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RESUM 

  

Aquest treball de final de grau esta basat en la filosofia Japonesa Lean Manufacturing i 

la seva aplicació practica en un entorn productiu de fabricació d’escumes de poliuretà. 

Aquest treball s’ha dut a terme a l’empresa Proseat Foam Manufacturing S.L.U 

mitjançant un conveni de cooperació educativa dintre del departament de producció-

millora continua. Aquest projecte és va iniciar amb l’objectiu de realitzar un canvi 

dintre del nostre procés productiu amb la finalitat d’eliminar el màxim de 

desaprofitament possible. 

El treball esta dividit en dos parts diferents. Una primera està formada per una vessant 

teòrica, on es realitza una explicació dels conceptes més importants d’aquesta 

metodologia, i que ens serviran d’ajuda més endavant per a poder realitzar l’aplicació 

pràctica en el nostre procés.  

Una segona part està formada per l’aplicació d’aquestes eines en l’àmbit productiu de 

la companyia Proseat Foam Manufacturing. En la realització d’aquest treball, s’han  

pogut comprovar de primera mà els avantatges i inconvenients que comporta aplicar 

una nova metodologia de treball dintre d’un àmbit productiu. Aquest aplicació pràctica 

està composta per eines com les 5S, les quals pretenen crear un lloc de treball ordenat 

i net, estàndards de treball, ela quals tenen com a objectiu eliminar tot el 

desaprofitament relacionat amb tasques de manipulació  i transport, i la gestió visual 

la qual ens ajudarà a tenir les diferents part del nostre procés de producció sota 

control.  
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ABSTRACT 

 

This project is based on the Japanese philosophy called Lean Manufacturing and its 

application in a real case scenario in a company that manufactures polyurethane foam 

parts. 

This project has been carried out in Proseat Foam Manufacturing S.L.U through an 

educational agreement in the production-continuous improvement department. The 

main goal of this project was to change the way of work in our productive process in 

order to eliminate all the waste.  

This project is divided into two different parts. On the one hand we have the 

theoretical branch. In this part we explain the main tools and concepts of lean thinking 

and this way of work which will help us later to perform the practical application in our 

process. 

On the other hand we have the application of these tools in our productive 

environment in Proseat Foam Manufacturing. In carrying out this work we have seen 

at first hand the advantages and disadvantages of the application of a new work 

methodology within a production environment. These tools are the 5S which consist of 

creating a clean and tidy workplace, work standards which serve to eliminate all the 

wastes related with the tasks of handling and transport and the visual management 

which is used to have a control of all the parts in our process at any moment. 
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1. OBJECTE I ABAST 

L’objecte d’aquest treball de final de grau és eliminar el màxim desaprofitament 

possible d’un procés productiu. 

 El projecte es durà a terme a l’empresa Proseat Foam Maufacturing de Santpedor 

dintre del departament de millora contínua. Aquesta empresa  es dedica a la fabricació 

de components de poliuretà per al sector de l’automòbil i te com a objectiu eliminar el 

màxim de desaprofitament possible del seu procés productiu.  

El projecte per tant, tindrà una aplicació real i podrem observar si aquesta 

metodologia ens és útil i si ens proporciona uns beneficis. La implantació real a la 

planta d’alguns dels punts del projecte és probable que no arribem a veure’ls  aplicats 

dintre del termini del projecte. Tot i així, es mostrarà de quina manera s’hauran de fer 

aquests passos per a obtenir els objectius establerts. 

L’aplicació d’aquest projecte a l’empresa estarà basat en una metodologia molt 

marcada que inclou realitzar un estudi inicial de l’empresa per saber en quin punt ens 

trobem i  seguidament realitzar la implementació d’algunes de les eines més 

significatives del Lean Manufacturing per tal de millorar productivitat, eliminar 

existències (WIP), crear un lloc de treball còmode per els treballadors sense brutícia i 

elements innecessaris.   

L’empresa ha realitzat prèviament un projecte de implementació del Lean 

Manufacturing en una cel·la pilot, concretament la seva línia de producció número 2. 

L’objectiu és realitzar una extrapolació d’aquest petit projecte a nivell de tota la planta. 

A més a més, aquest projecte podrà ser utilitzat com a referència per a qualsevol altre 

planta de la companyia o qualsevol industria de unes característiques similars pel que 

fa a sector.  
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2. MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

Actualment el sector del automòbil és un dels més competitius, i les companyies estan 

en rivalitat constantment. L’adquisició de projectes és cada dia més difícil i les 

companyies han de millorar els seus processos contínuament  per tal de superar la 

competència i disposar així d’avantatges. Proseat Foam Manufacturing SL, produeix 

per algunes de les marques automobilístiques més pioneres i importants del mercat. 

Això fa què l’empresa hagí de treballar i invertir contínuament en el seu procés. La 

decisió d’aplicar la filosofia de treball de Lean Manufacturing ha estat deguda a l’estat 

en que es troba la planta de Santpedor en aquets moments pel que fa a organització. 

S’ha decidit aplicar les eines principals del Lean Manufacturing per tal de deixar a la 

vista els defectes més importants i així poder actuar en conseqüència.  

Durant els estudis de grau en enginyeria de la branca industrial, he realitzat 

assignatures de molts camps i especialitats diferents. El dia que vaig conèixer el que 

implicava l’organització industrial vaig tenir molt clar quin seria el meu camí un cop 

acabés el grau. Afortunadament, en el segon quadrimestre de tercer vaig començar a 

realitzar pràctiques en l’empresa Proseat donant suport en el departament de millora 

contínua. Allà va realitzar una petita aplicació de les eines que formen el Lean 

Manufacturing. Seguidament es va plantejar la oportunitat de realitzar un projecte a 

nivell de planta de l’aplicació de la filosofia Lean, el qual és actualment aquest treball 

de final de grau. La realització d’aquest projecte m’ajudarà a convertir-me en un 

enginyer amb experiència en organització de la producció i sobretot en la metodologia 

Lean, conceptes els qual van molt aparellats. Aquest projecte engloba tot el procés de 

producció i per tant, molta gent hi està implicada. La pròpia importància del projecte 

dintre de l’empresa genera en mi una motivació addicional per a la realització d’aquest 

projecte.  
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3. EMPRESA 

3.1 DESCRIPCIÓ 

L’empresa Proseat Foam Manufacturing S.L.U, va iniciar els seu recorregut a 

Santpedor, Espanya l’any 2008. Anteriorment l’empresa s’anomenava Indepol. 

L’empresa va ser fundada l’any 1977 i sempre ha estat enfocada al sector de 

l’automoció. El seu producte es basa únicament en escumes de poliuretà. 

L’empresa Proseat Foam Manufacturing és una empresa alemanya multinacional, 

formada per dues companyies. Aquestes companyies són Woodbridge i Recticel. 

Woodbridge es dedica a la fabricació d’escumes en Amèrica, i Recticel és una empresa 

que es dedica a una multitud de sectors diferents.  

La seu de l’empresa es troba a Mörfelden, Alemanya, i juntament amb la planta de 

Santpedor formen un conjunt de nou plantes i 4 centres comercials. Algunes d’elles les 

trobem a Manchester, Regne Unit, Espelkam, Alemanya o Mladà, República Checa. 

A la figura 1 podem veure les diferents zones que ocupa actualment la companyia. 

 

 
Figura 1. Distribució de plantes Proseat. 

Font: Pàgina web de Proseat 
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La companyia actualment és una Tier one (proveïdor directe) i Tier two ( proveïdor 

secundari) del sector de l’automoció. Això significa que l’empresa subministra 

directament a client automobilístic i que també ho empreses per a que realitzin altres 

processos. Això es degut a que la companyia no realitza el entapissat de tots els seients 

que fabrica, sinó que només ho fa de una “headrest”(reposa-caps). Els altres els envia 

a altres companyies per a que realitzin el entapissat i les enviïn al client final. 

 

3.2 ENTORN I SITUACIÓ 

L’empresa on es realitza el projecte està situada al polígon industrial Santa Anna ll, 

Santpedor (082521). Situada al carrer de la rasa nº 6, disposa de l’eix transversal (C-25) 

a tan sols 2 quilòmetres a través del qual s’hi arriba per la carretera de Navarcles (BV-

4511). Per altre banda, està també ben situada ja que en aquesta zona hi podem 

trobar altres grans empreses multinacionals, per tant, és una zona on hi ha un 

moviment industrial continu.  

 

Figura 2. Localització de la planta Proseat a Santpedor. 

Font: Google maps 

 

3.3 PROCÉS PRODUCTIU 

El procés de fabricació de les escumes és un procés molt inestable ja que la  formació 

de l’escuma varia en funció de molts factors. L’inici el trobem quan els operaris de la 

zona d’inserts col·loquen el que anomenem inserts dins dels motlles dels seients. Són 

Proseat 



Memòria 

  

Aplicació d’eines Lean Manufacturing en un entorn productiu. 5 

 

petits elements que estan en l’interior dels seients, i cadascun d’ells té una funció vital 

per al seient. Els inserts que podem trobar  es troben en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Taula amb els diferents components utilitzats en la fabricació dels seients. 

Font: Elaboració pròpia 

 

Un cop ja han estat col·locats els inserts els motlles passen per una sèrie de robots que 

injecten els components per formar l’escuma. Els elements bàsics de l’escuma són el 

poliol i l’isocianat. Quan aquests elements prenen contacte es converteixen en 

poliuretà. Aquesta reacció és exotèrmica, és a dir, desprèn calor. Aquest reacció la 

trobem a la Figura 4.  
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Figura 4 . Reacció del poliuretà.  Documentació obtenia a Proseat. 

Font: Elaboració pròpia amb coneixements tècnics del personal de Proseat. 

 

Per altre banda, no tots els seients tenen les mateixes característiques. Cada client té 

els seus requeriments i l’empresa s’ha d’adaptar a les necessitats de cadascun. Hi ha 

seients més tous, altres més durs, alguns més après al tacte, etc. Les característiques 

són molt variades. Per poder satisfer aquetes necessitats els enginyers de procés, els 

encarregats de crear les formulacions, afegeixen additius al producte perquè el seient 

adquireixi les característiques requerides pel client.   

Quan el robot ha injectat els líquids necessaris, els motlles es tanquen i comencen un 

recorregut de 7 minuts aproximadament. Passat aquest període el motlles ja ha 

realitzat tota la volta  de la màquina i s’obren. Un operari és l’encarregat de 

desemmotllar la peça del motllo i deixar-la en una cinta transportadora de manera 

correcta. Dos operaris més, netegen els motllos i enceren les parts crítiques per a que 

en la següent volta la peça no s’hi adhereixi més del necessari. A partir d’aquí venen les 

operacions anomenades de Off-line. Abans d’arribar als següents operaris però, passen 

per una sèrie de rodets o “vacum” que comprimeixen les escumes amb la finalitat 

d’extreure l’aire que hagi pogut quedar en l’interior de les peces. El vacum és una 

màquina que fa el buit en el seu interior i s’utilitza per a les peces que tenen una 

armadura en el seu interior ja que si passes pels rodets podria doblegar-se. 

La primera operació del Off-line és retallar les rebaves de la peça. Ho fan els operaris 

anomenats retalladors amb unes pistoles pneumàtiques. Seguidament un robot pinta 

amb una pintura anomenada ACMOS les peces quan el client ho requereix. Aquesta 

pintura fa que una vegada el client les ensambli al cotxe no es produeixin sorolls per 

fregament.  

A continuació, transportades amb una cinta transportadora passen a través de una 

sèrie de taules on els treballadors agafen les peces, les inspeccionen i realitzen les 

reparacions que siguin necessàries. Una vegada inspeccionada i reparada, la peça es 

diposita en l’aeri. L’aeri consisteix en una espècie de telecadira que recorre tots la nau, 

transportant les peces fins al magatzem on allà es recullen i es col·loquen en els seus 

embalatges corresponents. 

En la figura 5 es mostra un diagrama del procés productiu on hi trobem totes les zones 

descrites anteriorment.  
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Figura 5: Flux del procés. 

Font: Elaboració pròpia mitjançant un plànol de Proseat. 

 

3.4 ANTECEDENTS 

Actualment l’empresa compta amb un procés productiu molt inestable. El propi procés 

de producció és molt brut, i genera molt residus. L’empresa s’ha adonat que es genera 

desaprofitament amb molta facilitat i això provoca grans pèrdues. 

 Per tal d’introduir millores, l’empresa va intentar implementar l’eina de les 5S anys 

enrere degut a la brutícia que genera el procés i el desordre que hi havia però la 

filosofia no es va fer arribar a tots els nivells de l’empresa i el projecte va fracassar.  

Uns mesos enrere, pel setembre de 2015, vaig començar a realitzar un projecte 

d’implementació del Lean Manufacturing en la línia de treball més petita de l’empresa. 

Aquest projecte ha estat utilitzat de planta pilot per aquesta implementació ja que els 

resultats obtinguts van ser molt bons tot i que era una zona de poca importància 

dintre de l’empresa. La manca de gestió, comunicació i disciplina van ser els factors 

que es decidís començar un projecte d’aplicació de les eines Lean a nivell de planta.  

4. INTRODUCCIÓ AL LEAN MANUFACTURING 

Després de la segona guerra mundial, els Estats Units eren pioners mundials en la 

producció d’automòbils degut a la revolucionària idea de Henry Ford, la producció en 

massa. Henry Ford, fundador de la companyia automobilística Ford, va desenvolupar 

les primeres línies de muntatge en cadena i això va revolucionar l’industria a nivell 

mundial. La companyia Toyota no eres capaç de produir de la mateixa manera, així que 

Taiichi Ohno, executiu de Toyota, va viatjar a Estats units a la planta més gran de Ford 

per estudiar el seu sistema productiu. Taiichi Ohno va adonar-se que la producció en 

massa no era la millor manera de treballar degut a l’enorme desaprofitament que es 
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generava i va qualificar el mètode americà d’ineficient. Aquí sorgeix l’inici de la paraula 

“muda”, en anglès “Waste”, i el que nosaltres traduïm com a “ desaprofitament”.  

El resultat d’aquesta experiència de Taiichi Ohno, va resultar la filosofia de treball a 

base de la eliminació de mudes. Una muda és tota aquella acció que no representa un 

valor afegit al producte. Avui en dia aquest concepte es tradueix com a “Lean 

thinking”. Taiichi Ohno va desenvolupar el que es coneix com “Els set tipus de mudes” 

els quals tenen com a objectiu eliminar tots els desaprofitaments dintre d’un procés 

productiu. Aquestes mudes van resultar les següents: 

1. Sobreproducció: Taiichi Ohno va observar que produir per sobre del que es 

necessita es converteix en una muda. Això es degut a que produir més del 

necessari implica invertir més matèries primes i et provoca un estoc que són 

diners en forma material sense cap valor afegit.  

2. Temps d’espera: En molts processos els materials es troben en estoc entre 

operacions. Durant aquests períodes de temps, la companyia disposa de un 

material que ha suposat un cost parat en mig de la línia de producció. Aquests 

materials en espera no afegeixen cap valor al producte. 

3. Transport: Transportar material d’un lloc a un altre no és una operació que faci 

que el producte guanyi un valor afegit. El fet de transportar material, sempre 

suposa un cost a la companyia. Aquests transports poden ser interns a la 

empresa o externs a altres companyies.  

4. Manipulació: En moltes companyies manufactureres, els operaris realitzen 

operacions manuals. El excés de moviments i de manipulació de un objecte no 

implica cap valor afegit. Només representen valor afegit aquells moviments que 

realment són necessaris per a la peça/objecte. Per tant és important eliminar els 

moviments innecessaris dintre dels processos productius. 

5. Inventari: Com s’ha mencionat anteriorment, l’inventari és una muda important 

degut a que hi ha una quantitat indefinida de material que suposa un cost i no 

ens produeix cap benefici en aquell moment.  

6. Qualitat: En les empreses existeix un concepte anomenat la no qualitat. La no 

qualitat és el resultat d’una operació o procés mal realitzat el qual pot provocar  

que el producte sigui per llençar, que s’afegeixin operacions addicionals al 

producte, que incrementi la mà d’obra o que hi hagi devolucions de client. Tots 

aquests aspectes no generen cap valor afegit al producte i per altre banda 

requereixen d’una alta inversió per part de l’empresa.  

7. Instal·lacions: Dimensionar les instal·lacions per a un procés productiu pot 

resultar una tasca molt complexa però és important fer-ho correctament. L’excés 

de maquinària, personal o material no donen cap valor afegit al nostre procés i suposen 

una inversió important.  

Taiichi Ohno va arribar a la conclusió que un procés productiu eficient hauria de 

eliminar tots i cadascun d’aquesta conceptes. Aquesta filosofia de treball va continuar 
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evolucionant i van començar a sorgir diferents eines per tal d’eliminar aquestes 

mudes.  

Però no va ser fins a la dècada dels 90, quan el sistema ideat pels Japonesos va generar 

una important repercussió en occident. Això va ser gràcies a la publicació del llibre “ la 

màquina que va canviar el món” escrit per Womack, Jones i Roos.  

En aquest llibre es pretenia realitzar una comparativa dels diferents sistemes de 

producció establerts a Estats Units, Europa i Japó. La sorpresa del sistema Japonés era 

la seva creença en que qualsevol procés pot ser eficient, es pot adaptar a variacions i 

sempre oferint qualitat. A més a més aquesta metodologia és aplicable a qualsevol 

procés en qualsevol indret del món.  

Gràcies amb aquesta obre va sorgir la denominació de “Lean Manufacturing” i tot el 

món va descobrir que hi ha una altre manera de treballar diferent a la tradicional i que 

els Japonesos aplicaven des de feia dècades. 

Actualment el Lean Manufacturing és una filosofia consolidada i grans empreses han 

decidit adoptar aquests mètodes de treball. Les eines que s’han dissenyat són 

conceptes fàcils, amb objectius molt clars i que segueixen la metodologia Lean.  

En la figura 4 es mostra la casa del Lean. Aquesta estructura està formada per les eines 

i conceptes fonamentals del Lean. Els ciments d’aquesta metodologia està formada per 

la estandardització d’operacions, El Value Stream Mapping “VSM” i la gestió visual 

basada en les 5S i el visual management. Els pilars de la casa està formada per una 

banda per la qualitat total i per altre banda pel just in time “JIT”.  

El sostre de la casa consisteix en la obtenció de la qualitat, reducció de costos i de 

reducció dels temps de producció. Una vegada aconseguits aquests objectius 

mitjançant les eines esmentades, podem dir que hem realitzat una aplicació del Lean 

Manufacturing i que treballem en base amb aquest model.  

 

En el interior de la casa Lean es troben les persones. El Lean no deixa de sustentar-se 

en les persones, les persones viuen dintre d’aquesta casa Lean i han de conviure amb 

aquesta filosofia de treball. A més a més el Lean busca el benestar de les persones ja 

que són les encarregades de realitzar les operacions als productes i per tant les que 

generen els valors afegits als productes. 
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Figura 6. Casa Lean Manufacturing. 

Font: Innovación y tecnología. 

 

Les eines fonamentals del Lean seran explicades a l’apartat “4.1 Eines del Lean 

Manufacturing” i es realitzarà un estudi teòric amb més profunditat per arribar a saber 

en que es basen i per poder entendre el objectiu de cadascuna d’elles 

Un altre concepte del Lean a l’hora de gestionar projectes, és la creació de grups 

multidisciplinaris enfront de la metodologia tradicional la qual no donava importància 

amb aquest aspecte. Un grup multidisciplinari proporciona més beneficis ja que es 

veuen els punts de vista des de moltes perspectives diferents i el brainstorming pot 

resultar molt més beneficiós.  

 

4.1 LES 5S’s 

Com s’ha explicat en el punt anterior, el principal objectiu del Lean Manufacturing és 

eliminar els desaprofitaments que sorgeixen en qualsevol àrea d’una empresa. Les 5S 

van sorgir a Japó i tenen com a objectiu transformar un espai en un lloc on hi trobem el 

que és necessari, amb una ubicació determinada i que es trobi net. El concepte és molt 

bàsic i la seva aplicació es porta a terme aplicant cinc senzills passos. Aquests passos 

reben el nom de Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke els quals són els noms de les 

persones que van definir aquesta eina. Per explicar les cinc parts de l’aplicació de les 

5S, prendrem un exemple visual per seguir la metodologia. El exemple que seguirem és 

el de la figura 5.  
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Figura 7. Situació de partida exemple per a l'aplicació de les 5S's.  

