 

efectives. És a dir, si la companyia ha estat capaç de trobar solucions a les no 

conformitats per tal que no tornin a succeir.  

 

5.3.3. Indicadors àrea financera 

 Indicador 1 àrea financera (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Període mig de pagament (PMP) 

Definició  Temps que es tarda a pagar les factures del 

que s’adquireix als proveïdors. 

Fórmula  𝑃𝑀𝑃 =
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑑𝑜𝑟𝑠

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠
∗ 365 

Valor objectiu  Mantenir o augmentar el valor absolut en dies 

del període anterior en funció de les accions 

efectuades. 

Unitat  Dies 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Directora de finances 

Nota  El PMP busca sempre dins de la legalitat 

finançar la companyia a compte de tenir els 

diners el màxim temps possible. El 

finançament d’una companyia es fa amb 

capital propi o amb diners prestats de bancs. 

Depenent si els proveïdors deixen marge per 
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pagar-los o obliguen a pagar al comptat, es 

necessitarà més o menys diners dels bancs. 

 

 Indicador 2 àrea financera (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Període mig de cobrament (PMC) 

Definició  Dies que tarden a pagar-nos els nostres 

clients. 

Fórmula  𝑃𝑀𝑃 =
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠
∗ 365 

Valor objectiu Mantenir o disminuir el valor absolut en dies 

del període anterior en funció de les accions 

efectuades. 

Unitat  Dies 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Directora de finances 

Nota El PMC busca baixar les necessitats financeres 

de la companyia, si s’escurça el període de 

cobrament es finança menys als clients i es 

necessita menys dels bancs. 
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5.3.4. Indicadors àrea de direcció: 

 

 Indicador 1 àrea de direcció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Marge brut de contribució 

Definició  Diferència entre el preu de venda dels 

productes respecte al cost de producció. 

Fórmula  𝑀𝐺 =
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠−𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑏é𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

Valor objectiu Un cop obtingut el MG es fixa el valor objectiu 

esperat en funció de les mesures previstes. 

Unitat  % 

Seguiment  Mensual 

Responsable  Gerència 

Nota El marge de contribució és el valor més crític de 

la companyia. Si baixen els preus de venda o bé 

puja el cost de les matèries primeres o el 

transport, el valor de l’indicador baixa. 

Sobre aquest valor, es fixa l’estratègia de la 

companyia en quant a política de preus. Si 

baixa, vol dir que es guanya menys per cada 

article venut. 
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 Indicador 2 àrea de direcció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Rendibilitat de la inversió. 

Definició  Responsable de mesurar els guanys que s’esperen obtenir 

d’una inversió  

Fórmula  𝑅𝑂𝐼 =
𝐺𝑢𝑎𝑛𝑦

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó
· 100 > 0 

Guany: els beneficis obtinguts o que s’esperen durant un 

període de temps 

Inversió Capital invertit 

Valor objectiu Augmentar el valor del període anterior en funció de les accions 

efectuades i la situació del mercat. 

Unitat  % 

Seguiment  Anual 

Responsable  Gerència 

Nota El ROI busca saber quina rendibilitat en treu l’accionista, el 

retorn que obté dels diners invertits. Amb aquest indicador 

decidirà si inverteix en Bràfim o si prefereix invertir en altres 

sectors com la borsa o l’immobiliari.  

 

 Indicador 3 àrea de direcció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Volum de negoci. 

Definició  Facturació de la producció. 

Fórmula  𝑉𝑁 =  𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒 · 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑑𝑎 

Valor objectiu Mantenir o disminuir el valor del període 

anterior en funció de les accions efectuades i la 

situació del mercat. 
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Unitat  € 

Seguiment  Anual 

Responsable  Gerència 

Nota El volum de negoci són les vendes de la 

companyia. Aquest valor permet veure si s’està 

donant el que el mercat vol i al preu que vol. 

Abans de prendre conclusions serà important 

tenir en compte si el mercat està a la baixa o en 

creixement. 

 

 Indicador 4 àrea de direcció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  EBITDA 

Definició  Guanys de l’empresa abans d’interessos, 

impostos, depreciacions i amortitzacions. 

Benefici brut abans de despeses financeres. 

Fórmula  EBITDA=Ingresos - Costos de ventes – gastos 

d’administració + depreciasio + amortitzacio 

Valor objectiu És fixa el valor del període anterior en funció de 

les accions efectuades i la situació del mercat. 

Obtenir un valor per sobre del 10% és un valor 

molt bo.  

Negocis madurs tenen un EBITDA baix i 

necessiten molta facturació perquè la 

companyia sigui interessant.  

 Bràfim és fixa un objectiu del 11%. 