Font: Formació interna de Proseat. 

La finalitat de cada una de les parts és:  

1. Seiri 
Separar i llençar. En a questa primera fase l’objectiu és poder diferenciar el que 

és útil i necessari del que no ens aporta cap utilitat. Els objectes innecessaris en 

un lloc de treball poden resultar molestos o poden estar ocupant un espai 

necessari per a un altre objecte. Una vegada feta aquesta diferenciació, s’ha de 

extreure d’aquest espai els objectes innecessaris. El resultat es pot observar a  

la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:Formació interna de Proseat. 

Figura 8. Exemple amb la primera “S” aplicada. 
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2. Seiton 
Donar una ubicació. Una vegada s’ha fet la separació el següent pas és donar 

una ubicació a cada objecte que hem decidit mantenir. D’aquesta forma no 

estarà en cap lloc on molesti o ens ocasioni dificultats quan vulguem accedir a 

ell. Aquesta ubicació haurà d’estar identificada i delimitada ambla finalitat de 

mantenir un control d’ella mateixa. Això ens pot ajudar a controlar estocs o fins 

i tot si la utilització és correcte.  

Desprès d’aquesta fase el resultat és un espai ordenat com es mostra en la 

figura 7. 

 

Figura 9. Exemple amb la segona "S" aplicada. 

Font: Formació interna de Proseat. 

 

3.  Seiso 
Neteja. Una de les parts més importants de l’aplicació de les 5S’s és la neteja. 

És una part fonamental que els espais es trobin nets i sense brutícia. Es poden 

crear rutes de neteja i diferents equips per tal de mantenir totes les àrees 

netes. Una bona manera de realitzar aquest mètode és creant check-lists on 

apareguin les zona afectades, el responsable d’aquella zona y el període en que 

s’ha de realitzar. Aconseguir un espai net ajuda a millorar la imatge de 

l’empresa , millor manteniment de les instal·lacions i maquinària i també ajuda 

a millorar l’actitud de les persones a l’hora de treballar. Aquests aspectes es 

tradueixen en millora de productivitat.  

Seguint amb l’exemple, a la figura 8 es pot observar com ara el nostre garatge 

es troba ordenat i net.  
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L’aplicació de la tercera “S” pot ajudar-nos a descobrir punts de millora en 

l’àrea que abans no érem capaços d’observar.  

 

 

Figura 10. Exemple amb la tercera "S" aplicada. 

Font: Formació interna de Proseat. 

 

 

4. Seiketsu 
Estandardització: Amb la finalitat de que totes les persones respectin el lloc de 

treball i la seva utilització, s’ha d’estandarditzar l’espai. Això implica la creació 

d’estàndards que ens permetin la gestió, com més visual millor, de la zona.     

En aquesta quarta etapa, també es pretén expandir aquesta estandardització 

cap a tots els espais fins arribar a l’abast de la implementació.  

D’aquesta manera totes les àrees es gestionaran de la mateixa manera i farà 

que qualsevol empleat pugui tenir la capacitat de realitzar la gestió d’una àrea 

tot i que no sigui la seva habitual.  

Realitzar imatges de quin és el estat més elevat de l’aplicació, com es mostra en 

la figura 9, pot servir com ajuda per a la realització del següent pas.  
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Figura 11. Estat final de l'aplicació de les 5S's. 

Font: Formació interna de Proseat. 

 

 

5. Shitsuke 
Disciplina.  Aquesta cinquena etapa consisteix en mantenir el estat aconseguit. 

La falta de compromís i disciplina pot fer perdre tot el treball amb molta 

facilitat i és en aquesta etapa on realment es generen els beneficis de les 5S. 

Per tant, s’ha de seguir treballant amb les normes establertes en les anteriors 

etapes. Per últim, s’ha de seguir millorant. Un procés mai aconsegueix 

l’excel·lència i per tant sempre es pot millorar, aquest és l’objectiu d’aquesta 

cinquena fase.  

 

4.2 JUST IN TIME 

Com hem vist en la casa del Lean Manufacturing, figura 6, el Just in time és un dels 

pilars d’aquesta filosofia de treball. Taichi Ohno va analitzar que una de les mudes més 

problemàtiques és el excés d’estocs i el Just in Time ens ajudarà a eliminar aquest 

problema.  

Taichi Ohno va estar treballar en un nou sistema de gestió del flux. Actualment aquest 

sistema s’anomena Just in time, JIT, i es pot traduir com “Just a temps”  o  “ Producció 

ajustada” 

 

En aquest apartat hem de incloure els conceptes de Push (empènyer)  i  Pull (tibar).  En 

els processos de producció tradicionals el sistema utilitzat és el Push. En que consisteix 

això? 
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En moltes ocasions es confonen les definicions “produir molt” i “generar beneficis 

econòmics”. En una filosofia tradicional de treball, l’objectiu és produir amb la finalitat 

de vendre.  D’aquesta definició apareix el concepte “Push” ja que els propis productes 

són els que empenyen cap al següent procés fins arribar a l’últim procés de la seva 

fabricació i seguidament al client. Aquest sistema pot provocar problemes dintre de la 

nostre companyia.  

- Sobreproducció  

 

- Grans quantitats d’inventari 

 

- Sistema de producció poc flexible 

 Un exemple per acabar d’entendre el concepte és el següent: 

“Una companyia treballa utilitzant la fabricació en massa i disposa de grans cadenes 

de muntatge que fabriquen uns productes en concret. De cop i volta un client li demana 

un recanvi d’un producte antic. La companyia té el procés estandarditzat només per 

produir uns productes en concret i la fabricació d’aquest component suposa un cost 

extraordinari ja que ha de realitzar grans canvis en la seva línia de producció només per 

a produir una petita quantitat d’un altre producte.  

Dos mesos desprès el seu client principal tanca per motius econòmics. La companyia 

busca nous clients però no pot donar informació de quina pot ser la seva producció ja 

que la seva línia només estava dissenyada per a un producte i haurà de remodelar les 

seves instal·lacions.” 

Paràgraf adaptat del llibre “Lean thinking”, de James P. Womack i Daniel T. Jones. 

 

A Japó eren conscients del que suposava treballar sota els efectes d’aquests problemes 

i van desenvolupar un sistema totalment revolucionari. Com s’ha mencionat 

anteriorment, Taichi Ohno va ser el major responsable d’aquest mètode. L’objectiu 

consistia en obtenir una gestió del procés mitjançant la qual s’eliminessin les mudes 

causades utilitzant el sistema tradicional. 

El mètode desenvolupat consistia en començar la cadena de producció segons la 

demanda del client, és a dir realitzar el procés a la inversa del mètode tradicional. 

D’aquesta manera la última operació no rebia enormes quantitats de productes 

fabricats en les operacions anteriors, sinó que era aquesta última fase del procés la 

que demanava els productes al procés anterior. Aquest procediment es repeteix al 

llarg de tots els processos necessaris per a la fabricació del producte.  

Realitzar aquest mètode comporta que els estocs en els diferents processos siguin 

mínims. Només es disposarà del material que el propi procés demani. El que els 

Japonesos van inventar per a poder gestionar aquest sistema de manera eficient va ser 

el sistema Kanban, desenvolupat en l’apartat “4.2.1 Sistema Kanban” 
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Treballar amb estoc zero pot ser un risc ja que si es produeix alguna desviació en el 

nostre procés, el producte pot no arribar a temps a la següent etapa o fins i tot es pot 

produir un retràs en la comanda.  

Això és precisament el que aquest mètode busca. La filosofia Lean Manufacturing vol 

confrontar-se amb els problemes que es generen en les industries amb la finalitat 

d’eliminar-los. Treballar amb un sistema basat en el just in time significa treure a la 

llum els problemes que existeixin en el nostre procés. D’aquesta manera som 

coneixedors de quins són i podem enfrontar-nos a ells.  

Un altre avantatge de l’aplicació del just in time és la disminució del lead time. En una 

producció de volum constant, el nombre de productes fabricats en un període de 

temps ( takt time ) és el mateix. Si es redueixen els inventaris, es redueix els lead time 

ja que els productes estan menys temps acumulats en els processos.  

Com a conclusió del sistema JIT podem dir que els seus objectius són els següents 

punts: 

 Eliminar els desaprofitaments. 

 

 Deixar al descobert els punts febles del nostre procés. 

 

 Buscar la simplicitat del nostre procés. 

 

 Dissenyar processos amb la finalitat de eliminar les nostres debilitats. 

 

 

Figura 12: Les existències no ens deixen veure els problemes. 
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En la Figura 12 veiem la imatge que millor representa el just in time. El nivell d’aigua 

simbolitza la quantitat d’estoc que es disposa i les roques enfonsades en el riu els 

problemes que hi ha en la companyia. Quan es redueix l’inventari, abaixem el nivell de 

l’aigua i per tant el vaixell corre perill de xocar contra alguna roca. Un cops esposats els 

problemes i tractats per eliminar-los el terreny irregular es converteix en una 

superfície plana en la qual es pot circular a distàncies properes al fons.   

 

4.2.1 SISTEMA KANBAN 

Com s’ha comentat en l’apartat  “ 4.3 Just i time ”, el sistema dissenyat per ser el 

encarregat de gestionar el control de la producció és el sistema Kanban. El Kanban és 

el motor dels sistemes just in time ja que són els encarregats de tibar del material. La 

paraula Kanban prové del Japonès i la seva traducció literal és “ targeta “.  

Aquest sistema consisteix en una targeta que acompanya els lots de productes, ja 

siguin caixes, contenidors o qualsevol altre sistema d’emmagatzematge on es mostra 

tota la informació necessària per a dur a terme la fabricació del producte en totes les 

seves etapes. Aquesta informació pot ser molt variada però la considerada necessària 

per a la bona utilització d’aquest sistema es mostra a continuació. 

- Referència o nom del producte. 

 

- Descripció. 

 

- Quantitat requerida. 

 

- Proveïdor. 

 

- Lloc d’emmagatzematge. 

 

A la Figura 13 es mostra un exemple d’una targeta Kanban. Com veiem hi ha els camps 

que hem comentat anteriorment i també n’hi ha inclosos altres més específics. Un 

aspecte a tenir en compte i que podem observar en aquest exemple és que ha de ser 

senzill i entenedor. El Kanban no ha de ser una eina que pugui causar confusió en la 

seva manipulació ja que és el pilar de la gestió de la producció del producte.  
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Figura 13: Exemple de targeta Kanban. 

 

4.3 TOTAL PRODUCTIVE MAINTANANCE “ TPM” 

Com hem explicat en capítols anteriors, el Lean té com a objectiu eliminar el màxim de 

desaprofitament del seu procés. Un greu problema que sorgeix en les empreses són els 

temps morts que es generen degut a errors de maquinaria o d’instrumentació per un 

manteniment ineficient o en ocasions no suficient.  

La forma comú que desenvolupen les companyies és realitzar una política de 

manteniment en la qual inclouen els diferents mètodes per no patir els efectes de les 

parades de màquina, evitar trencar eines, etc. Aquest mètode està compost pel 

manteniment preventiu, manteniment correctiu, i de prevenció.  

En la Figura 14 es mostra la estructura que assoleixen les empreses amb la finalitat de 

reduir al mínim les emergències degudes al incorrecte funcionament  de qualsevol 

Figura 14: Política de manteniment comú. 
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element de la companyia.  

Tot i així es produeixen incidències que provoquen pèrdues de temps les quals 

anomenarem “downtime”. El downtime és el temps el qual no s’ha estat treballant. En 

la figura 14 representaria el quadre vermell que ens indica “emergència”.  

El nostre objectiu és eliminar aquetes emergències i no interrompre el procés 

productiu en cap moment. Aquest objectiu es pot entendre millor si prenem 

l’expressió “ Qualsevol part de maquinari pot ser danyada” i la convertim en “No hem 

de permetre que cap part de maquinari esdevingui danyada “.  

 Per acabar d’entendre el propòsit del manteniment productiu total, hem de coneixen 

el significat de la OEE. Les sigles OEE signifiquen “ Overall Equipment Eficiency “ el que 

es tradueix com a “ Eficàcia General dels Equips”.  

La OEE és un coeficient formar per tres variables multiplicades entre elles i ens dona 

informació sobre la eficiència general dels  nostres equips. Els paràmetres que formen 

la OEE son: 

Disponibilitat : Proporció de temps que els nostres equips han estat actius respecte el 

que havíem contemplat.  

Eficiència:  Velocitats, temps de cicle, etc, màxims establerts. Per exemple, si una 

màquina pot realitzar 10 voltes cada minut i en realitza 9 esta funcionant amb un 90% 

d’eficiència. 

Qualitat: Proporció de peces bones fabricades respecte el total de peces fabricades 

tenint en compte les defectuoses. 

Per tant, obtenim l’expressió següent:  

 

OEE = Disponibilitat · Eficiència · Qualitat 

 

Aconseguir un valor aproximat de 1 a la OEE és un dels principals objectius de TPM. 

Això significaria que la maquinària no s’espatlla, que treballa amb un bon rendiment i 

que produeix amb una bona qualitat.  

Ara coneixem en que consisteix el manteniment productiu total i quins són els seus 

objectius, però com es dur a terme la seva aplicació?  

1. Neteja i identificació. 

 Aquest manteniment s’anomena manteniment autònom. L’operari que treballa amb 

aquesta maquinària ha de ser capaç de realitzar la neteja del seu equip amb la 

freqüència que sigui necessària, per tant hi ha d’haver una formació prèvia. 
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 La base del TPM són les 5S estudiades en el punt “ 4.1 Les 5S”. EL primer pas és 

realitzar una neteja a fons de tota la maquinària i instrumental. Mitjançant aquesta 

neteja, apareixeran possibles averies, o problemes que es desconeixien en un inici. 

Aquest punt equivaldria a una branca en la política de manteniment, figura 14, en el 

mateix nivell que el manteniment preventiu o correctiu.  

S’ha de definir que és el que s’ha de netejar, de quina manera s’ha de realitzar aquesta 

acció i amb quin material. Per últim hauríem de definir la freqüència amb que s’hauria 

de realitzar aquesta neteja.  

Un altre punt important d’aquest primer pas és col·locar etiquetes. Aquestes etiquetes 

serveixen per comunicar que existeix alguna anomalia o que hi ha algun problema o 

possible avaria. Qualsevol persona que observi una anomalia és apte per poder 

col·locar una etiqueta. Per últim s’ha de registrar en un registre la col·locació 

d’aquestes etiquetes.  

 

2. Pressa de decisions 

Ara ja disposem de la nostre maquinària en unes condicions òptimes pel que fa a 

neteja. Com hem esmentat això ha pogut ajudar-nos a detectar possibles avaries, o 

deteriorament que anteriorment desconeixíem. Gràcies les etiquetes hem pogut 

comunicar tots i cada un d’aquestes anomalies i ara hem de solucionar-les. El següent 

pas és mantenir la situació en el millor estat possible, i això s’aconsegueix creant 

sistemes preventius que ens permetran: 

- Eliminar les fonts de brutícia. 

 

- Facilitar l’accés a zones complicades. 

 

- Facilitar futures inspeccions. 

 

A més a més, amb l’ajuda del primer pas de neteja i identificació, podem descobrir 

anomalies les quals han de ser solucionades. En aquest cas, només el personal tècnic 

de manteniment està permès a realitzar aquestes accions ja que poden ser molt més 

específiques. 

 

4.4 FONAMENTS DEL VALUE STREAM MAPPING “VSM” 

L’expressió anglesa Value Strem Mapping o també conegut com “VSM” es pot traduir 

com “Mapa del flux del valor”. El VSM realitza l’estudi del conjunt d’accions 

específiques necessàries per dur a terme un producte, és a dir, realitza l’estudi del flux 

del producte durant tot el seu procés de fabricació.   
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Segons el llibre “Lean Thinking” escrit per P. Womack i T. Jones el producte ha de 

passar a través dels tres punts crítics de les tasques directives de qualsevol empresa. 

La primera tasca és el “proving-solving task”  la qual ha de treballar des de la idea fins 

la fabricació del producte per tal de assegurar la producció.  

La segona és el “information management task”  la qual inclou des de les demandes 

fins a la planificació de la producció.  

Per tercer i últim hi ha l “physical transformation task”. Aquesta etapa segueix el 

procés des de les matèries primes fins al l’entrega final del producte al client.  

 

El value stream mapping té com a objectiu realitzar una instantània de quin és el flux 

d’un producte en un moment determinat. Això inclou des de les matèries primes a les 

entregues a client.  

El VSM té en compte tots els paràmetres que ens poden donar informació del nostre 

procés. D’aquesta manera podrem realitzar una comparació amb el estat inicial en que 

ens trobem i l’estat final que hem aconseguit després de l’aplicació de eines Lean. 

Aquests paràmetres inclouen els temps de cicle de les operacions, els estocs en tots els 

punts de treball incloent magatzem, o fins i tot els temps d’espera. El VSM és una eina 

amb la qual podem veure de manera visual el estat del nostre procés. Això ens ajuda a 

poder determinar en quins processos hi ha mudes, quins són els nostres colls 

d’ampolla, etc.  

 

Taichi Ohno va estar treballant en un nou sistema de gestió del flux. Actualment 

aquest sistema s’anomena Just in time, JIT, i es pot traduir com “Just a temps”. Més 

endavant veurem com es relacionen aquests dos conceptes i la seva tendència comú.  

  

Ara que coneixem en que consisteix el value stream mapping podem procedir a 

desenvolupar quina és la seva metodologia d’aplicació. Aquesta està formada per cinc 

etapes a partir de les quals analitzem i millorem segons les nostres necessitats. 

Aquestes etapes són: 

 

1. Escollir un producte. És important realitzar l’estudi amb un producte que 

sigui significatiu del nostre procés. Ha de ser un producte que suposi un 

gran impacte econòmic a l’empresa i també que circuli a través del màxim 

d’operacions possibles. D’aquesta manera el nostre estudi serà el més real 

possible. 

 

2. Dibuixar la situació actual. En aquesta etapa hem de realitzar un estudi de 

quin és el nostre procés. Fer una simulació del flux del producte escollit en 

el qual hi hagi la recollida de temps en les diferents operacions. També és 

important anotar els estocs que trobem en les diferents etapes, ja que com 

hem dit anteriorment el WIP és uns muda. En la figura 15 es mostra un 
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exemple del estat inicial d’un procés. Aquest procés consta de cinc 

processos diferents en els quals es requereix un operari en cada procés. Els 

estocs en cada un dels processos són elevats i els temps 

d’emmagatzematge de les matèries primes i dels productes acabats són 

elevats. 

 

 

 

 

Figura 15: Exemple d'un valuel stream mapping inicial 

  

 En la figura 15 podem observar un gran nombre de símbols. Cada un d’ells té un 

significat concret. A continuació es descriu quins són. 

 

 Client / Proveïdor  

 

Figura 16: Proveïdor o client. 
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 Transport extern  

 

 

Figura 17: Símbol del transport. 

 

 Procés 

 

 

Figura 18: Símbol d'un procés. 

 Matriu de dades 

 

 

Figura 19: Símbol d'una matriu de dades. 

 

En la matriu de dades hi trobem els elements que ens aporten 

informació d’un procés. En moltes ocasions els símbols del procés i de 

les dades estan units en un de sol. Alguns valors típics d’una matriu de 

dades són: 

 

 Temps de cicle “CT”. Temps que es triga a realitzar una operació 

completa i es torna al punt inicial. 

 Takt time “TT”. Temps mínim en el que ha de realitzar-se una 

operació.  

 Lead Time “LT”. Suma de tots els temps requerits per a la 

fabricació d’un producte. És a dir, temps que transcorre des de 

que s’inicia a fabricar fins que s’obté el producte. 

 Índex de qualitat. Ens indica quina és la nostre qualitat, pot 

simbolitzar les operacions realitzades correctament a la primera.  
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 Inventari 

 

Figura 20: Símbol que ens dona la informació de les matèries existents en cadascun dels processos. 

 

 

 Valor afegit i NO valor afegit.  

 

 

Figura 21: Línia que ens mostra els temps que ens donen un valor afegit al producte i els que no. 

 

3. Dissenyar l’estat futur. Aquest apartat serveix per decidir com volem que 

sigui el nostre estat futur. Després d’analitzar l’estat inicial hem de decidir 

quines eines volem aplicar en el nostre procés amb l’objectiu de fer-lo més 

productiu i esvelt. Aquestes eines poden ser l’anàlisis i aplicació del JIT, les 

5S, TPM, Kaizens, etc.  Aquesta etapa es basa en la pressa de decisions. 