Unitat  € 

Seguiment  Anual 
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Responsable  Gerència 

Nota L’EBITDA és un dels indicadors més usuals de la 

direcció general, ja que busca mesurar si es 

millora el marge de les vendes. Aquesta millora 

pot ser deguda a una baixada en els costos de 

fabricació, o a una baixada en costos generals, 

o a l’augment de vendes sense creixement en  

estructura. 

 

 

 Indicador 5 àrea de direcció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  EBIT 

Definició Benefici net d’una empresa. No té en compte 

els interessos ni els impostos pagats. 

Fórmula  EBIT = Ingresos - Costos de vendes – gastos 

d’administració 

Valor objectiu És fixa el valor del període anterior en funció de 
les accions efectuades i la situació del mercat. 

Unitat  € 

Seguiment  Anual 

Responsable  Gerència 

 

 Indicador 6 àrea de direcció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Resultat 

Definició Diferencia entre ingressos i despeses de 

l’empresa. 

Fórmula Resultat = benefici brut-impostos – interessos 

– depreciació- despeses generals 

Valor objectiu És fixa el valor del període anterior en funció de 

les accions efectuades i la situació del mercat. 
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Unitat  € 

Seguiment  Anual 

Responsable  Gerència 

Nota El resultat final són els diners que la companyia 

ha guanyat en un període. Amb aquests, els 

accionistes poden decidir si els reparteixen o 

els deixen a reserves. 

 

 

5.3.5. Indicadors àrea de prevenció de riscos: 

 Indicador 1 prevenció de riscos (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Número d’accidents amb baixa. 

Definició El número d’accidents en els quals el 

treballador ha d’agafar baixa per recuperar-se. 

Fórmula  Número d’accidents amb baixa = N 

Valor objectiu La companyia ha d’estar preparada per 0 

accidents. 

Unitat  Accidents 

Seguiment  Anual 

Responsable  Responsable qualitat i prevenció 

Nota Un dels objectius de la organització és baixar i 

si és possible, eliminar els accidents. No tant 

sols per un tema econòmic i de responsabilitat 

civil sinó principalment per la responsabilitat 

social que té la empresa.  

Una empresa que vigila la salut de les persones 

transmet als treballadors un valor clau per 

mantenir a les persones i tenir un bon clima 

laboral. 
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 Indicador 2 prevenció de riscos (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Número d’accidents sense baixa. 

Definició El número d’accidents en els quals el 

treballador no ha d’agafar baixa per recuperar-

se. 

Fórmula  Número d’accidents sense baixa = N 

Valor objectiu La companyia ha d’estar preparada per 0 

accidents. 

Unitat  Accidents 

Seguiment  Anual 

Responsable  Responsable qualitat i prevenció 

Nota Baixar el nombre d’accidents lleus és una 

manera clara d’anar inculcant als treballadors 

la idea de seguretat en el treball.  

Millorant els petits accidents, segurament amb 

coses senzilles, acostuma a preparar-se per 

minimitzar riscos que duguin a accidents més 

greus. 

 

 Indicador 3 prevenció de riscos (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Índex d’incidència. 

Definició  Número d’accidents en relació amb el número de 

treballadors   

Fórmula  Í𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑′𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠
 

Valor objectiu El valor objectiu es fixarà comparant-lo amb el valor mitjà 

del sector.  

Si s’està per sota, s’intentarà mantenir el dels anys anteriors 

o bé es proposarà baixar-lo.  
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Unitat  % 

Seguiment  Anual 

Responsable  Responsable qualitat i prevenció 

Nota El que es busca amb aquest índex és poder comparar-se  

amb altres empreses independentment del número de 

treballadors. Es podrà comparar amb empreses del mateix 

sector i veure si s’està fent bé i quin és el màxim assolible 

realista, comparant-se amb l’empresa del mateix sector amb 

millors resultats. 

 

 Indicador 4 prevenció de riscos (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Índex freqüència. 

Definició  Accidents per cada milió d’hores treballades 

Fórmula  Í𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠
∗ 10^6 

Valor objectiu  La companyia ha d’estar preparada per 0 accidents. 

Seguiment  Anual 

Responsable  Responsable qualitat i prevenció 

Nota És un valor com l’anterior que ens permet comparar-nos 

amb el sector independentment de la mida.  

També es pot comparar amb valors d’altres països més 

avançats. Saber com està la companyia respecte els altres 

motiva si s’està per sota i encoratja a millorar si s’està per 

sobre. 
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5.3.6. Indicadors àrea logística:  

 Indicador 1 àrea logística (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Valor de l’Inventari. 

Definició  Aquest indicador mesura el valor dels 

productes que es tenen al magatzem respecte 

el valor de venda de l’empresa. 

Fórmula  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠
 

Valor objectiu  És fixa el valor del període anterior en funció 

de les accions efectuades i la situació del 

mercat. 

Unitat  % 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Gerència 

Nota Amb aquest indicador es vol tenir controlat el 

valor de l’inventari, de manera que no es 

dispari el cost de la mercaderia i matèria prima 

necessària per al funcionament del negoci. 

 

També, mesura l’eficàcia de la gestió de 

compres i logística, veient si s’ha aconseguit 

que els proveïdors serveixin amb el temps 

necessari que demanen els clients. Si no ho fan 

obliga a tenir més estoc i en conseqüència 

pujar el valor de l’inventari. Obligaria a canviar 

de proveïdors, o si o és estratègic, comunicar 

als clients que el termini d’entrega serà mes 

gran.  

També mesura que no hi hagin errors de 

compres de productes que després no es 

venen. 
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 Indicador 2 àrea logística (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Cost enviament per agència 

Definició Com es distribueix el cost dels enviaments 

entre els nostres transportistes i empreses de 

transport externes. 

Fórmula  𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑔è𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑔è𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
 

Valor objectiu Reducció del pes de les entregues amb camió 

propi. 

Unitat  % 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Gerència* 

Nota  Amb aquest indicador es busca disminuir el 

pes del camió propi en el total de lliuraments, 

potenciant l’entrega amb agència. 

 

 Indicador 3 àrea logística (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Tipus de ports 

Definició Identificar el tant per cent de ports en els 

enviaments. 

Poden ser: 

- Ports deguts amb recollida al 

magatzem 

- Ports pagats inclòs en el preu. 

Fórmula  Tipus de ports=
𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡 

𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
 

Valor objectiu Reducció en un 10% de les vendes a ports 

deguts amb recollida al magatzem. 

Unitat  % 
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Seguiment  Semestral 

Responsable Responsable logística. 

Nota Evitar la recollida a magatzem per tal d’evitar la 

falta d’espai. Si el client que ho recull no té 

presa, es poden acumular grans quantitats 

d’embalatges voluminosos. 

És interessant per la companyia poder fabricar 

i expedir, per això s’ha de potenciar els ports 

inclosos en el preu de venda. 

 

 Indicador 4 àrea logística (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Cost enviament per província. 

Definició Distribució del cost d’enviaments entre 

províncies en funció de les vendes fetes a la 

província. 

Fórmula  𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑣í𝑛𝑐𝑖𝑎. =
𝑝𝑟𝑜𝑣í𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑟𝑜𝑣í𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠
 

Valor objectiu L’objectiu ha de ser un valor en % inferior al any 

anterior. 

Unitat  % 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Responsable logística 

Nota Aquest indicador busca rebaixar el cost del 

transport en cada província millorant la gestió 

de compra (millora de tarifes). 
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5.3.7. Indicadors àrea de disseny: 

 

 Indicador 1 àrea disseny (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Efectivitat del disseny 

Definició Mesura la probabilitat que té el departament de disseny per complir 

la funció que té determinada. 

Formula Efectivitat del disseny =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑠
 

Valor objectiu Es treu de la mitja del valor dels últims anys i busca millorar el valor 

dels últims anys. 

Unitat  % 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Director Comercial 

Nota L’efectivitat del disseny busca mesurar si s’ha sabut entendre les 

necessitats del client oferint una solució que funcioni i s’ajusti al cost 

que pot pagar. A més, que s’hagi fet en el temps que el client necessita. 

La ràtio es pot agrupar per client, o bé per comercial o bé per 

dissenyador, per veure desviacions. 
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5.3.8.  Indicadors àrea de compres: 

 

 Indicador 1 àrea compres (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Eficàcia proveïdor 

Definició Mesura la capacitat que té el proveïdor per 

complir les ordres de compra 

Formula Número de NC atribuïbles al proveïdor 

Valor objectiu Numero màxim de NC permeses als 

proveïdors, es valora com a número menor o 

igual que 2 

Unitat Numero 

Seguiment Anual 

Responsable Director de Compres 

Nota Independentment del número de comandes 

que el client serveix, ja que el valor està pensat 

per els grans proveïdors amb moltes 

entregues.  

És obvi que si un client petit de pocs 

lliuraments te NC, li seran molt visibles. En 

canvi, en un de gran amb molts lliuraments és 

més difícil saber si té moltes o poques NC., al 

mesurar-ho es podrà visualitzar. 
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5.3.9. Indicadors àrea de producció: 

 

 Indicador 1 àrea producció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Efectivitat de la Planta 

Definició Mesura la probabilitat que te la planta productiva  per 

complir la funció que té determinada. 

Formula Relació entre el número de NC atribuïbles al 

departament i el numero total d’ordres de fabricació 

efectuades. 

Efectivitat de la Planta =
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑁. 𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑖 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑡𝑧𝑒𝑚

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠
 

Valor objectiu  un percentatge inferior a la mitja dels últims anys  

Unitat % 

Seguiment Semestral 

Responsable Director de produccions 

Nota La companyia accepta un nombre determinat de NC 

per cada 100 ordres produïdes, no es pot arribar a zero 

ja que hi intervé molta ma d’obra, amb molts ajustos de 

màquina. Té importància la rotació i formació del 

personal. 
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 Indicador 2 àrea producció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Improductivitat de la planta 

Definició Cost percentual improductiu de les errades 

(NC) de planta respecte a les vendes. 