 

4. Dibuixar l’estat futur.  Una vegada hem analitzat que és el que volem aplicar 

en el nostre procés hem de plasmar quin ha de ser el nostre estat final 

després d’aquesta aplicació. Un altre punt important d’aquesta etapa és 

establir els nostres objectius d’estocs i temps en totes les parts del procés. 

Un exemple d’estat final corresponent al procés vist anteriorment és el que 

es mostra en la Figura 22. 

 

 

 

 

Figura 22. Estat futur  de l'exemple de value stream mapping. 
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Com veiem a la figura 22, hi ha símbols que no apareixien en l’estat inicial i que no han 

estat explicats. Aquests símbols són deguts a l’aplicació de la metodologia Lean 

Manufacturing i els seus mètodes de treball. L’utilització d’aquests símbols en la 

pràctica, és el que ens permet variar els valors de la matriu de dades dels processos. 

Aquests símbols són els següents: 

 

 Supermarket 

 

 

Figura 23: Simbol del supermarket. 

El factor que caracteritza un supermaket és que està gestionat mitjançant el sistema 
Kankan (consultar apartat 4.2.1). El supermarket està dissenyat per poder 
emmagatzemar un estoc de seguretat i que es tibi d’ell quan es requereix. D’aquesta 
manera no generem grans acumulacions de productes en els diferents processos. En 
ocasions, només podem desenvolupar un únic supermarket de matèries primes degut 
a que el procés es continu i en altres ocasions es poden crear supermarkets en 
cadascuna de les diferents parts d’un procés. 

 

 Demanda de material 

 

 

Figura 24: Símbol de demanda de material. "Sistema pull". 

El sistema tradicional de treballar es basa en la producció contínua amb la finalitat de 

vendre el màxim possible. Aquest mètode només pretén empènyer el material fabricat 

cap a la següent fase per a la seva venta. Els sistemes de producció basats en la 

metodologia Lean Manufacturing tenen com a finalitat aconseguir el contrari. Aquest 

concepte de tibar del material segons la demanda i no empènyer d’ell fins al client el 

trobem desenvolupat en l’apartat 4.3. JUST IN TIME ”JIT”. 
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 Cel·la de treball 

 

 

Figura 25: Símbol de la cel·la de treball. 

Una cel·la de treball consisteix en agrupar dos o més processos en un mateix espai. En 

una cel·la de treball hi poden haver tants operaris com es requereixin segons les 

operacions. Els objectius de treballar mitjançant cel·les són molt beneficiosos ja que 

una cel·la ens permet eliminar el que anteriorment hem anomenat “muda”. Els 

beneficis de les cel·les de treball en front altres mètodes són: 

- Reducció del transport de matèries. 

 

- Major control de la producció i de les existències en el procés 

 

- Agrupació de diferents operacions en un mateix procés. 

 

- Disposar d’un sistema de producció flexible. 

 

 

5. Pla d’accions i implementació. Per últim hem de realitzar un pla d’accions 

amb les eines especificades i un temporal amb l’objectiu de poder gestionar 

l’aplicació de les eines de manera òptima. Per finalitzar hem de realitzar 

l’aplicació. Es poden formar equips de treball multidisciplinaris per poder 

atacar els problemes des de diferents punts de vista.  

 

Una vegada s’ha desenvolupat el value stream mapping es poden observar els seus 

beneficis en el mapa. Si fem una comparació de l’estat inicial amb l’estat futur de 

l’exemple que s’ha utilitzat per a l’explicació del concepte, podem veure que el sistema 

s’ha simplificat. Després de l’aplicació de les eines Lean el sistema disposa de menys 

processos per a realitzar el mateix producte. 

 

També es pot observar que els estocs en els diferents processos han disminuït. Aquest 

fet és fruit de la introducció dels supermarkets gestionats amb Kanbans i de l’aplicació 

del just in time amb les demandes gestionades amb els sistemes pull. 

 

Per últim veiem que els temps de lead time i temps de valor afegit han disminuït i 

augmentat respectivament. L’utilització de la cel·la, desenvolupament d’estàndards de 
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treball i aplicació de Kaizens en punts crítics del procés són els causants d’aquestes 

millores.  

5. APLICACIÓ EINES LEAN 

En aquest apartat del treball, s’explicarà com s’ha dut a terme l’aplicació de les eines 

relacionades amb el Lean Manufacturing estudiades en el punt “4. INTRODUCCIÓ AL 

LEAN MANUFACTURING” .  

En el  projecte es va decidir no desenvolupar totes les eines relacionades amb el Lean 

ja que hagués suposat una complicació i complexitat molt gran dintre del projecte. 

Amb la finalitat d’aconseguir millorar el procés productiu amb el major èxit possible, es 

va decidir treballar amb les eines més principals i que poden significar una millora més 

representativa en el nostre procés.  

 

Per realitzar una implementació Lean Manufacturing de forma correcta és important 

realitzar una auditoria inicial per poder veure en quin punt ens trobem i en quins són 

els nostres punts més dèbils.  

Aqueta auditoria tracta tots els camp més importants de l’empresa com són l’estil de 

direcció, el disseny del producte, l’organització de la producció, la gestió dels estocs, la 

gestió de la qualitat, els mètodes de treball, les compres i la productivitat.  

Un cop realitzada l’auditoria inicial podem actuar en funció de en quins camps hem de 

prioritzar i també ens mostra quins són els nostres punts forts per poder-los optimitzar 

al màxim.  

El funcionament de l’auditoria és el següent. En cada un dels camps esmentats 

anteriorment, es designen tres definicions del possible estat actual que van de la A) a 

la C), on C) és el pitjor resultat possible, i A) el millor resultat possible.  

Com  hem comentat, l’auditoria es va dividir en diferents camps. A continuació 

analitzarem camp a camp i explicarem els motius de la nota que han rebut. Els 

resultats han estat els següents: 

Estil de direcció 

En aquest camp es té en compte la implicació del personal en la gestió i millora de 

l’empresa, la promoció de formació per al personal de l’empresa, el nivell de capacitat 

per a delegar, l’estructuració a nivell de producció i procés amb l’objectiu de promoure 

el treball en equip, i el suport cap a la millora contínua que ofereix l’empresa.  

La valoració d’aquest apartat és una B, ja que l’empresa compleix part d’aquests punts 

però n’hi ha en els que s’ha de treballar com per exemple la delegació als nivells 

operatius de les decisions del dia a dia i també hauríem de promocionar la formació 

del personal ja que és un apartat fonamental per aconseguir fabricar un producte de 

qualitat. 
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Disseny del producte 

Dintre d’aquest punt s’avalua quines tecnologies, tècniques i millores de la 

estandardització de productes. Per poder realitzar aquesta avaluació es té en compte 

els mateixos conceptes del punt anterior “Estil de direcció”. El resultat d’aquest 

apartat és una B. Es considera que falta comunicació i implicació del personal a l’hora 

de gestionar nous projectes. 

 

Organització de la producció 

En aquest apartat es té en compte la capacitat de gestionar la producció. Això implica, 

en gran part, una bona planificació i una bona gestió de recursos, ja siguin humans o 

materials. En aquest apartat la valoració ha sigut una B. L’empresa si que utilitza un 

sistema de planificació de tres nivells (llarg, mitja i curt termini). També compta amb 

un sistema push basat en les previsions de les ventes. Tot i comptar amb això, 

l’empresa es troba amb problemes contínuament deguts a la mala planificació i gestió 

del personal. 

 

Gestió de la qualitat  

Proseat és una empresa la qual està certificada per la ISO TS i VDA . Això fa que el seu 

sistema de qualitat tingui molta importància ja que no es pot permetre errades greus. 

Tot i això l’empresa es troba amb greus problemes deguts a la qualitat. Els operaris es 

queixen amb freqüència per la mala qualitat i és difícil que aquests problemes es 

solucionin. Actualment tampoc es disposa d’un pla de millora de la qualitat i tampoc hi 

ha fixats uns objectius de millora a curt i llarg termini. A més a més, no està clar quins 

són els costos de la no qualitat dintre de la organització. Degut a tenir aquest dèficit de 

tanta importància en aquest camp el resultat obtingut és una C.  

Mètodes de treball 

L’avaluació dels mètodes de treball de l’empresa la dividirem en tres sub-grups ja que 

és una part molt important pel que fa a estandardització, temps o layouts.  

1. El primer punt a tractar consisteix en avaluar quina és la filosofia actual de 

l’empresa pel que fa a mètodes de treball. No es disposa d’estudis de rutes i 

productes i el coneixement en cel·les de treball és escàs.  Tot i així si que s’ha 

mostrat interès en realitzar cavis en la gestió i hi ha hagut interès en optimitzar 

el lloc de treball del treballador. L’anàlisi d’aquests aspectes ha determinat que 

la valoració és una B.   

2. El següent punt es fixa en les operacions. Valora si es disposa de metodologies 

de temps, si es diferencien les operacions i de quina manera es gestiona l’ordre 

dels instruments que s’utilitzen.  
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L’empresa si que disposa d’algunes operacions estandarditzades però manca 

en la gestió dels altres punts. No hi ha ordre dels utillatges, plantilles o eines i 

les metodologies de reducció de temps no estan dissenyades. Degut amb això 

la valoració d’aquest punt és una C. 

 

 

3. L’últim punt dels mètodes de treball pretén agafar una idea de l’actitud dels 

treballadors davant adversitats del departament, també es té en compte la 

facilitat de adaptació del departament a les adversitats. Aquestes adversitats 

poden ser modificacions de producte, de sistema, etc. La avaluació d’aquest 

ítem ha sigut una B ja que si que s’ha realitzat feina dintre d’aquest punt però 

hi ha coses que s’han de millorar per al bon funcionament.  

 

Gestió dels estocs 

La gestió dels estocs és un apartat que te en consideració diferents aspectes, i pe tant 

el dividirem en dos camps diferents. 

1. El primer camp avalua el sistema de gestió dels estocs vist des de fora. 

Contempla el control que es du a terme, quin és el estil de la realització de les 

comandes i també quin és el malbaratament. Aquest camp rep una C ja que 

només es tenen en compte productes importants i no estan clarament 

identificats els colls d’ampolla.  

2. La segona part de la gestió dels estocs es fixa més en la part econòmica. Es 

important saber quin és el cost de la no qualitat dels estocs i també el cost de la 

gestió dels mateixos. Es important definir una lots de compra adients, tenint en 

compte els costos anteriorment esmentats.  Actualment aquesta gestió no és 

eficient i per tant la valoració és una C.  

 

Compres 

En aquest apartat ens focalitzarem en com es realitzen les operacions relacionades 

amb els nostres proveïdors. Una bona gestió de compres por esdevenir en beneficis 

importants de cara a l’empresa. L’apartat de compres el dividirem en dos camps: 

1. El primer camp tracta d’avaluar si l’empresa disposa d’una estratègia 

relacionada amb compres i quines són les relacions amb els seus proveïdors. 

També té en compte la flexibilitat que hi ha de cara a les especificacions de 

producte, ja que poden ser rígides o flexibles. El resultat d’aquest apartat és 

una C. L’empresa manca d’una estratègia a llarg termini i es centra en un 

sistema informal de planificació i control. 
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2. El següent camp avalua el control de les compres realitzades. Disposar 

d’estadístiques és un punt molt important per poder observar variacions en els 

principals productes. Realitzar recomptes d’inventari freqüentment, sobretot, 

d’una manera estàndard i realitzar controls de les entrades de material són 

punts fonamentals d’aquest apartat.  

La companyia manca en molts d’aquests ítems esmentats i no realitza una bona 

gestió, per tant, la valoració d’aquest apartat és una C. 

 

Productivitat 

La productivitat es basa en analitzar les persones i les seves activitats i responsabilitats 

en el seu lloc de treball ja que analitza profundament el departament de producció. 

Aquest apartats també rebrà dues avaluacions diferents depenent de quins aspectes 

es vulguin avaluar. 

1. La primer apartat te l’objectiu d’avaluar les condicions de treball i intenta 

avaluar quina és la filosofia de la gent de cara a la neteja i organització del seu 

lloc de treball.  Aquest apartat ha estat classificat amb una C ja que existeix una 

filosofia molt primitiva a nivell global de l’empresa en aquest àmbit. La gent no 

es vol responsabilitzar de la neteja i organització del seu lloc de treball, la qual 

cosa es fonamental en les 5S.  

2.  El segon apartat es fixa en l’àmbit de la gestió de la motivació del personal. Per 

crear un àmbit productiu adequat és important tenir una plantilla motivada i 

amb ganes d’afrontar nous reptes. Per aconseguir això, la companyia incentiva 

econòmicament els treballadors i per altre banda no es disposa de molta 

confiança de cara als treballadors. Degut amb aquests dos aspectes principals la 

valoració d’aquest apartat és una C. 

Com veiem els resultats no han resultat ser positius. Això és una mostra de que 

l’empresa te necessitats importants, i ha de millorar la seva gestió. Realitzar aquesta 

auditoria, ens ha ajudat a poder evidenciar quins són els camps on hi ha més 

problemes i d’aquesta manera poder començar a treballar en el nostre projecte.  

 

5.1 STATEMENT OF WORK 

Mitjançant aquest projecte, l’empresa busca aconseguir una implementació completa 

del sistema Lean Manufacturing per tal de millorar el seu sistema de gestió actual. Es 

vol millorar la productivitat i fer que la planta sigui un lloc net, ordenat, on es pugi 

treballar de manera adequada. Per altre banda, es dissenyaran una sèrie de panells en 

els quals es mostraran les dades més importants per poder tenir un control exhaustiu 

del que està passant en cada moment a la planta. 
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El projecte tindrà un abast determinat. Aquest abast es distribuirà en diferents 

apartats que engloben les necessitats més importants en aquest moment per a la 

companyia. Aquest grans apartats son els següents: 

- Implementació del Value Stream Mapping (VSM). 

- Implementació de les 5S. 

- Estandardització dels mètodes de treball. 

- Implementació del Visual Management (CCC i PCC). 

- Implementació del TPM ( Total Productive Maintenance). 

5.2 STAKEHOLDERS 

A continuació es mostra una taula de les persones afectades e interessades en el 

desenvolupament del projecte. Una implementació a nivell de planta és un projecte en 

el qual hi ha molts implicats, per tant un gran nombre de personal hi età involucrat.  

Taula 1: Personal implicat en el projecte. 

STAKEHOLDER ROL AFECTACIÓ 

Plant manager Màxim responsable de la planta Màxima 

Director de producció 
Responsable de tot l’entorn 
directiu 

Màxima 

Director de logística i 
materials 

Responsable de la gestió de la 
producció, clients i proveïdors, 
magatzem, estocs, etc. 

Màxima 

Director de manteniment 
Responsable de la gestió del 
manteniment de tota la planta. 

Moderada 

Director de qualitat 
Responsable de la qualitat de 
fabricació de la planta 

Màxima 

SHE 
Responsable de la seguretat, 
salut i medi ambient de la 
planta 

Moderada 

Aprovisionadors 
Encarregats de subministrar els 
inserts a línia. 

Moderada 
 

Tècnics de procés 
Responsables de les màquines 
durant el seu torn . 

Mínima 

Encarregats de línia 
Responsables del entorn 
productiu durant un torn 

Moderada 

Caps de línia 
Responsables dels equips de 
treball de la seva línia 

Màxima 

Operaris 
Encarregats de realitzar les 
operacions als productes 
fabricats 

Màxima 
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5.3 EDT (“Estructura de descomposició del treball”) 

Una bona eina per poder visualitzar els passos d’un projecte abans del seu gran 

desenvolupament és realitzar una descomposició del mateix. Això ens ajudarà a definir 

els grans camps del projecte, crear una primera organització de com s’haurà de dur a 

terme i també quin serà el seu abast. Una estructura de descomposició pot ser tan 

complexa com es vulgui. Pot aparèixer el responsable de cada àrea, el pressupost, els 

períodes de realització, etc.  

En el nostre cas hem optat per realitzar una descomposició simple per obtenir una idea 

general on hem inclòs els diferents apartats del projecte i els punts que els formen. 

Això ens ajudarà a desenvolupar més endavant els punts que detallen més 

profundament el nostre projecte com són el cronograma de Gantt. 

En la figura 26 podem veure la estructura que hem decidit realitzar en el nostre 

projecte. El projecte el dividirem en quatre grans grups els quals són les 5S, els 

estàndards de treball, el TPM, i un últim apartat global que serà el que gestionarà el 

projecte. En Cadascun d’ells podem veure equins són els passos que hem de realitzar i 

en quin ordre per a dur a terme el projecte.  

 

Com s’observa, els quatre grups segueixen la mateixa tendència de treball. En primer 

lloc es realitzarà un estudi de cadascun dels grups i es definiran els abasts de cadascun 

d’ells. A continuació es realitzaran les formacions corresponents a tots els membres 

Figura 26: Estructura desglosada del nostre projecte. 



Memòria 

  

Aplicació d’eines Lean Manufacturing en un entorn productiu. 33 

 

implicats de la companyia i realitzarem l’aplicació pràctica de les eines. Per últim, 

mantindrem un control de les diferents aplicacions per poder conèixer el seu 

rendiment i també per seguir treballant amb elles.  

 

5.4 QUALITAT DEL PROJECTE 

Avaluar la qualitat del projecte és un aspecte molt important dintre del mateix. Això 

ens permetrà avaluar el projecte i saber si els resultats són els esperats. Per poder 

avaluar el nostre propi projecte hem optat per definir una indicadors (KPI’s) dels 

diferents apartats. Es definiran uns objectius per a cadascun d’ells i, a més a més, e 

realitzarà un seguiment.  

Els grans camps que s’avaluaran són els especificats en el EDT. 

Per poder avaluar les 5S hem escollit utilitzar les auditories com a indicador de la 

qualitat del nostre projecte. Les auditories són eines dissenyades per a poder realitzar 

un control específic del que es pretengui mesurar. En aquest cas les 5S no hi ha cap 

indicador numèric que ens proporcioni informació de en quin punt ens trobem de la 

seva implementació.  Les auditories 5S estan formades per una sèrie de preguntes o 

afirmacions específiques que ens ajudaran a poder saber en quin punt concret de 

l’aplicació ens trobem. Com a objectiu del nostre projecte s’ha fixat aconseguir tots els 

nivells de les 5S fins a poder assolir l’última fase ( Shitsuke). 

Els estàndards de treball serà un dels punts que més fàcilment podrem mantenir un 

control mitjançant un indicador. Aquest indicador serà un valor numèric i consistirà en 

el temps de cicle (CT). En les operacions definides en el projecte, s’estudiaran els 

temps de cicle abans i desprès de l’aplicació d’uns mètodes estàndards de treball.  

L’objectiu és poder disminuir aquets temps de cicle mesurats una vegada aplicats els 

estàndards comparant-los amb els mesurats en un inici quan no hi existia cap mètode 

establert. L’objectiu de millora per els temps de cicle és arribar a reduir-los un 25 % del 

seu temps actual.  

Seguidament ens trobem el manteniment productiu total (TPM). L’objectiu del TPM  és  

crear un sistema de manteniment autònom de manteniment d’eines en el nostre cas.  

Això pot traduir-se en disminució del temps de reparació i de esforços per a posada en 

marxa. A més a més pot afectar directament a la nostre OEE, concepte explicat en 

l’apartat 4.3 “Total Productive Maintanance”. Que un operari es trobi sense eina per 

poder realitzar les seves funcions pot generar peces defectuoses (scrap) o  downtime. 

Per aquest motiu s’ha escollit la OEE com a indicador d’aquest apartat del projecte.  

Actualment el valor de les OEE de les eines que els operaris necessiten, retalladores 

pneumàtiques i pistoles de cola, tenen una OEE del 70%. L’objectiu de l’aplicació del 

TPM en aquest projecte és arribar a obtenir un 95% 
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Pel que fa a la branca del projecte ens focalitzarem en el Value Strem mapping ja que 

és el punt fonamental d’aquesta branca. Com s’ha analitzat en l’apartat “4.2 Just in 

time” i “4.4 Value stream mapping” un dels objectius és reduir els nivells d’inventari i a 

la vegada els temps de recorregut a través dels diferents processos. Basant-nos en 

aquests conceptes, en aquest apartat avaluarem las qualitat del nostre projecte  

mitjançant els temps de recorregut dels nostres productes (Lead Time “LT”). 