Formula Relació entre el cost de les NC i el valor de les 

vendes. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑁. 𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑡.

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠
 

Valor objectiu Inferior als últims anys 

Unitat % 

Seguiment  Semestral 

Responsable  Director de producció 

Nota Aquesta ràtio mesura el comportament de la 

planta productiva enfront dels canvis, el 

creixement, la incorporació de gent nova i la 

incorporació de nous productes.  

Mesura si la companyia és capaç d’adaptar-se 

sense desviar-se en costos improductius. 
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 Indicador 3 àrea producció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador  Efectivitat vendes internes 

Definició Mesura la probabilitat que té el departament de fer una errada 

en la entrada de comandes al sistema. 

Fórmula Relació en el número d’errades i el total de línies de comanda 

servides. 

Efectivitat vendes internes =
𝑁. 𝐶 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑏𝑎𝑟à
 

Valor objectiu  Un percentatge inferior al dels últims anys. 

Seguiment Semestral 

Unit % 

Responsable Director de producció 

Nota Es pren la relació entre el número i no els cost, ja que la probabilitat 

d’erada no està lligada al valor econòmic sinó al nombre de 

comandes entrades. 

 

 Indicador 4 àrea producció (Font: Pròpia) 

Nom de l’indicador Fiabilitat termini d’entrega 

Definició Desviació entre la data d’entrega 

compromesa i la realment efectuada. 

Fórmula  Diferencia entre ambdues dates. 

Valor objectiu  És un número de dies que ha de ser inferior als 

dels últims anys. 

Seguiment  Semestral 
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Unit  Dies 

Responsable Director de producció 

Nota La desviació de data de lliurament en 

processos que es fan a mida i amb un alt 

percentatge de peça nova, on no hi ha històric 

de fabricació, pot ser elevat.  

És per això que s’assumeix una desviació, però 

es mesura per tal que no augmenti. Es poden 

prendre mesures com tenir capacitat de 

producció sobrant si el cost no és elevat. 
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5.4. Quadre de Comandament Integral  

 Quadre de comandament integral (Font: Pròpia) 

Perspectiva Objectius estratègics Procés  Àrea Indicador 

 

Perspectiva 

financera 

Per tenir èxit, com 

hauríem d’aparèixer 

davant els nostres 

inversionistes? 

Augmentar el volum de clients i 
facturació. 

-Oferir més valor al client 

-Expansió 

Augmentar la productivitat. 

-Millorar l’estructura financera 

-Millorar l’ús dels actius 

-Gestió estratègica de costos 

 

Gestió Comercial i 
Màrqueting 
 
 

Àrea de vendes Vendes clients nous 

Gestió d’Ofertes i Projectes 
 

Àrea de vendes Vendes peça nova 

Gestió Comercial i 
Màrqueting 

Àrea de vendes Compliment dels objectius de ventes 

Gestió Comandes , Compres i 
planificació 

Àrea financera Període mig de pagament (PMP) 

Gestió Comandes , Compres i 
planificació 

Àrea financera Període mig de cobrament (PMC) 

Gestió de Direcció Àrea de direcció  Marge brut de contribució 

Gestió de Direcció Àrea de direcció Rendibilitat de la inversió. 

Gestió de Direcció Àrea de direcció Volum de negoci. 

Gestió de Direcció Àrea de direcció EBITDA 

Gestió de Direcció Àrea de direcció EBIT 

Gestió de Direcció Àrea de direcció Resultat 

Gestió del Magatzem Àrea logística Valor de l’Inventari. 

 
Gestió del Magatzem Àrea logística Cost enviament por agència 

Gestió del Magatzem Àrea logística Tipus de ports 

Gestió del Magatzem. Àrea logística Cost enviament per província. 

Perspectiva client 

 

Per aconseguir els 

nostres objectius, com 

hauríem de ser vistos 

pels clients?  

 

Enfortiment de la imatge 

-Imatge de marca 

Fidelització 

-Satisfacció del client 

-Qualitat del servei 

 

Gestió Comercial i 
Màrqueting 

Àrea de qualitat CSAT 

 
Gestió Comercial i 
Màrqueting 

Àrea de qualitat Net promoter score (NPS) 

Gestió Comandes , Compres i 
planificació 

Àrea de compres Eficàcia proveïdor 

Gestió Producció Àrea de producció Efectivitat de la Planta 

Gestió Producció Àrea de producció Improductivitat de la planta 

Gestió Comandes , Compres i 
planificació 

Àrea de producció Fiabilitat termini d’entrega 

Perspectiva 

processos interns 

del negoci 

Per a satisfer als clients, 

en quins processos 

hauríem de sobresortir? 

 

Millorar productes i serveis. 

-Anàlisis d’activitats 

-Anàlisis de productes i serveis 

Gestió estratègica de costos. 

 

Gestió de la industrialització Àrea de qualitat Cost de les no conformitats 

Gestió Qualitat, Seguretat i 
salut 

Àrea de qualitat Efectivitat accions correctives 

Gestió del disseny Àrea de disseny Efectivitat del disseny. 

Gestió Comandes , Compres i 
planificació 

Àrea de producció Efectivitat vendes internes 

Aprenentatge i 

creixement 
Per aconseguir el nostre 

objectiu, com mantenir la 

habilitat de canviar i 

progressar? 

 

Formació 

-Formació del personal (no 

necessari indicador degut mida) 

-Motivació del personal (no 

necessari indicador) 

- Millorar la seguretat. 

Gestió Qualitat, Seguretat i 
salut 

Prevenció de riscos Número d’accidents amb baixa. 

 Gestió Qualitat, Seguretat i 
salut 

Prevenció de riscos Número d’accidents sense baixa. 

 Gestió Qualitat, Seguretat i 
salut 

Prevenció de riscos Índex d’incidència. 

Gestió Qualitat, Seguretat i 
salut 

Prevenció de riscos Índex freqüència. 
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A la taula anterior s’agrupen els indicadors definits.  Resumint es veu com els objectius estratègics 

estan classificats per les diferents perspectives i al mateix temps tenen els seus indicadors amb el 

procés i àrea al qual pertanyen.   
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6. Implementació a programa Business Intelligence 
 

Es farà una simulació on s’implementaran els indicadors descrits anteriorment a un programa de 

Business Intelligence. Totes les dades i objectius han estat modificats, és a dir, els valors ensenyats 

no tenen res a veure amb les dades reals de l’empresa. 

 

El programa que es farà servir per fer la implantació dels indicadors  es diu Qlik Sense. S’ha escollit 

aquest programa perquè és un dels tres programes més utilitzats en visualització de KPI’s. A més, 

es pot fer una prova gratuïta de 45 dies. 

Qlik sense és un programa de visualització de dades que permet crear i entendre de manera fàcil 

gràfics, KPI’s e indicadors. El programa recull les dades del ERP i Excels de l’empresa i s’actualitza 

automàticament. 

A més, permet gestionar els indicadors amb diferents filtres disponibles, com poden ser la data, el 

comercial, el client, la província, etc. 

 

6.1. Simulació dels indicadors a Qlik Sense 

6.1.1. Visualitzador de dades 

Per tal de fer la simulació, el primer que s’ha fet ha sigut crear una sèrie d’excels amb la mateixa 

estructura que els reals però amb dades diferents. 

En el cas de l’empresa on estem implementant els  indicadors fan servir un programa ERP anomenat 

Navision, on automàticament es generen taules de dades que conjuntament amb taules d’Excel 

seran les que es faran servir per obtenir les gràfiques al Qlik. 

Un cop introduïts en el programa ell sol ja fa les relacions oportunes entre les mateixes dades i 

referències.  
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 Pàgina principal Qlik Sense amb documents excels incorporats. (Font: Pròpia) 

En la imatge anterior veiem tots els fulls d’Excel amb les seves dades i relacions. Amb aquestes 

dades ja es poden crear els diferents gràfics. 

6.1.2. Àrea de vendes   

La primera fulla correspon a l’àrea de vendes, per als indicadors ‘vendes per comercial’, ‘vendes 

client nou’ i ‘vendes peça nova’ s’ha creat 3 gràfics circulars on es veuen els % de cada comercial. 

Per exemple, comprovem com els comercials Enrique i Jose són els que més han facturat.  

 

 Indicadors circulars àrea de vendes (Font: Pròpia) 



Proposta d’indicadors per a una empresa del sector industrial   

  69 

A més, per als indicadors vendes client nou i vendes peça nova s’ha creat dos indicadors on es 

mostren els valors sumats dels comercials amb el seu objectiu. Veiem com ambdós indicadors estan 

dins de la zona verda, implicant que estan per sobre del valor objectiu. 

 

 Indicadors “vendes client nou” i “vendes peça nova”  (Font: Pròpia) 

També s’ha afegit un requadre amb l’indicador total vendes amb un valor de 3,54 milions. 

 

 KPI total vendes(Font: Pròpia) 

 A la part dreta, s’ha creat un gràfic de barres amb el compliment de l’objectiu de vendes de cada 

comercial, on comprovem que tres comercials estan en negatiu i un d’ells molt en positiu. A 

l’empresa, si aquests resultats seguessin reals, haurien de mirar els motius pels quals no s’han 

complert aquests objectius. 
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 Indicador “Compliment de l’objectiu de vendes” (Font: Pròpia) 

Per últim, un gràfic on es mostra la província on més han venut els comercials, on Barcelona i 

Madrid són les províncies on més vendes s’ha aconseguit. 