L’objectiu en aquest apartat és reduir en un 15 % el temps de recorregut i un 15 % en 

els estocs en cadascun dels processos. Aquests dos indicadors van molt lligats ja que es 

complementen un a l’altre. Si les peces estan menys estona en els processos indica que 

el temps de recorregut al final de tots els processos sigui menor.  

A continuació, a la taula 2, es mostra uns visió més simple de quin serà el procediment 

que seguirem per a poder controlar en quina eficiència estem realitzant el nostre 

projecte. 

 

ELEMENT INDICADOR DESCRIPCIÓ OBJECTIU 

5S Auditoria 5S 

Check list que avalua en 
quin estat de les 5S ens 
trobem. Formada per 
preguntes clares i concises  

5S 

TPM OEE 

Indicador format per la 
qualitat, eficiència i 
performance del nostre 
procés.  

95% 

STDW CT inspecció 
Temps que es triga per a 
dur a terme la realització 
d’una operació. 

20% reducció 

WIP Lead Time 

Temps que transcorre un 
producte des de que 
comença el procés fins a 
que es finalitza.  

15% reducció 

Taula 2: Elements de la qualitat del projecte. 

 

5.5 ANÀLISIS DE RISCOS  

Els riscos del projecte són un tema fonamental a tenir en compte ja que poden 

provocar distorsions en el mateix. Detectar-los i definir-los és un apartat molt 

important ja que poden ser la causa de no poder assolir els objectius establerts en el 

projecte. Els indicadors escollits per controlar la qualitat del projecte ens poden ajudar 

a detectar desviacions i per tant que alguna cosa no està funcionant sobre el previst. 

Aquest apartat dons, ens permetrà tenir contemplats aquesta sèrie de contratemps o 

d’obstacles.  
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En la taula 3, es mostra l’anàlisi de riscos que s’han considerat claus a tenir en compte 

en la realització d’aquest projecte. S’ha pres un model AMFE per a realitzar aquesta 

taula per així poder realitzar una classificació dels riscos segons la seva probabilitat i 

l’afectació que causaria en el projecte.  

 

 

 

Identificació de riscos Nivell d'afectació Accions i responsabilitats 

Risc Categoria Probabilitat Impacte nota Ponderació Accions Responsable 

Falta disponibilitat per a 
realitzar  formacions 

Moderat 3 9 27 2 
Realitzar formacions fora 
del torn 

G.Brosa 

Entrada de nous 
projectes 

Alt 10 10 100 5 
Crear un àrea de gestió de 
nous projectes 

M.Tello 

Personal no adequat per 
a treballar. 

Baix 3 7 21 2 Realitzar noves formacions.  G.Brosa 

Augment de la capacitat Alt 5 10 50 4 
Desenvolupar noves 
opcions per a la seva 
absorció 

M.Tello 

Augment dels defectes 
per unitat (DPU) 

Alt 3 4 12 1 
Creació d'una àrea especial 
per acabats 

R.Mchenry 

Falta de pressupost Alt 2 9 18 1 Retallar l'abast del projecte N.Machado 

Taula 3: Anàlisi de riscos del projecte. 
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5.6 DIAGRAMA DE GANTT 

Una part fonamental en el desenvolupament és gestionar de manera correcta els 

temps d’aplicació i portar un control del temps amb l’objectiu de complir el termini i 

saber en tot moment si tenim retards o no. A continuació, es mostra el cronograma del 

projecte on es troben desglossats tots els punts i els terminis d’execució. 

 

5.7 VALUE STREAM MAPPING 

Com s’ha explicat en l’apartat “4.4 Fonaments del value stream mapping” aquesta eina 

ens ajudarà a poder realitzar una fotografia en un precís moment de quin és l’estat del 

nostre procés. Això ens permetrà poder avaluar el nostre procés, detectar anomalies, 

colls d’ampolla, desaprofitaments que es generin arreu del nostre procés i per últim 

poder decidir quines eines aplicarem per eliminar aquests desaprofitaments que s’han 

actualment.   

Tria del producte 

Es va decidir que l’aplicació del nostre value stream mapping es duria a terme a la zona 

que engloba la línia 8 i 9. La idea era considerar les dues màquines com a una de sola ja 

que les peces finalitzen en la mateixa cinta transportadora. La decisió es va prendre 

Taula 4: Cronograma de Gantt del projecte. 

Juny

CW22

1 Statement of work 0%

2 Bussines case 0%

3 Stakeholders 0%

4 EDT 0%

5 Qualitat i KPI's 0%

6 Analisi de riscos 0%

7 Definició 0%

8 implementació 1S 0%

9 Implementació 2S 0%

10 Implementació 3S 0%

11 Implementació 4S 0%

12 Implementació 5S 0%

13 Definició 0%

14 Presentació 0%

15 Desemvolupament 0%

16 Definició 0%

17 Identificació d'àrees 0%

18 Implementació 0%

19 Àrea d'aplicació 0%

20 Anàlisis MTM 0%

21 Definició STDW 0%

22 Definició VSM 0%

23 Anàlisi MTM 0%

24 VSM inicial 0%

25 Definició d'eines 0%

26 Aplicació d'eines 0%

27 MTM 0%

28 VSM FINAL 0%

CRONOGRAMA TFG: APLICACIÓ EINES LEAN
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perquè la línia 8 i 9 fabriquen dos projectes de molt alt consum i a la vegada constant. 

El problema és que en les dues màquines es fabriquen peces dels dos projectes.  

Realitzar una separació dels projectes per dur a terme el nostre projecte suposaria una 

dificultat extrema degut al procés de fabricació. Poder diferenciar els estocs en cada 

punt de cada projecte en concret, calcular tots els temps només d’un projecte 

específic, i calcular els valors de la màquina depenent de quin projecte es realitzi van 

ser els factors que ens van fer decidir agrupar els dos projectes. Cal tenir en compte 

que a màquina no sempre hi ha els mateixos motlles en fabricació i en un dia hi poden 

haver fins a un màxim de 9 canvis de motlles. El càlcul de només un projecte és 

pràcticament impossible realitzar-lo degut a la complexitat. 

 

Dibuixar l’estat actual 

El primer que es va realitzar va ser la distribució dels nostres processos en un esquema  

dibuixat amb la simbologia del value  stream mapping. Una vegada es va plasmar el 

procés, vam necessitar mesurar tots els paràmetres que ens podien donar informació 

del nostre procés. Per dur a terme aquesta part, el primer que es va realitzar va ser 

demanar la informació sobre els estocs dels que disposava l’empresa tant de material 

acabat com de matèries primes. El departament de logística ens va subministrar la 

següent taula on es mostren els  valors d’estoc de les matèries primes. 

 

Taula 5: Estocs de matèries primes. 

  Estoc Total  Estoc L8/9 Consum diari Estoc en dies 

Químic 140404 kg 56161,6 kg 12491,6 kg 4,5 

Components 1553328 u. 621331,2 u. 53600 u. 11,6 

 

Pel que fa a material acabat es va disposar directament del número de dies en estoc 

dels que actualment es disposàvem. Aquest valor és de 3,5 dies.  

Un altre informació que ens va subministrar el departament de logística i que 

necessitàvem era el consum que hi havia. Es va obtenir el consum de les properes 

dotze setmanes per poder aconseguir un valor mitja el més ajustat possible al real. El 

càlcul es troba en les següents taules on es troba consum en les properes 12 setmanes. 
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Taula 6: Demanda de peces de la línia 8. 

Ref. Línia wk13 wk14 wk15 wk16 wk17 wk18 wk19 wk20 wk21 wk22 wk23 

95400 8 672 896 840 784 840 896 784 672 840 784 784 

95401 8 672 896 840 840 784 896 784 728 784 784 784 

95416 8 300 420 360 300 300 360 360 240 360 300 300 

95417 8 300 420 360 300 300 360 360 240 360 300 300 

95327 8 962 1352 1144 1144 1144 1222 1144 962 1144 1066 1092 

95328 8 832 1144 988 962 962 1014 962 780 988 910 936 

95329 8 130 182 156 208 156 208 208 130 182 156 156 

95330 8 1760 2436 2332 2228 2254 2332 2202 1838 2254 2202 2028 

95331 8 858 1430 1378 1274 1274 1378 1300 1066 1326 1118 1144 

95332 8 902 1006 954 954 980 954 902 772 928 1084 884 

95408 8 672 1176 1120 1008 1064 1064 952 840 1064 1008 1064 

95380 8 392 504 448 448 448 392 392 336 392 448 448 

95409 8 336 616 672 616 616 616 616 504 672 560 560 

95420 8 1040 1280 1220 1220 1220 1280 1220 980 1220 1160 1020 

95353 8 2640 3480 2920 3200 2920 3480 2920 2640 3200 2920 2520 

95381 8 60 60 120 60 60 120 60 60 60 60 120 

95421 8 980 1220 1160 1100 1160 1220 1100 980 1100 1100 900 

34212 8 0 1104 1402 1334 1486 1486 1486 1486 1486 5886 0 

96316 8 816 1156 952 884 816 748 816 612 748 884 884 

96317 8 1224 1428 1292 1428 1428 1428 1428 1224 1564 612 680 

96399 8 4012 4964 4896 4828 4896 4896 4828 3808 4828 5236 5508 

95325 8 990 1342 1144 1144 1144 1232 1144 946 1166 1056 1100 

95326 8 1718 2444 2356 2224 2268 2334 2202 1850 2224 2202 2046 

62075 8 95 950 1045 1045 950 1615 475 570 665 570 0 

62084 8 2240 2510 2230 2030 2220 2110 2240 2200 2150 2320 0 

96566 8 1800 2160 2160 2080 2080 2240 2200 1720 2160 2320 2400 

96567 8 1800 2160 2160 2080 2080 2240 2160 1760 2160 2320 2400 

Consum   28203 38736 36649 35723 35850 38121 35245 29944 36025 39366 30058 

 

Taula 7: Demanda de peces de la línia 9. 

95402 9 660 880 836 836 792 880 836 660 836 748 792 

95403 9 660 880 836 836 792 880 836 660 836 748 792 

95418 9 320 400 360 320 320 360 320 280 320 320 320 

95419 9 320 400 360 320 320 360 320 280 320 280 320 

95333 9 80 160 80 160 160 160 160 160 160 80 160 

95334 9 80 80 160 160 160 160 160 80 160 160 80 

96569 9 36 72 36 36 36 36 36 0 36 36 36 

96570 9 72 36 36 36 36 36 36 36 0 36 36 

96563 9 400 520 480 560 600 360 320 280 360 440 480 
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96575 9 576 612 576 612 648 648 648 576 720 288 252 

96576 9 576 612 576 648 612 684 648 576 720 252 288 

96564 9 40 40 40 40 80 40 40 40 80 80 80 

96565 9 40 80 0 80 40 40 80 40 40 80 80 

96568 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

96571 9 324 504 432 396 396 360 360 288 324 396 432 

96572 9 324 504 432 396 396 360 324 288 360 396 396 

96573 9 36 108 72 72 72 72 36 72 36 72 36 

96574 9 72 72 72 108 72 36 72 36 72 36 36 

95410 9 660 1144 1144 1012 1056 1056 968 836 1056 1012 1056 

95411 9 704 1144 1100 1056 1012 1056 1012 836 1012 1056 1056 

95423 9 1040 1280 1240 1200 1200 1320 1200 1000 1200 1160 1000 

95424 9 1040 1240 1280 1160 1240 1280 1200 1000 1240 1160 1000 

96380 9 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

96381 9 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Consum   20060 22768 22148 22044 22040 22184 21612 20024 21888 20836 20728 

  

 

La demanda mitjana de peces a la setmana de la línia 8 és de 34901.8 i la de la línia 9 

és de 21484.73. Si unim les dues demandes i calculem les peces que necessitem 

fabricar en un torn obtenim el valor següent: 

 

(34901.8+21484.7)

1 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑥

1 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎

5 𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥

1 𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

3 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠
 = 3759 peces/torn 

 

Ara que coneixem la nostre demanda a cada torn, podem calcular el takt time (TT). 

Sabem que a cada torn hi ha 480 minuts. Si tenim en compte els descansos, obtenim 

que el temps que realment es treballa és de 440 minuts.  

TT = 
440 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠

3759 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠
 x 

60 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡
 = 7 segons/peça 

 

Un altre factor important que es va decidir tenir en compte va ser la qualitat amb la 

que sortien les peces de la màquina. Realitzant mostrejos vam saber que només un 

20% de totes les peces que sortien de la màquina eren bones a la primera. Això implica 

que hi ha un 80 % de peces que han de ser reparades.  

Un altre factor a tenir en compte va ser la OEE de les màquines. En els dos casos era de 

80 %. Aquesta informació ens la va proporcionar el departament de manteniment.  
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El següent pas, va ser calcular els valors dels diferents processos per on passa una peça 

fins arribar al magatzem. Aquestes són la zona de desemmotllament, zona de retallat, 

zona de la primera inspecció, zona d’acabats, zona de la segona inspecció i embossats.  

Els valors que es van calcular són : 

 WT: Wait Time. És el temps que una peça es troba en un procés però no 

es tractada 

 

 CT: Cycle Time: És el temps que es triga a realitzar una operació.  

 

 TT: Touch Time. És el temps real de manipulació de la peça. 

 

Un altre valor que es va tenir en compte van ser els estocs que hi havia en cada un dels 

mostrejos.  

Per poder obtenir un valor el més real possible es van realitzar deu mostres de 

cadascun d’aquests paràmetres. No es van realitzar tots en el mateix dia, ja que el 

procés pot variar molt en poques hores de diferència. Per Poder prendre un valor 

exacte es van fer dos mostrejos al dia durant una setmana seguida. La selecció de 

peces que es van tractar es feia aleatòriament, per això trobem que en alguns valor hi 

ha diferencies.  

A continuació es mostra la taula que es va realitza: 

Taula 8: Taula de temps i estocs en els diferents processos del procés productiu. 

Acció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana(segons) 

WT Retallat 28,7 123 104 0 0 28 20 0 16,5 78 39,8 

Estoc retallat 3 8 4 0 5 0 0 2 0 0 2,2 

TT Retallat 7,29 31 17,5 9,31 17,28 25,28 9,8 26 9,8 22,2 17,5 

CT Retallat 7,29 31 18,4 9,31 17,28 25,28 10,7 26 10,67 23,5 17,9 

WT Inspecció 200 355 0 10 20,7 17,29 26,6 47,5 7,84 0 68,5 

Estoc Inspecció 8 7 3 5 5 3 3 5 6 7 5,2 

TT Inspecció 25 14,3 41 14,1 20,7 17,3 23,2 13,4 18 18,5 20,6 

CT Inspecció 25 14,3 43 14,06 20,7 17,29 26,6 13,4 19,85 19,53 21,4 

WT Acabats 133 345 15 208 56 55 27,2 86 345 0 127,0 

Estoc Acabats 12 9 8 4 44 55 45 38 37 27 27,9 

TT Acabats 31,2 27 48,2 39,2 15 45 29,1 75 14,8 24,2 34,9 
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CT Acabats 34 27 52,2 41,36 14,96 44,97 31,3 75 14,76 28,28 36,4 

WT Inspecció 0 37,12 22 35 0 15 43,2 62 70 48,8 33,3 

Estoc Inspecció 1 5 3 1 4 0 4 2 5 4 2,9 

TT Inspecció 7,1 7,58 7,3 9,67 10,5 8,6 11,2 7,65 6,1 11,5 8,7 

CT Inspecció 7,1 7,58 7,3 9,67 10,5 8,6 11,2 7,65 6,1 11,5 8,7 

TT Embossat 40 26 65 45 32 22 48 33 45 44 40,0 

CT Embossat 40 26 65 45 32 22 48 33 45 44 40,0 

 

Una vegada som coneixedors de tots els valors que afecten al nostre procés podem 

adjuntar-los al nostre estat inicial. 

Podem veure que hi ha una gran quantitat d’estocs. No només de producte acabat sinó 

que també es disposa d’una gran quantitat de matèria prima. Des d’una visió Lean, el 

fet de tenir aquests valors d’estocs és totalment contraproduent. Tenir aquets volums 

pot produir que  no siguem capaços de començar a produir un producte nou perquè 

no tenim espai en el magatzem. A més a més aquests estocs ens produeixen uns 

costos de manteniment.  

Fins i tot pot ser dolent per a les pròpies peces ja que podrien arribar a deformar-se en 

l’interior dels contenidors. 

Un altre aspecte a tenir en compte són els colls d’ampolla. En total es disposen de 24 

treballadors al llarg del procés. Podem observar que en els processos de retallat i 

d’inspecció, els operaris treballen al 100% de ritme de treball. Aquest fet a la llarga pot 

crear acumulació a les línies de treball i que la producció de les màquines n 

s’absorbeixi. A més a més, en  la zona d’embossats els treballadors també treballen al 

100% de la càrrega. 

Per últim es pot observar que hi ha moltes operacions. Es realitzen dos controls 

d’inspecció i només hi ha un  

2% de les peces que són rebutjades.  
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Figura 27: Estat del nostre Value Stream Mapping INICIAL 

6 
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Calcular els diferents temps en tots els processos no només ens proporciona 

informació del propi procés. Gracies amb aquests temps podem calcular el Lead Time 

(LT) del nostre projecte i el total de temps que ens proporciona un valor afegit al 

producte. Com s’observa en la taula 9 aquests valors són : 

 

Taula 9: Valors inicials de Lead Time i Valor afegit. 

LEAD TIME (LT) 278.4 hores 

VALOR AFEGIT (VA) 110.3 segons 

 

El valor del nostre Lead Time és molt elevat si el comparem amb el temps que ens 

proporciona un valor afegit al producte. Aquesta desviació és causada majoritàriament 

pels grans valors d’estoc.  

Un altre factor que observem que fa augmentar molt el nostre Lead Time són els 

temps que les peces estan en moviment en la cinta transportadora. En ocasions un sol 

transport supera el total de valors afegits sumats. 

El nombre total de treballadors que es necessiten per al nostre procés actualment és  

adequat als temps que hem calculat. Aquest nombre de treballadors el calculem amb 

la següent expressió: 

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
 

Zona de retallat: 

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
=  

18

7
 = 2.6 ≅ 3 Operaris 

Zona d’inspecció (1): 

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
=  

21.4

7
 = 3 Operaris 

Zona d’acabats: 

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
=  

36.4

7
 = 5.2 ≅ 5 Operaris 

Zona d’inspecció (2):  

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
=  

8.7

7
 = 1.2 ≅ 1 Operari 

Zona d’embossat:  
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N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
=  

40

7
 = 5.7 ≅ 6 Operaris 

El personal necessari del nostre procés, sense tenir en compte els operaris de la 

màquina, és la suma de tots els calculats anteriorment. Per tant, el nostre procés ha de 

disposar d’un nombre de 18. Com veiem en alguns casos els treballadors treballen amb 

una mica de sobre càrrega. Aquest fet pot fer empitjorar la qualitat de les peces degut 

al cansament o crear acumulació. 

 

Dissenyar l’estat final 

Ara ja tenim el nostre estat inicial on hem pogut observar els nostres punts febles. El 

següent pas, és poder ser capaços de dissenyar el nostre estat futur. Per poder dur a 

terme el disseny del nostre estat futur, ens hem de definir uns objectius. Analitzant el 

nostre estat inicial es van observar una sèrie de necessitats. Aquestes van esdevenir en 

els nostres objectius. Aquests van ser: 

- Disminuir les matèries primes i producte acabat. 

 

- Disminuir el Lead Time (LT). 

 

- Disminuir l’excés de manipulació de peces. 

 

- Crear estàndards de treball. 

 

- Implantar una disciplina de treball. 

 

- Millorar la gestió del nostre procés. 

 

- Eliminar temps morts.  

 

El següent pas va ser escollir les eines que vam considerar adequades per a la 

realització dels nostres objectius. En la figura 27 podem veure les eines que es van 

escollir. Es troben col·locades a l’interior del nostre estat inicial de manera que 

s’apliquin en la part del procés es troben.  

 FTQ Performance ” First Time Quality Performance”. Aquest punt podria estar 

englobat dintre d’altres punts que veurem més endavant però s’ha considerat 

oportú tenir-lo en compte individualment degut a la seva importància. 

Actualment la planta produeix amb un 20% de peces bones a la primera. 