 

 Vendes per província (Font: Pròpia) 

Interactivament, a la part superior esquerra s’ha creat un panell de filtratge amb el nom ‘comercial’ 

on es pot escollir un dels 4 comercials i veure les dades corresponents a ell.  

La fulla d’indicadors de l’àrea de vendes queda així:  
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 Fulla d’Indicadors de l’àrea de vendes al Qlik (Font: Pròpia) 

6.1.3. Àrea de Qualitat 

La segona fulla correspon a l’àrea de qualitat, on s’han creat dos gràfics de barres amb els indicadors 

CSAT I NET amb els resultats dels últims 5 anys. Analitzant els gràfics comprovem com en l’any 2018 

les valoracions dels clients van ser més fluixes que en els anys anteriors, però que en el 2021 s’ha 

tornat a recuperar. 

 

 Indicadors àrea de qualitat (Font: Pròpia) 
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Per l’indicador “Cost de les no conformitats” s’ha creat un gràfic circular on es mostra el tant per 

cent actual (0,34%)  dins del rang permès per l’empresa, entre un 0-0,5%. 

 

 Indicador “Cost de les no conformitats”  (Font: Pròpia) 

L’indicador “Efectivitat accions correctives” es mostra amb una barra amb diferents límits, com està 

dins del rang de color verd sabem ràpidament que està en un valor acceptable per l’empresa. 

 

 Indicador “Efectivitat accions correctives” (Font: Pròpia) 
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La fulla d’indicadors de l’àrea de qualitat queda així: 

 

 Fulla d’Indicadors de l’àrea de Qualitat al Qlik (Font: Pròpia) 

6.1.4. Àrea financera 

Per mesurar l’indicador PMC i PMP veiem un gràfic de línies amb la seva evolució en els últims anys. 

Veiem com l’empresa ha augmentat el temps de pagament i disminuït el temps de cobrament.  

 

 Evolució indicadors PMC i PMP (Font: Pròpia) 
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A la part dreta s’han creat dos gràfics amb els valors del PMP i PMC actuals. Es pot veure clarament 

com estan per sobre l’objectiu de l’empresa. 

 

 Representació objectius PMC i PMP (Font: Pròpia) 

Finalment, la fulla d’indicadors de l’àrea financera queda així:  

 

 Fulla d’Indicadors de l’àrea financera al Qlik (Font: Pròpia) 
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6.1.5. Àrea direcció general 

Per tal de mesurar el rendiment de l’empresa i saber si l’àrea de direcció general està fent una bona 

gestió és important visualitzar de manera intuïtiva els indicadors següents. 

Per l’àrea de direcció general veiem el valor de les vendes i el marge de contribució del 2020. Amb 

valors de 3,54 milions i 0,69% 

 

 Visualització “vendes” i “marge de contribució” (Font: Pròpia) 

Per als indicadors EBITDA, EBIT i RESULTAT s’han creat tres gràfics circulars amb els rangs 

corresponents. Els tres es troben dins del rang acceptable. 

 

 Visualització EBITDA (Font: Pròpia) 

 

 

 Visualització EBIT (Font: Pròpia) 
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 Visualització Resultat (Font: Pròpia) 

 

També s’han creat 3 gràfics amb el seu valor el 2020 comparat amb el seu valor a l’any 2019. Els 

valors es mostren en color vermell indicant que estan en un valor inferior al de l’any anterior.  

 

 Comparació EBITDA i EBIT 2019-2020 (Font: Pròpia) 

Per últim, s’han creat 2 gràfics per l’EBITDA I l’EBIT amb el seu valor el 2020 comparat amb el seu 

valor objectiu. Es mostren de color vermell indicant que no estan complint amb els objectius. 

 

 Comparació EBITDA,EBIT i Resultat amb l’objectiu (Font: Pròpia) 

En la part superior hi ha un panell on es pot seleccionar l’any del qual es desitja veure les dades. 
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 Panell per filtrar Data QLIK (Font: Pròpia) 

 

Finalment el panell d’indicadors de l’àrea de direcció general queda així: 

 

 Fulla d’Indicadors de l’àrea de direcció general al Qlik (Font: Pròpia) 

 

6.1.6. Àrea de logística 

A l’àrea de logística s’ha ficat el KPI ‘valor actual del stock respecte la venda’ amb un valor del 7%. 

 

 Valor del stock al Qlik (Font: Pròpia) 
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S’han creat tres gràfics circulars amb els indicadors “cost enviaments per agencia”, “cost enviament 

per província” i “tipus de ports”.  

Comprovem com a l’indicador “enviaments per agència” l’empresa fictícia xplogistics obté un 38% 

del cost de les vendes. Tot i això, està força repartit entre els tres repartidors i els medis de 

l’empresa. 

 

 Gràfic Circular Indicador “cost enviament per agència” (Font: Pròpia) 

A l’indicador “Tipus de ports” veiem com el 96% són a ports pagats, complint així amb els objectius 

de l’empresa d’eliminar els ports deguts amb recollida al magatzem i eliminar el perill de quedar-se 

sense espai. 

 

 Gràfic Circular Indicador “Tipus de ports” (Font: Pròpia) 
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Al gràfic circular ‘cost enviaments per província’ es veu com la gran part del cost de transports està 

destinat a Barcelona, Madrid, Almeria i d’altres. 

 

 Gràfic Circular Indicador “cost enviament per província” (Font: Pròpia) 

També s’ha creat un gràfic de punts on cada punt de província mostra el cost dels enviaments 

respecte a les vendes. Per exemple, el punt 8 fa referència a la província de Barcelona, ja que el codi 

postal es 08 i es veu com amb un import de vendes d’1,5 milions d’euros el cost del transport 

respecte a les vendes es d’un 5% aproximadament. 

 

 Gràfic Cost enviaments respecte les vendes (Font: Pròpia) 
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Finalment la fulla d’indicadors de l’àrea de logística queda així: 

 

 Fulla d’Indicadors de l’àrea logística al Qlik 

6.1.7. Àrees de disseny, compres i producció 

Per últim, s’han creat en una mateixa fulla els indicadors de disseny, compres i producció.  

Per l’indicador de l’àrea de disseny “Efectivitat del disseny” s’ha fet un gràfic de barres amb el tant 

per cent corresponent a cada dissenyador. D’aquí ràpidament es pot concloure com el Gerard obté 

un 5% més de comandes que l’Antonio.  

 

 Gràfic de Barres indicador Efectivitat del disseny (Font: Pròpia) 
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A l’àrea de compres tenim l’indicador “Eficàcia proveïdor”, on amb un gràfic de barres es mostren 

les no conformitats de cada proveïdor.  Veiem com el proveïdor 25 té 3 incidències. Si això sigues 

un cas real, l’empresa hauria de buscar un substitut d’aquest proveïdor. El màxim permès 

d’incidències en son dues.  

 

 Gràfic de les no conformitats dels proveïdors (Font: Pròpia) 

Per l’àrea de producció es mostren en tres requadres els indicadors pertinents amb els seus 

objectius. Es veu de color vermell el seu valor quan no compleix amb l’objectiu i contràriament si és 

de color verd. 

 

 Indicadors àrea de producció (Font: Pròpia) 

Per visualitzar l’indicador “desviació termini d’entrega”, s’ha fet un gràfic de punts, on cada punt és 

un client i està ubicat segons la desviació en el termini d’entrega i les setmanes previstes per 

entregar la comanda. D’aquest gràfic es pot determinar que com més setmanes tenim de termini 
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més gran és la desviació en dies, motiu segurament de comandes més grans. A més, veiem com els 

clients número 14 i 28 l’empresa van sobrepassar la desviació objectiu de tres dies. 

  

 Gràfic de l’indicador “Desviació termini d’entrega” (Font: Pròpia) 

Finalment el resultat de la fulla d’indicadors de l’àrea de disseny, compres i producció queda així: 

  

 Fulla d’Indicadors de l’àrea de disseny, compres i producció al Qlik (Font: Pròpia) 

 

6.1.8. Àrea de prevenció de riscos 

Per l’àrea de prevenció de riscos laborals no s’ha creat cap fulla de gràfics perquè les dades que 

obtenim no tenen sentit a l’empresa d’estudi. Al ser una empresa petita les desviacions són massa 

grans.  
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En canvi, a una empresa amb 200 treballadors, sí que caldria tenir els indicadors en uns gràfics on 

poder visualitzar com evolucionen.  

6.2. Resultat fulles d’indicadors al Qlik 

En el següent enllaç es pot veure un vídeo on s’ensenya el resultat del quadre de comandament al 

programa Qlik Sense. A més, es  poden veure les diferents accions i filtratges que l’eina permet.  

Enllaç: https://youtu.be/9vnUm17IJcc 

 

https://youtu.be/9vnUm17IJcc
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7. Anàlisi de l’impacte ambiental 

A continuació es calcula l’impacte ambiental de l’execució d’aquest projecte. Es calcularan les 

emissions de diòxid de carboni dels desplaçaments fets i el consum energètic procedent de la 

realització del treball. 