Aquest 80% de peces que han de ser tractades són les causants de les grans 

desviacions que pateix actualment la planta. La millora d’aquest punt seria un 

punt clau per els colls d’ampolla del nostre procés, com és el cas de la zona de 
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reparació. Aquesta eina, és una eina creada d’eines ja que per dur a terme 

aquest punt es va crear un equip multidisciplinari que treballaven per a la 

millora de la qualitat de les peces al sortir de l’interior dels motlles. Aquest 

punt engloba estàndards de treball, 5S i TPM.  

 

 TPM “Total Productive Maintanance”. Crear una rutina de manteniment 

productiu total  ens ajudaria a reduir els temps morts degut a la manca d’eines. 

El nostre primer objectiu és implementar aquestes eines a la zona de retallat on 

els treballadors utilitzen retalladores pneumàtiques. El següent pas seria 

desenvolupar el mateix procediment en la resta d’eines utilitzades a la planta.  

 

 STDW “ Estàndards de treball”. La creació d’uns estàndards de treball ens 

ajudaran a disminuir els temps de cicle “CT” dels processos manuals dels 

treballadors. Actualment no hi ha una dinàmica comú i s’observen diferents 

mètodes fins i tot en el mateix torn.  

 

 5S. Aquesta eina ens ajudarà a crear una disciplina de treball dintre l’empresa. 

Les 5S són la base del TPM i una de les de la metodologia Lean Manufacturing. 

L’ordre i estandardització ens ajudarà a millorar els temps que no ens aporten 

cap valor afegit eliminant els desaprofitaments. Per altre banda, l’estètica i 

neteja del lloc de treball ajudaran a millorar les condicions de de treball de les 

persones.  

 

 Disseny d’un nou Layout. Vam observar que es realitzava una manipulació 

excessiva de les peces. Es realitza una segona inspecció per assegurar la 

qualitat de les peces i només un 2% d’elles tornen a ser introduïdes al flux. 

Aconseguint una millora en la qualitat de les peces podem eliminar el segon 

control, i d’aquesta manera disminuir la manipulació de peces. A més a més el 

disseny d’un nou layout ens ajudarà a disminuir el temps de lead time (LT) que 

es crea en les cintes transportadores.  

 

Dibuixar l’estat futur 

Ara ja sabem quines són les eines que volem aplicar en el nostre projecte i quin és el 

seu objectiu. El següent pas es plasmar en un diagrama basat en simbologia value 

stream mapping aquest estat final que volem aconseguir.  
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Figura 28: Estat del nostre Value Stream Mapping FUTUR. 
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Aquest estat futur ha estat creat aplicant els objectius del nostre projecte esmentats 

en l’apartat “ 5.4 Qualitat del projecte. “. En el value stream futur els temps de cicle 

corresponen a una reducció del 20 % i les existències i lead time’s s’han reduït en un 

15 %. 

Una vegada apliquem aquestes millores, variem automàticament els nostres valors de 

lead time i valor afegit totals. Com veiem es mostra una millora en els dos casos.  

Pel que fa als temps de valor afegit, el valor és inferior. Això és degut a l’eliminació de 

tasques i la reducció dels temps de cicle de les accions. A la taula 10, es mostres els 

resultats obtinguts: 

 

Taula 10: Valors de lead time i valor afegit de l'estat futur. 

LEAD TIME (LT) 236.7 hores 

VALOR AFEGIT (VA) 90 segons 

 

El nombre total de treballadors que es necessitaran per a cobrir totes les posicions en 

el nostre estat futur ha disminuït. Aquest fet també és degut a la millora de layout i 

l’eliminació d’operacions i la reducció dels temps de cicle. A continuació és mostren els 

càlculs dels caps teòrics que seran necessaris: 

 

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
 

Zona de retallat: 

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
=  

14.3

7
 = 2 Operaris 

Zona d’inspecció (1): 

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
=  

17

7
 = 2.5 ≅ 3 Operaris 

Zona d’acabats: 

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
=  

29

7
 = 4.1 ≅ 4 Operaris 

Zona d’embossat:  

N = 
𝐶𝑇

𝑇𝑇
=  

32

7
 = 4.6 ≅ 5 Operaris 
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El personal total que necessitarem serà de 14 membres. En aquest cas tampoc hem 

tingut en compte els operaris que realitzen les activitats en la màquina. Anteriorment 

el nombre era de 18 membres, per tant hi ha hagut una reducció de 4 membres. Apart 

d’aquesta reducció, podem observar que els treballadors no estaran treballant amb 

sobrecàrrega com era el cas de les posicions d’acabats i en la segona inspecció. 

 

Pla d’accions i implementació 

Per dur a terme l’aplicació de les eines que hem escollit, utilitzarem el cronograma de 

Gantt elaborat en el punt “5.6 Cronograma de Gantt”. En aquest cronograma ja hi 

apareixen tots els punts del nostre treball i els seus períodes d’aplicació. L’últim pas és 

seguir aquest cronograma i dur a terme les accions que es plantegin durant el nostre 

treball.  

 

5.8 APLICACIÓ 5S 

Com s’ha explicat anteriorment, les 5S són una eina fonamental del Lean 

Manufacturing. Són un dels pilars de la metodologia, i aconseguir-les ens permetrà 

seguir avançant en el nostre projecte i aplicar eines de més alt nivell les quals no tenen 

lògica si  no hi ha prèviament unes 5S.  

5.8.1 ABAST DE LES 5S 

En aquest projecte ens centrarem en la aplicació de les 5S pel que fa a l’àmbit 

productiu. S’ha dividit la planta de producció en sub-àrees amb el objectiu de aplicar 

l’eina de la manera més correcte possible, i així poder prioritzar que és el més 

important en cada àrea ja que cada una requereix de necessitats diferents. La divisió 

de la planta ha estat la següent: 

- Línia 1 

- Línia 8/9 

- Zones comuns: 

o Magatzem i Picking 

o Taller, magatzem de producció i neteja de motllos 

 

5.8.2 5S LÍNIA 1 

La nostre línia 1 de producció és la més gran de l’empresa i també la més important pel 

que fa a volum de producció, persones involucrades i accions de manteniment. Per 

aquest motius és imprescindible l’aplicació de les 5S en aquesta àrea de manera 

focalitzada en el procés. L’aplicació en aquesta àrea és important per aconseguir un 

lloc de treball apte per a les persones. Aconseguir un lloc on no hi hagi 
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desaprofitament en material, aconseguir que els treballadors tinguin la seva àrea neta 

cada vegada que comencen un torn i que disposin de totes les eines que necessiten 

per realitzar la seva feina de manera correcta són els objectius principals d’aquesta 

aplicació aquí en aquest entorn.  

La figura 28 mostra el plànol d’aquesta àrea amb les zones més importants marcades 

en color. Seguidament trobem una descripció de la zona amb els seus objectius. 

 

 

Figura 29: Distribució de zones de la línia 1. 

Les parts d’aquesta zona són: 

1. Desemmotllat i neteja de motllos: L’objectiu d’aquesta zona és fer que no hi 

hagi acumulació de peces a la l’entrada de les cintes i fer que els operaris 

disposin sempre de les eines indispensables que necessiten per a netejar i 

encerar els motllos. La falta de nanes ( elements de neteja dels motlles) o de 

cera en les pistoles poden provocar peces defectuoses, el que es transforma en 

desaprofitament.  

 

2. Col·locació d’inserts: La col·locació d’inserts és una part fonamental per a que 

les peces siguin bones, ja que un insert incorrecte és suficient per fer que la 

peça sigui per llençar. Per aquest motiu és molt important que aquesta zona es 

M1 
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mantingui ordenada, amb els inserts a la seva ubicació i correctament 

identificada per evitar equivocacions.  

 

3. Zona de retallat: La cinta de la zona de retallat sempre està en moviment, per 

tant els treballadors d’aquesta zona han de disposar sempre de les eines que 

necessiten. A més a més, en aquesta zona es genera molta brutícia deguda a les 

rebaves de les peces i fa que sigui un punt clau de neteja. 

 

4. Zona d’acabats: La zona d’inspecció i reparació és important que es trobi en 

unes condicions òptimes per als treballadors, això implica que les taules 

estiguin netes, sense restes d’escumes o acumulacions de cola a la taula i que 

hi hagi les eines necessàries en bones condicions.  

 

5. Picking de motllos: En aquesta zona s’emmagatzemen  motllos que estan 

apunt de pujar a màquina. Aquesta zona és molt transitada pels toreros i una 

organització de l’espai mal gestionada pot esdevenir en un risc de seguretat. A 

més a més, els canvis de motllo a màquina són operacions que han de ser 

ràpides i eficients. Una bona gestió d’aquesta zona pot millorar aquest aspecte. 

 

6. Passadís d’accés: Zona de pas on la circulació es constant. La neteja seria una 

prioritat en aquesta zona. Definir amb claredat que aquesta zona no és una 

zona de magatzem de carros. 

 

5.8.3 LÍNIA 8 

La següent àrea d’aplicació està formada per les línies 8 i 9. La màquina 8 és la segona 

més gran i disposa d’una capacitat màxima de cinquanta sis motllos. Per tercera i 

última hi ha la màquina 9 la qual està capacitada amb un màxim de 20 motllos.  

Cada una de les màquines disposa de la seva zona de desemmotllat i de col·locació 

d’inserts corresponent. Per altre banda, les dues màquines deixen les peces en la 

mateixa cinta transportadors i a continuació passen per les zones de retallat i acabats. 

Les diferents zones d’aquesta àrea han de complir les mateixes condicions que en la 

línia 1. Això significa que també es requereixen les eines necessàries, les zones han 

d’estar lliures d’elements innecessaris i els llocs de treball han de trobar-se en bones 

condicions.  

En la figura 29 es poden observar les zones d’aquesta àrea envoltades en vermell. Com 

s’observa les zones són les mateixes que en la línia 1 pel que fa a desemmotllat, 

retallat i acabats. La resta de zones estan incloses en altres àrees de la planta més 

adequades per a la seva utilització.  
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Figura 30: Distribució de zones de les línies 8 i 9. 

 

5.8.4 5S ZONES COMUNES 

La planta compta amb zones que es troben dintre del seu àmbit productiu però que no 

estan relacionades amb cap de les línies de producció. Aquestes  zones estan formades 

pel taller i el supermarket entre altres i es definiran en aquest apartat.  

 

Taller, magatzem de producció i neteja de motlles 

La figura 30 mostra la zona que està formada pel taller, el magatzem de producció i la 

zona habilitada per a la neteja de motlles. Aquestes zones  estan relacionades 

directament amb l’àmbit de producció ja que en elles es  realitzen feines les quals la 

seva eficiència repercuteixen directament a la producció. Per aquest motiu, s’ha 

decidit aplicar la metodologia de les 5S en aquestes zones.  

1. Taller, magatzem i neteja: En aquestes tres zones es realitzen tasques molt 

importants relacionades amb la producció d’escumes. El taller és el espai on es 

reparen totes les eines que els treballadors utilitzen en els seus llocs de treball. 

Es netegen les pistoles de cera, es reparen les culleres ( eina per fer forats a les 

peces d’espuma) i es preparen estructures per a les línies de treball com poden 

ser les prestatgeries de components.  

M9 

M8 
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En aquest petit magatzem, el departament de producció emmagatzema tot el 

que fa referència amb prestatgeries, materials de neteja, etc.  

I per últim la zona on es realitza la neteja dels motllos. Periòdicament, els 

motllos es traslladen a aquesta zona i es sotmeten a una neteja a fons.  

 

2. Magatzem de motllos: Aquesta zona actualment està habilitada per poder 

emmagatzemar motllos. Per aquest motiu és important que les zones estiguin 

delimitades ja que és una zona transitada per toros i una mala organització 

podria provocar accidents.  

 

3. Aglomerats i residus:  En aquesta zona es troben els contenidors de cartró. A 

més a més hi ha la zona dels aglomerats. Els aglomerats és un dels components 

que es col·loquen dintre dels motllos ja que els seients requereixen d’ells. 

Aquests aglomerats però, s’han de tenir en remull abans de portar-los a 

màquina. Per realitzar això es va habilitar un sistema de “banyeres” on els 

aprovisionadors han de depositar els aglomerats, mullar-los i deixar que perdin 

l’aigua fins a quedar humits. Aquesta zona sempre ha d’estar organitzada, neta 

i sense residus d’aigua en el terra. Els espai dels aglomerats és a la vegada un 

punt de millora dintre de l’empresa. 

 

 

Figura 31: Distribució d'algunes de les zones comuns. 
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Magatzem de components i Picking’s 

La figura 32, ens mostra la zona habilitada per l’emmagatzemament de components. 

En aquesta zona la dividim en tres parts, el supermarket, el Picking i l’àrea destinada al 

encarregat del Picking. Aquesta zona està contemplada dintre de l’àmbit productiu per 

la relació que hi ha entre l’entrega i gestió eficaç de components i la productivitat de la 

línia.  

1. Supermarket. El supermarket és l’àrea on s’emmagatzemen els inserts que 

s’han d’utilitzar en un torn aproximadament. El supermarket està organitzat 

per estanteries etiquetades segons número d’estanteria, número de fila i 

número de columna. Els aprovisionadors són els encarregats d’agafar 

d’aquestes prestatgeries els components que necessiten i portar-los a les línies 

de producció. La falta d’inserts en aquesta zona o la mala col·locació dels 

mateixos provoca que l’aprovisionador no els subministri a la línia i per tant 

s’aturarà. 

 

2. Picking. Aquesta zona representa el magatzem de components. Aquí es 

guarden tots els palets de components els quals es subministres segons el 

consum al supermarket. Igual que el supermarket una mala gestió i 

organització del Picking pot tenir conseqüències greus en la producció. Per tant, 

l’ordre d’aquesta zona és un punt a tenir molt en compte.  

 

 

3. Àrea encarregat del Picking. El responsable del picking gestiona tot el 

subministrament de components. Disposa d’una zona amb dues taules, 

ordenador i impressora per poder fer les tasques d’entrega de material. 

Aquesta zona s’utilitza per deixar contenidors de rebuig del Picking, palets 

buits, o fins i tot per treballar amb alguns components problemàtics. Aquesta 

zona hem considerat que ha d’estar gestionada de forma correcta, amb les 

seves delimitacions corresponents per a cada utilitat per poder eliminar tot el 

desaprofitament en la gestió de materials.    
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Figura 32: Distribució de zones d'emmagatzematge. 

 

5.8.5 SAFARI  

Un cop es va dividir l’àmbit productiu en totes les sub-àrees en les que es pretén 

aplicar les 5S i quins són els punts a tenir en compte en cadascuna, es va realitzar un 

safari. El safari va consistir en crear un equip multidisciplinari i realitzar ruta a totes les 

àrees implicades. Aquesta ruta no consta d’informe. La seva funció és comprovar 

l’estat en que ens trobem i quines són les tasques que s’han de realitzar. En el safari es 

va realitzar una llista de tasques a realitzar i també es van realitzar imatges de 

cadascuna d’elles . Això ens va permetre poder analitzar profundament en quin estat 

ens trobàvem. 

A continuació es mostren algunes de les imatges realitzades en el safari. 

En la figura 33 es mostra el passadís que es troba a l’entrada de la planta i que recorre 

tota la part de darrere de la màquina 1. Es pot observar l’acumulació de brutícia que hi 

ha en els conductes de ventilació i fins i tot en la turbina la qual és de color blau i no 

podem veure el seu color original. 

La paret i les claraboies del sostre també estan completament tapades per la brutícia i 

pe últim en el terra ja no s’aprecia la capa de pintura original i els passadissos de 

circulació també estan parcialment esborrats. 
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Figura 33: Imatge del passadís a l'entrada de la planta. 

 

En la mateixa zona, concretament a l’entrada de la nau, vam trobar-nos amb material 

completament empaquetat en el mig de la zona de pas. A la dreta de la foto es mosta 

una catifa al terra que ens porta a la porta per pujar a oficines i a la part esquerre de la 

imatge veiem una porta més gran, destinada per a poder entrar o treure càrregues 

amb mides més grans. Com hem comentat aquest espai està marcat com una zona de 

pas. Aquesta zona no disposa de cap àrea habilitada i definida per a la recepció de 

material. Cal aclarir que els materials que depositen en aquest espai no són de 

matèries primes per a la fabricació de les escumes, sinó que es tracta d’altres tipus de 

materials que s’utilitzen en la planta. En la figura 34 es mostra aquest material 

dipositat al terra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Material rebut sense ubicació. 

Turbina 

Conductes de ventilació 
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Un altre zona conflictiva va ser l’àrea dels inserts. Com hem comentat en els apartats 

5.8.2 i 5.8.3, és fonamental poder disposar d’una àrea d’inserts organitzada 

correctament. La figura 35 mostra l’estat en que es trobava el terra d’aquesta zona en 

el moment en que es va realitzar el safari. Es poden observar clips, velcros i varilles 

llençades al terra. En aquesta zona els treballadors treballen sota molta pressió ja que 

la màquina treballa de forma contínua i han de col·locar els inserts en l’interior dels 

motlles abans de que travessi el seu lloc de treball. 

Els operaris agafen els inserts de les seves ubicacions però en molts casos estan 

enredats entre ells i alguns cauen. Altres vegades, degut a la situació d’estres, no tenen 

cura dels components quan els agafen de les seves ubicacions hi cauen literalment al 

terra.  

A més a més, les prestatgeries no estan senyalitzades en el terra i la balla de seguretat 

no es troba de forma completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mateixa àrea d’inserts trobem per una banda una prestatgeria feta de tubs i per 

l’altre una capsa al damunt d’un palet.  

La prestatgeria està col·locada per emmagatzemar les armadures defectuoses que no 

encaixen en els motlles. Seguidament el responsable de qualitat d’aquests 

components és el encarregat de extreure-les del carro i portar-les a analitzar. Com es 

pot veure, el carro no disposa d’una ubicació marcada en el terra i tampoc hi ha cap 

cartell que ens dongui informació sobre els components que hi ha. L’única informació 

Figura 35: Imatge de la zona d'inserts el dia de la realització del safari. 
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que hi ha és una llista de control on hi apareix la referència i la quantitat de armadures 

defectuoses.  

La capsa de cartró col·locada al damunt d’un palet és una capsa que rebem dels 

proveïdors amb armadures en correcte estat. La línia de producció disposa d’una 

capacitat limitada d’emmagatzematge de components i aquestes armadures són de 

molt alt consum i a més a més són les més grans que s’utilitzen. Els apovisionadors de 

components han d’extrure les armadures i col·locar-les en uns perxeros dissenyats per 

a que l’opeari que la col·loca en l’interior del motlle ho pugi realitzar amb facilitat. 

Degut amb aquest alt consum es reserva una caixa plena al darrere de la línia. Com es 

pot observar en la figura 36, aquesta capsa tampoc disposa de cap ubicació definida en 

el terra i tampoc hi ha cap cartell que ens indiqui que són armadures en bon estat.  

 

 

Figura 36: Carro d'armadures defectuoses i caixa d'armadures bones. 

A continuació, en la figura 37, es pot observar l’estat en que es trobava la zona 

d’acabats “ Rework”  de la línia 1. Com hem explicat aquesta zona es vital per a la 

producció de la planta ja que és on es realitzen totes les operacions d’acabat a les 

peces.  
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Es pot observar que hi ha una gran quantitat de brutícia al terra. Aquesta brutícia són 

rebaves d’escumes, retalls d’escuma, o altres restos que esdevenen de realitzar les 

reparacions a les peces. Com hem comentat anteriorment, el procés que ha de dur a 

terme la companyia genera molta brutícia, però hem de treballar per poder eliminar 

aquest factor.  

També s’observa que hi ha peces al terra. Aquestes peces no tenen cap identificació 

per saber si són bones o són defectuoses per tant qualsevol podria confondre-les per 

peces defectuoses en el cas que siguin bones o al contrari.  

Per últim veiem que hi ha un carro a la part dreta de la imatge. Aquest carro no està 

identificat i actualment es troba buit. Aquest carro té la finalitat de transportar peces 

des del l’àrea d’auditories, on realitzen inspeccions de les peces de manera aleatòria, 

fins a les línies de producció per a tractar-les. Per tant, aquest carro hauria de tenir una 

identificació de manera que tothom pogués saber quina és la seva utilitat. També 

s’hauria de marcar al terra quina ha de ser la seva ubicació per  evitar trobar-lo en el 

mig com en aquest cas.  