 Impacte energètic (Font: Pròpia) 

Hores treballades amb l’ordinador 315h 

Consum PC de sobretaula 0,651 KW 

Factor d’emissions de CO2 0,357 kg CO2/KWh 

Emissions totals 73,20 kg de CO2 

 

 Impacte transport (Font: Pròpia) 

Viatges en cotxe (casa-empresa)  30 

Consum per distància del cotxe VW Polo  4,1 litres/100 km 

Distancia per trajecte (casa-empresa)  20 km 

Factor d’emissions de CO2 2,35 kg CO2/litre 

Emissions totals  57,81 kg CO2 

 

L’impacte ambiental per l’execució d’aquest treball de fi de grau ha estat de 131,01 kg de CO2. 
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Conclusions 

En aquest apartat es descriuen les deduccions obtingudes a conseqüència de cada part del projecte. 

Les diferents parts són, descripció i anàlisis de la companyia, mètode del quadre de comandament, 

implementació del mètode i visualització del quadre de comandament. 

Del primer capítol, on es descriu i s’analitza la companyia i la seva manera de funcionar es conclou 

que per petita que sigui l’empresa és força complexa. És important entendre tots els processos que 

es tenen en compte, totes les persones que hi intervenen, la importància de treballar en equip i que 

tots ho facin alineats amb el mateix objectiu. 

En els següents capítols, on s’explica el mètode del quadre de comandament i s’implementa a 

l’empresa s’arriba a la conclusió de la importància que té utilitzar un sistema de gestió estratègic 

que utilitzi les quatres perspectives, les quals son fonamentals per al correcte desenvolupament del 

CMI. A més, s’ha vist de la importància que té que tothom de l’empresa s’impliqui en la creació 

d’aquest, ja que l’èxit dependrà de si els caps i treballadors de cada àrea i procés es senten 

identificats amb els indicadors e objectius plantejats. D’altre banda amb els indicadors proposats es 

podrà veure si es compleixen els objectius i es segueix l’estratègia de la companyia. 

A l’últim capítol, on s’implementen els indicadors a un programa de Business Intelligence, es veu la 

importància de poder visualitzar de manera ràpida e intuïtiva tots els indicadors separats per les 

diferents àrees. Permet que els responsables de cada àrea vegin els indicadors que els hi 

corresponen i puguin descobrir si hi ha alguna desviació important i si estan o no complint els seus 

objectius. A més, també permet al gerent de la companyia analitzar ràpidament la situació de 

l’empresa en cada moment determinat. També s’ha vist que el Qlik és un software fàcil e intuïtiu 

per aprendre, qualsevol persona de l’empresa amb un petit curs formatiu pot aprendre a fer-lo 

servir.  

Com a conclusió general, gràcies a aquest treball he pogut tenir una visió general de la companyia 

familiar i entendre que és i com funciona una empresa del sector industrial. 
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica 

Introducció 

Aquest apartat exposarà de manera aproximada el cost del projecte tenint en compte aspectes com 

el treball d’enginyeria, cost hores dedicades a programes de BI o nombre de llicències programes 

de BI. 

Aquest pressupost està dividit en diversos capítols. Els capítols en qüestió són: 

- Costos realització del projecte. 

Costos d’enginyeria 

Costos informàtics 

- Costos implantació quadre de comandament. 

 

Costos realització del projecte 

Aquest capítol té en compte totes aquelles partides esdevingudes de les activitats de 

desenvolupament del projecte, tals com, hores de treball de l’autor del projecte, hores de reunions 

amb directors de la companyia, hores de reunions amb la tutora del treball, utilització d’eines BI i 

redacció del projecte entre d’altres. 

 Costos d’enginyeria (Font: Pròpia) 

Hores treballades com a enginyer (reunions, planificació, recerca, repàs i selecció 

dels indicadors, implantació Qlik). 

342h 

Honoraris estudiant en últim curs de grau en enginyeria. 25€/h 

Hores de reunions amb la tutora del treball.  2h 

Honoraris enginyera superior(Preu orientatiu).  40€/h 

Total 8180€ 
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 Costos informàtics (Font: Pròpia) 

Preu ordinador 1500€ 

Consum 0,651 KW 

Hores de treball amb ordinador 315h 

Preu electricitat 0,1214 €/kWh 

Total 1524,89 € 

 

Costos implantació quadre de comandament 

Aquest capítol té en compte totes aquelles partides esdevingudes de les activitats de la implantació 

del quadre de comandament. 

 Costos implantació quadre de comandament (Font: Pròpia) 

Número de Llicències programa informàtic per a la visualització del quadre de 

comandament. Qlik 

1 

Preu Qlik Sense Business per llicència  360 € 

Hores formació d’una persona encarregada del seguiment i manteniment del 

quadre de comandament. 

15h 

Cost formació  30€/h 

Ordinador exclusiu per a la persona encarregada del seguiment i manteniment del 

quadre de comandament 

1000 € 

Hores de reunió amb direcció general (encarregat del projecte per part de la 

empresa) 

25h 

Honoraris direcció general(aproximat) 60€/h 

Total 3310 € 
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El cost total del projecte d’enginyeria i la implantació és de 13.014€ 
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