Seguint pel nostre safari vam arribar a una àrea que esta destinada a realitzar 

operacions addicionals. Les operacions es basen en ensamblar diferents peces de 

plàstic entre elles per a muntar una peça final. Aquesta peça s’anomena sidebolster i 

va introduïda en l’interior d’una sèrie de motlles. Com veiem en la figura 38, les 

matèries primes estan emmagatzemades en grans caixes subministrades pel 

proveïdor.  

Figura 37: Zona d'acabats de la línia 1. 
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En aquest espai no hi ha cap instrucció de treball que ens expliqui com s’han de 

realitzar les operacions per al correcte muntatge de la peça. Quan un operari és 

destinat a treballar en aquesta posició no pot realitzar la seva feina fins que un 

encarregat seu li realitzi la formació prèvia.  

També podem comprovar que és un espai on no hi ha cap ubicació definida. Els palets 

es troben al costat de la taula, però aquest espai és una zona on hi ha un transit elevat 

de carretons i poden arribar a molestar. A més a més, veiem una balla que no realitza 

cap funció i que pot provocar situacions de perill ja que esta situada a l’esquena de 

l’operari quan ell està realitzant la seva feina a la taula.  

Per últim veiem una prestatgeria sense cap mena d’identificació. En aquest cas es 

troba buida, però es tracta de la prestatgeria on es col·loquen els sidebolters 

finalitzats. Aquesta prestatgeria disposa de rodes per poder ser transportada fins a la 

zona d’inserts quan el motlle es troba en producció .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre punt on es va observar un gran desordre i on no hi havia cap mena de gestió i 

organització, va ser a l’àrea del magatzem de producció. En aquest espai s’hi 

emmagatzemen tot d’elements com eines, dissolvent(utilitzat en la línia de producció 

per a retirar excessos d’espuma en algunes parts de plàstic dels seients), coles 

(utilitzades per realitzar les operacions d’acabats a les peces), tapaporus ( material que 

s’aplica a l’interior dels motlles per millorar la qualitat de les peces quan es requereix), 

nanes (objectes de plàstic que són utilitzats per netejar els motllos quan s’ha 

desemmotllat la peça), entre altres i per tant ens focalitzarem més profundament en 

els aspectes de la seva gestió i organització.  

Figura 38: Àrea de muntatges. 
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Com hem pogut veure gràcies a les descripcions realitzades d’aquests materials, tots 

són utilitzats en la línia de producció i la seva manca en la línia pot ocasionar greus 

problemes. Realitzar una gestió eficaç que inclogui una bona organització i 

disponibilitat del material és fonamental. Aquesta àrea s’ha dividit en dos. La primera 

és l’exterior del magatzem i l’altre és l’interior. A l’exterior es disposa actualment de 

dos contenidors encarregats d’emmagatzemar, actualment, qualsevol element que no 

disposi d’ubicació. A més a més també hi trobem palets amb caixes de cola o nanes 

que envolten en magatzem.  

Per altre banda tenim l’interior del magatzem. Actualment aquest magatzem és 

utilitzat com a traster de l’empresa. En el seu interior podem trobar tots els elements 

per construir prestatgeries de manera desordenada, elements de neteja, manegues, 

etc.  

A continuació en la figura 39,es mostra els dos contenidors que hi ha a l’exterior del 

magatzem. S’han marcat quins elements es necessiten i quins s’han d’eliminar o re 

col·locar en un altre ubicació.  

 

Figura 39: Contenidors d'emmagatzematge dels materials de producció. 

 

En la taula 11, podem veure el llistat dels elements que contenen els contenidors i si 

són necessaris o no en aquesta ubicació 

 

Taula 11: Selecció de materials per als contenidors d'emmagatzematge de  l'àrea de producció 

Eliminar   Organitzar 

(1): Dipòsits pistola cola   (2): Cola concentrol 

(6): Pot pintura     (3): Cola simalfa 

(7): Caixes inserts   (4): Tapaporus 

(8): Recipient metàl·lic amb 
difusor 

  (5): Dissolvent 
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Com veiem, en aquest espai només hem seleccionat per a que es mantinguin en 

aquesta ubicació els elements que són necessaris de manera constant a les línies de 

producció. S’han d’eliminar els altres components, netejar la zona i organitzar els 

espais amb els elements que hem seleccionat. D’aquesta manera es disposarà de més 

espai i es podran emmagatzemar més elements importants. 

A l’exterior del magatzem, també i tenim palets amb diverses caixes. Aquestes caixes 

són coles, nanes, tapaporus però tal i com ho entrega el client. Aquestes caixes són les 

que es col·loquen, quan és necessari, en els contenidors que hem observat en la figura 

39. El problema és la ubicació actual d’aquestes matèries primes en gran quantitat. En 

la figura 40, es mostra l’estat de la porta del magatzem de producció.  

 

 

Figura 40: Estat de l’entrada del magatzem de producció. 

Aquest espai és una zona de pas, i s’ha decidit eliminar tots aquests elements, excepte 

les diferents escombraries. Aquests palets amb caixes contenen com hem dit les 

diferents coles, nanes de plàstic, etc. El nostre objectiu és col·locar aquests elements a 

l’interior del magatzem una vegada es trobi en condicions i es disposi de l’espai 

necessari.  

Per altra banda tenim l’interior del magatzem. En la figures 41 i 42 es mostren 

diferents perspectives del seu estat actual. 
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Figura 41: Lateral esquerre del magatzem de producció. 

 

Figura 42:Lateral dret del magatzem de producció. 

 

Igual que el s’ha realitzat en els elements que es troben a l’exterior del magatzem, 

s’han seleccionat els materials segons si són necessaris i s’han d’organitzar o s’han 

d’eliminar d’aquesta ubicació. En la taula 12 es pot observar més detalladament 

aquesta distribució. 

 

Taula 12: Selecció del material a l’interior del magatzem de producció. 

Eliminar   Organitzar 

(1): Caixes   (2): Filtres en V (diferent ubicació) 

(3): Velcros   (11): Material estanteries 

(4): Taquilla trencada   (13): Material estanteries 

(5): Caixes cartró   (15): Material estanteries 

(6): Caixes i planxa   (16): Escala 

(7): Reixa carcassa filtres     



Memòria 

  

Aplicació d’eines Lean Manufacturing en un entorn productiu. 63 

 

(8): Palet     

(9): Caixes cartró i ferros     

(14): Catifa zona de retallar     

(17): Fregona     

(18): Senyalització     

(19): Taquilla     

(20): Cartró i fregona     

 

En aquesta zona hi ha una molt mala organització de tots els elements que hi ha i és 

imprescindible aplicar una metodologia 5S degut a la importància que té de cara a la 

producció de l’empresa. Per tal d’agilitzar aquest procés, s’ha realitzar una distribució 

teòrica de la distribució ideal d’aquest espai tenint en compte quina és la seva funció a 

l’empresa. En la figura 43 es mostra la distribució que s’ha proposat de cara al 

departament de producció amb l’objectiu de millorar la gestió d’aquest espai.  

 

Figura 43: Distribució proposada per al magatzem de producció. 
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5.8.6 RUTA DE TREBALL 

  

L’equip que va realitzar la ruta, un cop acabada, va arribar a la conclusió que l’estat en 

que es trobava la planta pel que feia a brutícia i desordre era tan avançat que realitzar 

petites tasques en cada zona no solucionaria el que havien causat tants anys de 

deteriorament.  

 

La solució va ser crear una ruta de neteja la qual cobris tot l’àmbit productiu. Es crearia 

un equip de neteja que aniria seguit la ruta dissenyada per l’equip i d’aquesta manera 

avançar en l’aplicació de les 5S. En la ruta d’aquest equip de neteja es va decidir 

realitzar les 3 primeres etapes de les 5S. Aquestes són separar i eliminar, ordenar i 

netejar. L’equip de treball té com a objectiu realitzar aquetes tasques per totes les 

zones que apareixen en la ruta dissenyada. Per assegurar que es realitzaven les 

tasques considerades necessàries es van elaborar tres check-lists de les zones 

afectades. 

  

La ruta que es va dissenyar es mostra en la figura 44. La ruta comença a l’entrada 

principal de la planta i finalitza en la zona situada darrera de la línia 8. Es va donar 

aquets ordre per prioritat estètica i de circulació ja que hi ha zones que són molt més 

transitades que algunes altres. A més a més, envolta primer la línia 1 la qual és la 

principal àrea de la planta de producció. 

 

Aquesta ruta va ajudar-nos a classificar totes les accions de neteja segons la seva 

periodicitat. Es va decidir dissenyar tres llistes “Check-list” segons la prioritat 

d’aquestes accions. Una check-list és de realització diària, una segona és de realització 

setmanal i la tercera és de realització mensual. Es va aplicar aquesta metodologia per 

no crear una única llista molt llarga i elaborada i a la vegada aplicar el mètode d’una 

manera més organitzada. Es va escollir classificar les accions segons les necessitat que 

teníem i d’aquesta manera disposar de diferents documents. 
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Figura 44: Ruta d'aplicació de les 5S. 

A continuació en la figura 45 es mostra un exemple de check-list que es va realitzar. En 

aquest cas es tracta de la check-list mensual. Com podem veure està formada per 

tasques que no és necessari realitzar cada dia. 
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Figura 45: Listat d'accions de neteja mensual. 



Memòria 

  

Aplicació d’eines Lean Manufacturing en un entorn productiu. 67 

 

L’objectiu d’aquesta ruta és realitzar un rentat de cara global a l’empresa. Per tant  la 

part més important vam considerar que seria la neteja. Com es pot observar a la figura 

46, es vol millorar l’estat global, incloses les parets. Aquest fet no afecta directament 

en un augment de la productivitat o una reducció de el desaprofitament per una mala 

organització. Tot i així, l’estat d’ànim dels treballadors pot variar de forma considerable 

depenent de les condicions del seu lloc de treball. Un ambient net i agradable pot 

afavorir a millorar l’estat de motivació de tots els empleats de la companyia.  

 

 

Figura 46: Operacions de neteja a les parets de la planta. 

 

Com s’ha comentat en diversos punts del treball, el nostre procés de producció genera 

molta brutícia a causa del material que s’està fabricant.  

Amb l’objectiu de reduir aquesta brutícia constant del nostre procés es va dissenyar un 

pla de neteja. Es va definir un equip de neteja el qual dedicarà part del seu horari de 

treball a realitzar tasques de neteja a l’empresa.  

En la figura 47 es mostra una imatge de l’equip de neteja realitzant una de les seves 

tasques corresponent a la neteja de la zona d’acabats de la línia 1.  
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Figura 47: Accions de neteja. Cinta transportadora de línia 1. Zona d’acabats. 

 

5.8.7 ESTANDARITZACIÓ  

Realitzant la ruta dissenyada explicada en l’apartat “5.8.6 Ruta de treball” ja ens ajuda 

a realitzar una estandardització a tota la planta ja que la metodologia és la mateixa. 

L’únic que varia són les operacions, però els procediments han de ser els mateixos. 

Amb la finalitat de poder comptar amb una planta neta, ordenada i organitzada es va 

decidir de reorganitzar la distribució de les senyalitzacions pintades al terra. Per a 

realitzar una neteja completa es va decidir tractar el terra ja que el seu deteriorament 

era molt notable. L’acció presa va ser pintar tot el terra de la planta.  

D’aquest manera es realitzava la neteja que buscàvem, es millorava l’estat del 

paviment i es podia realitzar la nova distribució de passadissos, zones sense equips de 

protecció individual “EPI’s”, passos de vianants, etc.  

Mitjançant aquesta acció de pintar i senyalitzar el terra de tota la planta de producció, 

es va decidir també de senyalitzar tots els punts on hi ha materials, prestatgeries, 

contenidors de material rebutjat, etc. D’aquesta manera es crearia una ubicació per a 

tots els elements importants de la planta.  

A la figura 48, es mostra la distribució que es va dissenyar. En ella, es mostren tots els 

passadissos en color verd i els passos de vianants en color groc. Aquestes senyals 

cobreixen la planta de producció creant un circuit a través de tota la superfície passant 

així per totes les zones. La funció dels passos de vianants és unir els diferents 

passadissos. A més a més, els passos de vianants travessen zones per on hi ha 

circulació de carretons i que per tant no hi pot haver un passadís de color verd.  
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En color groc, també hi ha les línies de les delimitacions que separen les màquines o els 

passadissos i les prestatgeries dels inserts,  les taules de la zona de retallat o altres 

zones per exemple la de armadures defectuoses de la línia 1. 

 

 En color blau, es van marcar les zones que hi trobem d’avant dels vestuaris, del 

menjador i en la cel·la de la reunió de torn. En la zona de vestuaris i del  menjador hi 

ha les maquines expenedores dels elements de protecció individuals “EPI’s”.  Per tant, 

ha de ser una zona on sigui possible circular sense aquests elements ja que són zones 

que es traspassen quan entres i surts de l’empresa i just abans d’anar a extreure els 

propis elements de protecció. 

La cel·la de la reunió de torn, es va decidir senyalitzar de blau ja que es una zona que 

esta envoltada de pissarres i no hi ha cap perill de prendre mal. A més a més, es 

col·locarà un tancat per crear una habitació totalment tancada al mig de la planta. La 

maquinària de l’empresa, ja siguin les pròpies màquines o els ventiladors generen molt 

un soroll elevat i en ocasions pot resultar incòmode. Per aquest motius es va decidir 

tancar aquesta zona i així poder ser una àrea lliure d’elements de protecció.  

 

Per últim, hi trobem unes zones marcades en color vermell. Aquetes zones simbolitzen 

els contenidors de material rebutjat. És fonamental poder diferenciar el material que 

es troba en estat correcte del material que es per rebutjar. D’altra banda es podrien 

confondre i es podria enviar material en mal estat al client, o podria succeïr el cas 

contrari, llençar peces en bon estat que es troben en una zona habitual de material 

rebutjat. Diferenciar molt bé aquestes zones és un punt molt important.  

A continuació es mostra a la figura 48 la distribució que es va realitzar on es mostren 

totes les zones esmentades anteriorment.  
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Figura 48: Distribució d'àrees de la planta. 

 

La gestió dels rebutjos es va considerar un punt important a tenir en compte en la 

aplicació de les nostres 5S. En la companyia hi ha diferents rebutjos els quals no poden 

gestionar de la mateixa manera i per tant han de tenir una ubicació definida per no 

crear confusió. En el safari, ens vam adonar que es deixaven alguns rebutjos en zones 

que no es estava permès, o fins i tot, trobàvem rebutjos entre mig de les prestatgeries, 

taules de treball, etc.   

La solució juntament amb la responsable SHE “Security, Helthy and Enviroment”va ser 

distribuir estratègicament diferents contenidors per tota la planta amb la finalitat de 

cobrir totes les zones i poder subministrar un lloc als operaris on poder llençar els 

rebutjos.  
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La separació consisteix en tres grans grups: Elements banals, envasos, i orgànics.  

 Banals: Elements de protecció que estan en contacte amb les escumes com 

poden ser guants.  

 Envasos: Residus d’ampolles, llaunes, bosses que els operaris consumeixen en 

el lloc de treball. 

 Orgànics: Residus de menjar, papers, etc.  

 

Aquesta separació de residus es transportarà a una planta situada a Sallent 

encarregada de gestionar residus, la qual s’encarregarà de realitzar més profundament 

aquesta separació. A la figura 49 es mostra la distribució dels diferents contenidors en 

l’interior de la planta.  

 

Figura 49: Distribució dels residus de la planta. 

La realització d’aquesta par del projecte va passar per contractar una empresa externa 

la qual realitzes l’execució del projecte. Juntament amb el director de producció i la 
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responsable de riscos laborals, es va contactar amb varies empreses especialitzades en 

la realització d’aquestes tasques.  

Es va pactar que l’execució es duria a terme en dies diferents i per zones. L’empresa no 

disposava de disponibilitat per poder tancar les seves portes entre setmana i la solució 

va passar per realitzar els diferents trams els caps de setmana.  

A continuació en les figures 50 i 51, es poden veure imatges amb la comparació 

d’algunes de les zones en les que ja s’ha realitzat l’aplicació de pintura. La primera 

zona on es va realitzar l’aplicació de pintura va ser la més transitada pels treballadors i 

a la vegada la més deteriorada. Aquesta és la zona blava que comunica els vestuaris 

amb el menjador. 

Figura 51: Zones pintades (Passadís que comunica els vestidors amb el menjador). 

Figura 50: Zones pintades.  Zona central de la línia 1 
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5.8.8 MANTRNIR 

L’últim punt de la nostre aplicació de les 5S consisteix en mantenir les millores 

aconseguides durant el transcurs d’aquesta aplicació i seguir millorant en els 

procediments i accions que s’han dissenyat.  

Per poder mantenir el control de la nostra aplicació de les 5S, es va decidir dissenyar 

una auditoria que cobris tots els diferents punts que formen les 5S dintre del nostre 

procés.  Aquesta auditoria s’ha de començar a realitzar una vegada s’hagi aconseguit la 

4S. Això significa haver realitzat totes les tasques de neteja, organització i 

estandardització especificades en els seus punts corresponents.  

L’objectiu d’aquesta auditoria és poder avaluar per separat aquests punts de manera 

ràpida i eficient per poder mantenir un control sobre les tasques  definides. En el cas 

de deixar de banda  el manteniment de les 5S, gràcies a l’auditoria podrem veure en 

quins aspectes hem d’actuar i ser més disciplinats.  

Juntament amb la persona responsable del departament de riscos laborals, es va 

decidir incloure una sisena “S” prèvia a les altres. Aquesta “S” englobarà punts de 

seguretat dintre de l’àmbit productiu i seran els primers punts que els auditors hauran 

de tenir en compte quan realitzin l’auditoria. Per la companyia es fonamental la 

seguretat dels seus treballadors i per aquest motiu es va decidir incloure aquest punt 

en l’auditoria. Aquesta “S” es va anomenar 0S. 

A continuació en la figura 52 es mostra l’auditoria que es va dissenyar. Com es pot 

observar els primers punts de l’auditoria estan relacionats amb la seguretat.  
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Figura 52: Auditoria 5S 
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 5.9 VISUAL MANAGEMENT 

Dintre del nostre projecte el Visual Management és una part fonamental. L’empresa 

treballa amb molts factors i indicadors a la vegada i és molt complicat tenir-los tots 

controlats. Per tant, la millor manera de poder conèixer l’estat de l’empresa en un 

moment determinat és dissenyant un visual management adequat a les nostres 

necessitats. 

Com s’ha comentat, l’objectiu del visual management és poder analitzar l’estat actual 

de l’empresa i poder ser capaços de detectar possibles desviacions. Si som capaços de 

realitzar un control adequat, podrem intervenir quan apareguin desviacions.  

La necessitat de realitzar aquest control és la falta de comunicació que hi ha 

actualment a l’empresa a nivell de dades informatives. Ens hem trobat amb problemes 

que han estat en el nostre procés durant períodes llargs i no es realitzaven millores al 

respecte per tractar d’eliminar-los.  

 

5.9.1 CEL·LA DE CONTROL DE PRODUCCIÓ 

 

Una cel·la  de control de producció és un espai que té l’objectiu d’informar sobre 

l’estat d’aquell espai en un moment determinat. Tal i com hem explicat anteriorment, 

el nostre procés de fabricació d’escumes està dividit en zones independents entre 

elles. Aquestes zones són la zona de desemmotllat, la zona de col·locació d’inserts , la 

zona de retalladors i la zona d’acabats “rework”.  

El nostre objectiu és poder aplicar aquest mètode de control en totes les zones 

esmentades. Per tal de poder dur a terme aquesta aplicació, l’equip de producció es va 

reunir per decidir quina seria la seqüència d’operacions a dur a terme.  

La solució va ser realitzar un panell específic per a cada zona o fins i tot dos com 

veurem més endavant. Aquets panells tenen la funció de subministrar informació cap a 

l’exterior de l’estat en que es troba la zona afectada. Per poder realitzar aquest control 

de forma efectiva es va decidir realitzar el control cada dues hores. D’aquesta manera 

en cas de desviacions durant un torn es poden prendre mesures al respecte i  

d’aquesta manera eliminar el problema o tractar de disminuir-lo. Aquests panells seran 

gestionats per un operari de cada zona i ell serà l’encarregat d’anotar els valors cada 

dues hores .  

Es va considerar que una implementació estructurada, és a dir, realitzar el procés 

d’implementació per parts i no tots a la vegada, seria el millor mètode. D’aquesta 

manera es van introduint els conceptes de control i gestió de la informació de manera 

més fluida.  
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El format d’aquest indicadors seguiran el mateix patró per fer-ho el més estàndard 

possible. L’abast dels gràfics serà a una setmana vista en divisions de dues hores  i cada 

setmana s’esborrarà la setmana anterior. Tot i així hi haurà un històric el qual 

s’actualitzarà setmanalment. El gràfic mostrarà els valors tolerants en color verd i els 

no acceptables en color vermell. Per últim es disposarà d’un gràfic per a cada torn.  

El primer indicador que es va dissenyar va ser el ne números d’estrips que pateixen les 

peces quan són desemmotllades. Aquests estrips s’han de reparar i fan que a la zona 

de acabats augmenti el temps de cicle de la reparació. Quan el problema es greu pot 

causar acumulació i l’acumulació pot fer parar màquines. Per altre banda, aquests 

estrips poden fer que la peça sigui per llençar depenent en quina part de la peça es 

trobi.  

Les causes arrels d’aquest problema pot ser una mala aplicació de la cera al motllo, 

problemes de temperatures dels motllos o del químic, etc.  

En el gràfic 1 es mostra el gràfic de desemmotllament de la zona de desemmotllament. 

Com s’observa hi ha definit un límit. Quan el número de defectes per estrips cada dos 

hores supera el límit el cap de colla a de prendre les decisions que ell cregui.  

 

 

Gràfic 1: Número de peces defectuoses per estrips al desemmotllat. 
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El segon indicador escollit va ser el número de peces defectuoses per falta d’algun 

component. En la zona d’inserts es treballa sota una gran pressió i es molt comú que 

en ocasions els operaris no col·loquin tots els inserts o que els col·loquin malament.  

Això pot ser causat per falta de formació del personal, un balanç ineficient de màquina 

el qual provoca trams difícils i no hi ha temps per col·locar tots els inserts o altres 

factors externs com el cansament. El funcionament és el mateix que en el cas anterior. 

Un operari serà l’encarregat d’anotar els valors cada dues hores i el cap de colla el de 

prendre les mesures necessàries. 

 En el gràfic 2 es pot veure els seus valors corresponents. 

 

Gràfic 2: Gràfic de peces defectuoses per problemes d’inserts. 

 

Es va observar que un altre problema que patíem en l’àrea de col·locació d’inserts  era 

el número d’anul·lacions. Una anul·lació es produeix quan els operaris no han tingut el 

temps necessari per col·locar tots els components a l’interior del motlle però accionen 

un polsador. Aquest polsador envia un senyal al robot encarregat d’injectar l’escuma a 

l’interior del motllo que fa que no injecti. D’aquesta manera ens estalviem d’injectar 

una peça que sabem amb seguretat que és per llençar.  

El problema que causen les anul·lacions és que no es compleix el nombre de peces 

segons planificació. Si aquest nombre incrementa logística no rep les peces que tenen 

planificades i pot provocar incidències amb els clients.  
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Els motius són els mateixos que els esmentats en l’indicador de peces defectuoses per 

falta de component i el seu ús també segueix els mateixos passos. En el gràfic 3 hi 

trobem el model dissenyat. 

 

Gràfic 3: Gràfic del número d’anul·lacions. 

 

5.8.2 PRODUCTION CONTROL CENTER 

 

Un altre mètode de control són centres de control de la producció. Pot semblar el 

mateix concepte que una cel·la de control de producció però va un pas més enllà. 

L’empresa Proseat Foam Manufacturing disposa d’una organització departamental 

molt estructurada. Cada departament està implicat en el procés productiu d’alguna 

manera o altre, ja sigui directament o indirectament.  

En aquest cas el que es pretén mesurar són els indicadors resultants de la producció 

feta amb l’objectiu de buscar millores. En aquest cas els indicadors estaran definits 

segons cada departament i estaran col·locats en una zona delimitada en el centre de la 

planta.  

El mètode escollit per realitzar els controls dels indicadors són una serè de gràfics on hi 

haurà marcats els objectius de cada moment. Per poder realitzar un control el més 

exhaustiu possible es disposarà d’un gràfic per a cada torn. Això ens facilitarà detectar 

variacions i podrem prendre accions en el punt afectat.   

El funcionament serà el següent. Cada torn es realitzarà una reunió d’entre 15 i 20 

minuts en aquesta zona adaptada per a realitzar-la on hi ha d’assistir un membre de 
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cada departament. Aquest responsable de cada departament serà el encarregat 

d’anotar el valor del seu indicador del dia anterior. L’objectiu és analitzar un a un els 

resultats del dia anterior per tractar les desviacions. Es disposarà d’un panell d’accions 

on s’anotaran quin és el problema, quina és l’acció que s’ha decidit realitzar, el 

responsable de realitzar-la i període de temps per a la seva realització.  

 

5.9.2.1 INDICADOR DE PRODUCCIÓ 

 

El departament de producció és un dels departaments que més necessita tenir un 

indicador que ens informi de l’estat del nostre procés ja que és el departament on es 

realitza la fabricació de les escumes. L’indicador escollit és la productivitat. Aquest 

valor es calcula amb la següent expressió: 

Productivitat = 
𝐹𝐵𝐸

𝐿𝐻
 

On : 

- FBE : Els seients estan diferenciats en quatre mides. El 100% és un seient 

complert, normalment el coixí de darrere. Aquest seients ocupen un carro 

sencer de màquina i això significa que representen 1  FBE. Desprès hi ha els 

40% i 60%. Aquests seients són els respatllers dels seients de darrere. A 

màquina poden anar dos 40% junts i un 40% amb un 60% però mai dos 60% ja 

que no hi caben en un carro. Per aquest motiu estan considerats com mig FBE. 

Per últim hi ha els coixins i respatllers dels seients de davant. Aquests seients 

són tots 50%, per tant es poden col·locar  de qualsevol manera a màquina. 

- LH són les hores treballades per aconseguir fabricar els FBE. 

En el gràfic 4 es mostra l’indicador de productivitat del torn de matí. 
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Gràfic 4: Gràfic de la productivitat. 

5.9.2.2 INDICADOR DE PROCÉS  

 

El departament de procés té una importància vital dintre del procés productiu ja que 

són els encarregats de gestionar i de fer funcionar la maquinària encarregada de 

realitzar les escumes. Gestionen la injecció dels components per formular la escuma i  

organitzen el balanç de màquina. En resum, el departament de procés és l’encarregat, 

en gran part, de que les peces surtin correctament de màquina.  

La formulació, temperatura dels líquids, temperatura dels motlles o estat dels motlles 

són uns factors que afecten greument a la qualitat de les escumes i en cas de no estar 

correctament ajustats poden provocar greus problemes amb la qualitat de les peces.  

El indicador que hem escollit per analitzar aquest procés és el nombre de peces 

defectuoses o també conegut com “Scrap” . L’indicador es calcula amb la següent 

expressió: 

% Scrap = 
𝑛º 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑟𝑎𝑝

𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑠
 x 100 

 

En el gràfic 5 es mostra un exemple de l’indicador de peces defectuoses “scrap”. 
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5.9.2.3 INDICADOR DE MANTENIMENT 

Com hem vist en l’apartat 4.4 “Total productive maintanance” el manteniment que es 

realitzi a la planta pot afectar greument  en l’eficiència que s’aconsegueix. Per poder 

obtenir un resultat que ens indiqui si la nostre maquinària es troba en bones 

condicions i treballa de manera correcte es va decidir prendre com a indicador el 

temps perdut, o també conegut com a “downtime”. Aquests temps poden ser causats 

per avaries de màquina, avaries de les cintes transportadores, interrupcions dels 

robots, canvis de motlles, etc.  

Aquest valor es calcula dividint el temps que s’ha trobat la màquina parada pel temps 

previst de producció, i en el gràfic 6, es mostra l’indicador amb els seus límits. 

Downtime (DT) = 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑′𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó
 x 100 
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Gràfic 5: Indicador de peces defectuoses. 
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Gràfic 6: Indicador del temps perdut " Downtime". 

 

5.9.2.4 INDICADOR DE LOGÍSTICA 

L’equip de logística s’encarrega de gestionar tots els temes relacionats amb els clients i 

els proveïdors, però una funció bàsica i a la vegada la més important és fer 

d’intermediari entre el client i el departament de producció. Logística és l’encarregat 

d’absorbir les demandes dels clients i realitzar una planificació que ha de transmetre a 

producció. Producció dons, ha de seguir aquesta planificació i produir el que logística 

demana. Si producció no segueix la planificació, el departament de logística es troba 

amb el problema ja que ha de subministrar les peces al client.  

Les causes de no complir la planificació poden ser causades per un augment del scrap, 

un gran número d’anul·lacions o fins i tot que la línia estigui mal dimensionada per al 

nombre de peces que hi ha planificades. L’indicador escollit ha estat el compliment de 

la planificació, o també conegut com a “Build to Schedule (BTS)”. Al contrari de altres 

indicadors, en aquest és possible sobrepassar el millor resultat possible de manera que 

ens perjudiqui. El millor resultat possible és 100% i significa que s’han produït totes les 

peces que hi havia programades. Quan se supera aquest valor, significa que s’ha 

produït de més i això vist des d’un punt de vista Lean no és un bon resultat ja que 

generem estocs que no són necessaris.  

Per obtenir el valor d’aquest indicador s’ha de conèixer el percentatge de cadascuna 

de les peces bones fabricades respecte a les planificades. En cas de sobrepassar el 

nombre màxim de peces segons planificació, aquest indicador penalitza negativament 
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ja que s’estarien produint peces que no es necessiten, el que també podem traduir 

com inventari. 

El valor resultant és el nostre compliment de fabricació. A continuació es mostra un 

exemple de compliment de planificació referència a referència de la màquina 1  i 

seguidament en el gràfic 7 es mostra un exemple.  

 

 

Gràfic 7: Indicador del compliment de la planificació "BTS". 

 

5.8.2.5 INDICADOR DE QUALITAT 

  

Un dels grans problemes de la planta, era la qualitat de les seves peces. En els últims 

mesos, els clients havien tornat molt encàrrecs per a ser revisats ja que havien trobat 

seients defectuosos. Per altre banda, l’empresa Proseat havia d’enviar personal intern 

a casa del client per a revisar aquests seients.  

Internament la companyia realitza auditories del producte acabat i en cas de trobar 

anomalies en el producte es genera un bloqueig. En bloqueig consisteix denegar la 

sortida de l’empresa de la referència bloquejada. Aquestes peces han de ser revisades 

una a una pel personal de producció.  

Els càrrecs dels clients per les comandes amb peces defectuoses o els costos de la 

recuperació i revisions dels estocs són molt elevats. Per aquest motiu, l’indicador del 

departament de qualitat que es va escollir va ser el número de peces rebutjades del 

client. El funcionament és el mateix que en els altres indicadors. El responsable del 
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departament de qualitat encarregat d’anar a la reunió de torn haurà d’anotar els valors 

en el gràfic. En el gràfic 8 podem veure el gràfic de les peces rebutjades del client.  

 

 

Gràfic 8: Indicador del número de peces rebutjades del client. 

 

Una vegada es van definir tots els indicadors, es va construir la cel·la on es realitzarà la 

reunió de torn. Aquesta cel·la es va situar al mig de la planta de producció ja que es va 

considerar el millor lloc per tractar els temes relacionats amb la producció de les 

escumes.  A continuació en les figures 53 i 54 es mostren imatges de la cel·la de 

reunions on s’observen els diferents gràfics i també la pissarra d’accions a realitzar per 

eliminar problemes tractats a la reunió. 
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Figura 53: Cel·la de reunions on es mostres els gràfics. 

 

 

 

5.9.3 SISTEMA DE COMUNICACIÓ ANDON 

Un dels punts on aplicarem una metodologia de treball basada en el visual 

management és a la línia de producció. Basats en les prioritats de l’empresa en aquest 

precís moment, es va observar que una bona eina per aplicar al nostre procés seria els 

sistemes de comunicació Andon. L’ idea inicial era desenvolupar un sistema mitjançant 

el qual es pogués transmetre la informació des dels diferents punts de la línia de 

producció fins al responsable de la línia de la manera més ràpida i eficient possible. 

Aquest responsable és el cap d’equip de la línia. Quan el cap d’equip és coneixedor del 

problema ha de contactar amb les persones necessàries per poder solucionar el 

problema. D’aquesta manera es crea un flux de comunicació des del lloc de treball fins 

al responsable de solucionar el problema. Aquest pot ser un mecànic de manteniment, 

un tècnic de procés o el propi encarregat de torn.  

Figura 54: Panell d'accions que trobem en la cel·la de reunions. 
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Un cop definides les necessitats que teníem vam buscar el sistema que creiem que 

seria el més idoni per la situació on estàvem. Aquest va ser un sistema visual Andon. 

Com s’ha explicat anteriorment, aquest sistema consisteix en alarmes visuals que 

s’activen en el moment en que hi ha un problema en algun punt del procés. Aquesta 

alarma visual ha d’alertar a l’encarregat d’aquest procés amb la major eficàcia 

possible, això implica que la localització de l’alarma és un punt fonamental a l’hora de 

treballar amb aquest sistema.  

Es van acotar quatre àrees d’aplicació a la línia 1, en les quals es va decidir que 

s’aplicaria aquest sistema. Aquestes àrees són : 

 Zona de desemmotllat. 

 

 Zona de retallat 

 

 Zona de reparació 

 

 Zona de col·locació d’inserts. 

Aquestes àrees són on realitzen les operacions manuals de tota la línia 1, i com hem 

explicat anteriorment, és molt important que aquetes zones treballin contínuament 

sense greus interrupcions per tal de no crear acumulació de peces “WIP”, no provocar 

anul·lacions a màquina, reduir el scrap degut a operacions realitzades de manera 

errònia, entre altres.  

En el disseny ens vam topar amb diferents problemes. El primer inconvenient que va 

sorgir va ser que no hi havia cap localització comuna entre les 4 zones i per tant no es 

podia posar cap llum en comú entre elles. A més a més, cada zona pateix diferents 

problemes i les necessitats no són les mateixes. Per altre banda, no hi ha cap persona 

que es trobi en contacte amb les zones de manera continuada. Això fa que l’operari 

encarregat d’activar l’alarma només ho pugui realitzar des de la seva zona de treball i 

en cas d’haver un problema en un altre zona que no sigui la seva no es podrà activar 

l’alarma.  

Per últim vam observar que el cap d’equip no es troba en un lloc determinat, sinó que 

es mou contínuament d’un lloc a un altre. Aquesta activitat tan elevada fa que si una 

alarma es col·loca a la mateixa zona on hi ha la urgència,  pot estar molta estona 

il·luminada i el cap d’equip no veure-la perquè es troba en un altre àrea.   

Per poder solucionar aquests inconvenients es van proposar les següents millores: 
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 Col·locació de les quatre alarmes visuals en un mateix punt. Aquest punt ha 

estat escollit estratègicament ja que es troba en una zona elevada la qual pot 

observar-se des de punts llunyans i està situat en mig de les quatre àrees 

escollides. D’aquesta manera el cap d’equip tindrà molta més facilitat per 

poder adonar-se de l’emergència.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Separar les zones per colors amb un control independent a cada zona. Això farà 

que el cap d’equip quan observi el color de l’alarma que es trobi encesa ja 

sabrà en quin punt hi ha el problema. A més a més en cada zona es disposarà 

d’un interruptor per poder accionar l’alarma en cas d’emergència. A la figura 56 

es mostren les diferents zones encerclades amb el seu color corresponent amb 

els de la figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zona de desemmotllat  

2. Zona de col·locació d’inserts 

3. Zona de retallat 

4. Zona de rework 
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Figura 55: Proposta de sistema Andon per la línia 1. 

Figura 56: Distribució de zones del sistema Andon. 
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5.8.4 GESTIÓ D’ESTOCS  

Com hem comentat anteriorment, l’objectiu del visual management és poder conèixer 

l’estat de l’empresa, o de qualsevol altre procés en un moment determinat. Un 

problema que l’empresa pateix en moltes ocasions és l’acumulació de peces a les 

taules de reparació. Quan hi ha una acumulació a les taules d’acabats, els operaris 

encarregats de tractar les peces es troben sota una situació d’estrès constant ja que 

han de realitzar les operacions més ràpid per poder buidar la taula i fer que les peces 

que van venint no estiguin al terra. Aquesta pressió fa que les operacions no es 

realitzin tan correctament com es farien en una situació normal. Per tant, és molt 

comú que no es detectin errors en les peces o que es reparin de forma incorrecte. Això 

fa augmentar els bloquejos de qualitat, arriben més peces defectuoses al client i fa que 

els operaris treballin per sobre d’un ritme òptim, es cansin i el rendiment sigui inferior 

cada minut que passa.  

Per altre banda, quan sorgeix aquest problema en la línia de producció i amb el 

objectiu d’evitar els problemes comentats, s’extreuen les peces que es troben 

acumulades en les taules i es col·loquen en carros. L’idea de col·locar les peces en 

carros es alliberar les taules i en moments en que la línia es trobi en bones condicions, 

introduir poc a poc aquestes peces. L’inconvenient de fer-ho així és que les peces quan 

surten del motlle estan una mica calentes i es poden deformar amb facilitat. El fet de 

deixar en carros les peces acabades de sortir de màquina, fa que quan s’introdueixin 

de nou a la línia per ser tractades ja estiguin deformades i siguin per llençar. Això pot 

fer augmentar el nostre indicador de “scrap” de manera considerable.  

Per poder evitar aquesta acumulació i prendre decisions abans de que es generi 

aquesta acumulació, es va dissenyar un sistema de gestió d’estocs a les taules de 

producció. A continuació, en la figura 57, es mostra un exemple d’una taula de la zona 

d’acabats el dia de la realització del safari.  

 

Figura 57: Exemple d'una taula amb excés d'inventari. 
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Com veiem, la taula esta saturada de peces. El nostre objectiu es evitar aquesta 

acumulació que només ens proporciona desaprofitament. A més dels problemes 

esmentats anteriorment amb la sobre càrrega de treball dels treballadors i la 

deformació de les peces, generem unes existències que no ens proporcionen cap valor 

afegit. 

El nostre objectiu, és aconseguir controlar aquestes existències sense sobrepassar un 

límit teòric definit per la companyia. Es va considerar que utilitzant les prestatgeries 

que hi ha ara mateix, el límit de la prestatgeria seria el que es mostra en la figura 57. 

Aquest seria l’estat ideal. Quan les prestatgeries sobrepassin aquest nivell, significarà 

que hi esta havent una desviació del procés. Un exemple és que de cop i volta les 

peces comencin a sortir amb molts defectes i que els operaris inverteixin molt de 

temps en la seva reparació. Aquest fet, s’ha de comunicar a tots els encarregats de la 

gestió de la línia per trobar la causa arrel del problema i solucionar-lo. Si esperem a 

que els problema ja existeixi en la línia de producció per començar a treballar en la 

seva solució ja serà tard perquè l’acumulació ja existirà i farà que els operaris treballin 

en sobrecàrrega i que les peces es deformin.  

 

 

Figura 58: Exemple d'una taula amb l'inventari adequat. 

 

La solució amb aquest problema va ser realitzar una marques a les taules de producció 

que simbolitzessin el límit màxim de càrrega de peces per a una taula.  

Quan el cap de colla o bé l’encarregat de torn observa que les taules comencen a 

sobrepassar aquest límit, han de comunicar el problema als tècnics de procés i 

conjuntament realitzar un anàlisi per trobar la causa arrel del problema abans de crear 

aquesta acumulació.  
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En la figura 59, es mostra l’idea proposada per a solucionar aquest problema.  

 

Figura 59: Sistema de gestió d'estocs en les prestatgeries d'acabats. 

 

5.9.5 GESTIÓ DE RETALLADORES  

La gestió de les eines és un punt a tenir en compte molt important en el nostre procés 

productiu. Utilitzem eines per a retallar les rebaves de les escumes quan surten de la 

màquina amb unes retalladores pneumàtiques especials. També utilitzem pistoles  

pneumàtiques a les taules d’acabats que disparen una cola especial per a escumes. A 

les taules d’acabats també s’utilitzen unes eines anomenades culleres que funcionen 

pneumàticament. Aquestes eines s’utilitzen per extreure trossos d’escuma 

perfectament tallats dels seients poder utilitzar-los per a cobrir altres necessitats.  

La zona de retallats és la única on el flux es totalment continu i no es para en cap 

moment. A diferència de les taules d’acabats on agafen les peces de la cintra 

transportadora i les col·loquen a la prestatgeria, en la zona de retalladors les peces no 

paren de circular. Hi ha una prestatgeria a cada banda de la cinta transportadora però 

en qüestió de segons queda totalment plena.  

Aquestes eines s’espatllen contínuament i necessiten ser reparades. Actualment quan 

hi ha retalladores en mal estat, l’operari que està realitzant les tasques de retallador 

ha d’esperar que el cap de colla o l’encarregat aparegui per aquella zona i comunicar-li 

que la seva eina de treball no funciona correctament. L’encarregat o cap de colla ha de 

comunicar aquest problema al treballador de manteniment que s’encarrega de 

realitzar les tasques de manteniment a les eines. Aquest treballador ha de buscar una 

retalladora en bones condicions i subministrar-li al retallador. Normalment no es 

disposen de retalladores en bones condicions i ha de reparar-ne una.  

Com hem vist des de que l’operari ha tingut el problema fins que ha estat solucionat 

han pogut passar aproximadament 30 minuts. La quantitat de peces mal retallades o 

fins i tot estripades degut al mal funcionament de la retalladora  pot ser molt elevat.  
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Els treballadors de les dues bandes de la cinta transportadora, disposen d’una taquilla 

per a les seves coses personals just al seu darrere. La solució va passar per incorporar 

dos taquilles més al damunt de les que ja hi havia. Una de color vermell i una de color 

verd. El funcionament seria el següent:  

1. L’operari disposa de la seva retalladora i de cop i volta s’espatlla.  

 

2. L’operari desconnecta la pistola del circuit pneumàtic i la deposita a la taquilla 

vermella senyalitzada amb el cartell “ Pistolas de recortar NOK”. 

 

3. Seguidament agafa una pistola en correcte estat de la taquilla verda 

senyalitzada amb el cartell “Pistola de recortar OK”.  

 

4. L’encarregat de gestionar el manteniment de les eines ha de realitzar una ruta i 

recollir les eines en mal estat. Un cop feta la ruta ha de realitzar les tasques de 

manteniment d’eines.  

 

5. Una vegada les eines estan reparades, s’han de tornar a col·locar  en les 

taquilles verdes “Pistolas de recortar OK”.  

 

Mitjançant aquesta gestió d’eines evitarem les acumulacions en la zona de retalladors. 

A més a més, també es disminuiran els estrips a les peces. Aquests estrips s’han de 

reparar i fan augmentar els temps de cicle a la zona d’acabats. El que significa que 

també augmenten les existències a la zona d’acabats.  

Per últim, s’haurà dissenyat una aplicació per a gestionar les eines de la planta. Això i 

l’aplicació del TPM a les eines de producció eliminaran el desaprofitament causat per 

la mala gestió de les eines.  

El següent pas d’aquesta aplicació, serà adaptar el mateix sistema, o bé un de similar, a 

la zona d’acabats.  

A la figura 60 s’observen les taquilles utilitzades per a dur a terme aquesta aplicació. 

Com hem comentat, estan col·locades a sobre de les taquilles personals dels operaris. 

En aquest cas són blava i blanca.  
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Figura 60: Sistema de gestió d'eines a la zona de retallat. 

 

5.9.6 PANELL KAIZEN 

Per últim, en l’apartat de visual management, es va decidir de crear un sistema de 

comunicació per tal d’introduir noves idees amb l’objectiu de millorar el nostre procés 

de producció. 

L’idea era que els propis treballadors, donessin els seus punts de vista i ens ajudessin a 

millorar el procés ja que ells són els millors coneixedors de cada una de les zones de 

treball. Per aconseguir això es va proposar de col·locar un panell Kaizen. La paraula 

Kaizen prové del Japonès i es pot traduir com “ millora ”.  

La idea va consistir en el següent. Col·locar un panell en el qual hi hagués unes targetes 

específiques on poder anotar les idees. Qualsevol treballador de la planta que tingui 

una idea pot agafar una targeta, escriure la seva proposta i col·locar-la el la zona del 

panell de propostes. L’encarregat de gestionar el panell recollirà les propostes i 

realitzarà el seu estudi per veure la viabilitat de les idees aportades.  

Quan una idea sigui acceptada per la companyia es col·locarà en la zona de propostes 

en marxa. L’objectiu d’aquest panell es poder interactuar amb tots els treballadors i 

que tothom pugui donar el seu punt de vista. En la figura 61 es mostra la targeta 

Kaizen.  
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Figura 61: Targeta  Kaizen. Sistema de propostes de millora. 

 

5.10 DEFINICIÓ D’ESTÀNDARDS DE TREBALL 

Com hem vist en l’estudi del nostre value stream mapping, els estàndards de treball 

són un punt de millora del nostre procés. Amb la seva aplicació, podrem establir unes 

metodologies de treball fixes i això ens ajudarà a eliminar les accions innecessàries.  

 

5.10.1 DEFINICIÓ DELS ESTÀNDARDS DE RETALLAT 

En la primera zona on es van estudiar els mètodes de treball va ser la zona de retallat. 

En aquest lloc de treball  és molt important disposar d’un estàndard de treball ja que 

una mala operació pot danyar la peça fins al punt que sigui per llençar i no es pugui 

reparar. Aquesta operació és la primera que reben les peces per part d’alguna persona 

i és molt important  que no es generi cap coll d’ampolla que pugui fer endarrerir els 

següents passos.  

El mètode que vam utilitzar per definir un estàndard va ser molt senzill. Vam observar 

diferents treballadors en diferents torns de treball i es va analitzar els mètodes que 

utilitzaven cadascun d’ells. Es va veure que hi havia similituds de moviments entre 

alguns d’ells però que no seguin al 100% la mateixa metodologia. Es van anotar els 

temps dels diferents operaris i es va realitzar un anàlisis. Es va observar que alguns 

operaris manipulaven més del necessari les peces, creant desaprofitament en les 

operacions que realitzaven. Altres vegades les peces eren danyades degut a una 

operació mal executada.  
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El nostre objectiu era estandarditzar un mètode que no crees desaprofitament per 

manipulació, fàcil d’executar per evitar trencar les peces i a la vegada que sigues el 

més ergonòmic possible.  

El primer pas comença amb la col·locació de les peces al damunt de la cinta que 

arriben a la zona de retallat. És fonamental que els operaris de la zona de 

desemmotllat col·loquin les peces rectes a la cinta i així evitar que els retalladors hagin 

d’agafar-les i col·locar-les correctament per poder realitzar les seves operacions.  

Una vegada els retalladors reben les peces en bones condicions la seva funció és 

retallat la rebava de la part que els hi queda just davant seu i seguidament el lateral 

dret de la peça. Aquest mètode funciona per a qualsevol retallador ja que a la nostre 

línia 8 i 9 en disposem de dos, però cada un d’ells està col·locat a una banda de la cinta 

transportadora. D’aquesta manera, entre els dos retalladors, es retallen els quatre 

costats de la peça.  

La seqüencia d’aquestes operacions es mostra en la figura 62.  

 

Es van realitzar diferents instruccions visuals per als diferents projectes que es 

produeixen actualment a l’empresa. A continuació es mostra un exemple d’ajuda 

visual realitzada a l’empresa. Aquestes instruccions són d’utilitat per poder ensenyar el 

mètode a tots els retalladors i d’altra banda disposar d’elles en cas de dubtes. 

Com es mostra en la figura 63 es divideixen les dues operacions per separat i s’explica 

el mètode en cada operació. Al final es mostra la seqüencia ja mostrada per evitar 

dubtes. En aquest cas, s’ha escollit mostrar una peça bàsica, que no necessiti 

d’operacions addicionals de retallat ja que representen un 90% del total de peces.  

Figura 62: Seqüencia d'operacions en l'estàndard de retallat. 
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Figura 63: Instrucció de treball de retallat. 
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5.10.2 DEFINICIÓ DELS ESTÀNDARDS D’INSPECCIÓ 

Com hem vist el l’apartat “5.7 Valeu Stream Mapping” uns dels objectius és la creació 

d’una nova distribució de les línies 8 i 9. En aquest projecte no realitzarem aquest 

estudi ja que no es troba dins de l’abast, però si que ens focalitzarem en la modificació 

dels seus estàndards. A diferencia del estàndard de retallat en el qual la metodologia 

no ha sofert una gran variació sinó que només s’ha eliminat el desaprofitament, en el 

cas de la inspecció si que es dissenyarà un nou mètode.  

Actualment es disposa de dos taules fixes on els operaris que estan en aquesta posició 

agafen la peça de la cinta, realitzen la inspecció marcant els defectes en cas de trobar-

ne i la diposita en un altra cinta que es dirigeix a la zona d’acabats o la col·loquen a 

l’aeri en cas de ser bona a la primera. En moltes ocasions els propis verificadors 

realitzar operacions d’acabats reparant petits estrips o aplicant cola en  zones claus.  

Amb la nova distribució es vol eliminar aquest model de verificació. La proposta es 

realitzar la verificació de les peces en cinta. Aquest model de verificació no disposa de 

taules on poder verificar, reparar o realitzar cap acció a la peça. L’objectiu és que el 

verificador únicament identifiqui els defectes de la peça. La situació actual del conjunt 

de la línia 8 i 9 es mostra en la taula 13. 

 

    Capacitat (peces) Desviacions de flux TOTALS 

Màquina Carros (FBE) 100% 75% Carros(FBE) L. Adjuster Headrest Carros (FBE) Peces 

L8 28 56 42 3 1 0 24 36 

Màquina Carros (FBE) 100% 100% Carros(FBE) L. Adjuster Headrest Carros (FBE) Peces 

L9 10 20 20 0 0 1 9 18 

Totals             33 54 
Taula 13: Producció actual en línia 8 i 9. 

La taula 13 ens indica les capacitats màximes de les dues màquines i amb quina és la 

capacitat amb la que es treballa. En el cas de la màquina 8 el total de la màquina són 

56 peces però la mitjana de treball de la màquina és del 75% el que correspon a 42 

peces. Per poder realitzar aquest mètode, s’ha decidit desviar flux de la cinta per poder 

assumir els temps de verificació. Es va decidir desviar el RSC “ seient de darrere” del 

projecte Q3. La producció d’aquesta peça és de 3 unitats per volta però en ocasions 

pot arribar a ser 4 unitats. El length Adjuster són petites peces del projecte Q3 que van 

col·locades a la part inferior dels coixins de davant. I per últim tenim els headrest que 

són els reposacaps i també estan considerades com a peces petites. 

 L’objectiu és adjudicar una taula de la zona d’acabats que es dediqui a realitzar 

inspecció i reparació dels coixins del projecte Q3 ja que és una peça molt problemàtica 

i és millor tenir-la controlada en un punt en concret i crear una cel·la de treball que 
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sigui responsable de tractar totes les peces petites del length Adjuster i dels 

reposacaps. Per poder comprovar si realitzar aquesta distribució les possible es van 

mesurar els temps de treball d’aquestes dus zones amb una prova i els resultats van 

ser els següents:  

 
Motlles 

Temps 
de 

cicle(s) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana(s) Caps 

RSC Q3 4 105 152 91 85 130 82 95 125 137 105 93 109,5 1,04 

L. Adjuster 
i headrest 

21 20 7,95 20,3 9,54 30,9 5,51 3,51 9,97 9,14 32,5 65 19,4 0,97 

Taula 14: Estudi de temps de les referències desviades del flux. 

En els dos casos es va escollir realitzar la prova amb el màxim nombre de peces per 

volta possibles per poder assegurar,  en cas d’augmentar la producció, que seriem 

capaços d’assumir -ho. Com veiem, les resultats són positius ja que ens diuen que amb 

una persona a cada posició podem cobrir totes aquestes peces. 

El següent pas és saber quin serà el nostre takt time un cop desviades aquestes peces. 

Sabent que el temps de cicle de la màquina és de 420 segons i que ara el nombre total 

de peces per volta és de 54 tal i com ens diu la taula 13, podem aplicar la següent 

expressió: 

Takt time = 
420

54
= 7.7 segons 

 

El nostre objectiu en aquest espai és poder treballar amb dos verificadors. Això implica 

que el temps màxim per peça ha de ser aproximadament de 15.5 segons. Per poder 

realitzar la verificació de les peces en cinta, hem de ser capaços de aconseguir un 

temps de cicle de 15.5 segons. En el estudi del value stream mapping vam veure que el 

nostre temps de verificació era aproximadament de 21 segons i per tant no podem 

assumir tota la producció amb només dos verificadors.  

Cal tenir en compte que aquest temps esta ple de desaprofitaments com moviments 

innecessaris, accions a les peces que no es una tasca dels verificadors, desplaçaments a 

les cintes, etc. Es va decidir realitzar un estudi per projectes i per les diferents parts 

d’un projecte on es mostri el temps de cicle total, el desaprofitament que hi ha hagut, i 

el temps (TT = Touch Time) que realment s’ha estat treballant amb la peça per realitzar 

les tasques de verificació.  

El resultat d’aquest estudi es mostra en la taula 15. 
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Família Ref. 
Temps 
de cicle 

Desaprofitament 
Temps de 

manipulació 

FSC IBIZA 

  21 1,8 19,2 

 

17,32 6,2 11,12 

P0881375 9,2 2,1 7,1 

 

24,7 6,5 18,2 

  11,8 3,2 8,6 

 Mitjana 16.8 3.96 12.84 

FSC Q3 

  19 4,8 14,2 

 

17 8 9 

U081361K 19,4 4,3 15,1 

 

19,8 3,92 15,88 

  19,37 3,75 15,62 

 Mitjana 18.91 4.95 13.96 

RSB Q3 

  23 8 15 

 

15,79 3,75 12,04 

U0885775A 23,95 6,2 17,75 

 

19,54 5,55 13,99 

  15,3 5,26 10,04 

 Mitjana 19.5 5.72 13.76 

FSB IBIZA 

  18,7 12,89 5,81 

 

12,54 3,4 9,14 

6P81775D 20,9 3,5 17,4 

 

21,3 6,2 15,1 

  28,23 4,6 23,63 

 Mitjana 20.33 6.118 14.21 

FSB Q3 

  13,6 4,23 9,37 

 

16,12 3,36 12,76 

U081775M 30,4 13,6 16,8 

 

17,23 4,09 13,14 

 17,1 3.8 13.3 

 Mitjana 18.89 5.82 13.1 

Taula 15: Estudi de temps i desaprofitaments del mètode de verificació. 
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FAMILIA 

Valors mitjans 

 Temps de 
cicle 

Desaprofitament 
Temps de 

manipulació 

FSC IBIZA 16,804 5,32 11,484 

FSC Q3 18,914 5,32 13,594 

RSB Q3 19,516 5,32 14,196 

FSB IBIZA 20,334 5,32 15,014 

FSB Q3 18,89 5,32 13,57 
Taula 16. Valors mitjans de l’estudi a l’àrea de verificat. 

 

Com veiem en la taula 16, el valor mitja de desaprofitament a cada peça és de 5.32 

segons. Tenint en compte que el temps de cicle és de 20 segons aproximadament, és 

un valor molt elevat.  

Realitzant el mètode de verificació en cinta s’eliminaran aquests desaprofitaments. Per 

una banda el verificador no disposarà de taula i pistola de cola i no podrà realitzar la 

reparació d’estrips ni podrà posar cola a un conjunt de peces que ho necessiten en 

punts específics. Aquestes tasques són dels operaris de la zona d’acabats i no dels 

verificadors. Per altre banda també s’eliminaran els temps de desplaçament a la cinta 

per deixar les peces que s’han de reparar ja que si les peces contenen defectes les 

deixaran al damunt de la mateixa cinta on es troben. Per últim s’aproparà aquesta 

cinta a l’aeri amb l’objectiu de disminuir el desplaçament al mínim dels verificadors 

quan una peça és bona a la primera i no s’ha de reparar.  

 

6. ESTUDI ECONÒMIC 

L’estudi econòmic d’aquest treball està format per la inversió necessària per a dur-lo a 

terme i per els beneficis econòmics que pot generar a l’empresa.  

La inversió del nostre projecte està formada per el conjunt d’honoraris que han estat 

necessaris per a la seva realització. Cal tenir en compte que no hi ha hagut un únic 

participant en l’estudi i posada en marxa d’aquest treball. Per altre banda hi ha els 

costos dels diferents projectes que s’han proposat en el treball. Aquests projectes han 

estat tots consultats a empreses externes especialitzades en les nostres necessitats i 

els costos són verdaders.  

En la taula 13 podem veure el llistat de punts que han afectat al cost del treball. En 

alguns casos no s’ha pogut desglossar per nombre unitari i es mostra únicament el cost 

total del punt en qüestió.  
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Element Tasca Cost unitari Unitats Cost Total 

5S Accions de neteja industrial        15,00 €  200               3.000 €  

5S 
Projecte de pintat de la superfície de la 
planta 

                10.000 €  

5S Costos del pintat de les parets                   1.500 €  

5S Recursos materials        10,00 €  50                  500 €  

5S Formació del personal   2.000,00 €  1               2.000 €  

5S Gestió de projecte        20,00 €  100               2.000 €  

VM Recursos materials        15,00 €  10                  150 €  

VM Sistema Andon                   1.400 €  

VM Sistema de gestió d'estocs        50,00 €  16                  800 €  

VM Panell Kaizen      100,00 €  1                  100 €  

VM Formació   1.000,00 €  1               1.000 €  

VM Gestió del projecte         20,00 €  70               1.400 €  

VSM Desenvolupament VSM        20,00 €  50               1.000 €  

VSM Disseny estàndards        20,00 €  100               2.000 €  

TPM Formació   1.500,00 €  1               1.500 €  

TPM Gestió de projecte        20,00 €  60                 1.200 €  

COST FINAL           29.550 €  
Taula 17: Llistat de costos del treball. 

La realització d’aquest projecte també comportarà un estalvi econòmic a l’empresa. 

Mitjançant la reducció dels temps de cicle gràcies als estàndards de treball i la nova 

distribució de l’àrea d’acabats, s’ha arribat a la conclusió que es pot gestionar l’àrea 

amb 5 operaris menys. Amb un cost de 1500€ per operari, l’empresa rebrà un estalvi 

de 45.000 € en un període de sis mesos.  

Per altre banda, mitjançant la reducció de peces en procés (WIP) podem aconseguir 

una disminució de 13 peces de manera constant a la línia de producció el que 

representa 130€.  
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Per últim tenim els estocs de matèries primes i de producte acabat. Amb la reducció 

dels nostres objectius es preveu aconseguir una reducció de 130.000€ de material en 

estoc. 

7. CONCLUSIONS 

El treball és una aplicació de les eines Lean Manufacturing en un entorn productiu de 

fabricació d’escumes de poliuretà. La seva utilitat es fonamenta en l’eliminació del 

desaprofitament. El balanç dels resultats obtinguts un cop finalitzat el treball és positiu 

tot i no haver assolit tots els objectius que es plantejaven inicialment.  

Es van fixar uns objectius a realitzar al llarg del treball. Una primera part, formada per 

la vessant teòrica, tenia la funció d’aportar els coneixements bàsics i fonamentals de la 

metodologia Lean Manufacturing amb l’objectiu de poder ser utilitzats en un cas 

pràctic. El resultat obtingut podem considerar que ha estat molt positiu ja que s’han 

interioritzat tots aquests conceptes al llarg del treball, que han servit per a la 

realització de la segona part, és a dir, la posada en pràctica del projecte.  

La finalitat principal d’aquest treball era realitzar una aplicació pràctica d’un grup 

d’eines basades en la metodologia Lean Manufacturing dins de l’empresa Proseat 

Foam Manufacturing. Per a dur a terme l’aplicació en aquest entorn productiu s’han 

adaptat aquestes eines al mateix procés amb l’objectiu d’aconseguir el major benefici 

possible. Aquest és el cas, per exemple, de l’aplicació de les 5S.  

Els resultats obtinguts en tot el transcurs del treball han estat molt positius ja que s’ha 

aconseguit l’aplicació d’aquestes eines i actualment s’utilitzen de manera quotidiana. 

Les dificultats del projecte van sorgir en gran part quan es va voler variar la forma de 

treball de les persones. Aquest factor va evidenciar la dificultat de poder aplicar eines 

en un àmbit productiu, alhora que va ser uns dels motius de l’endarreriment d’algunes 

parts del projecte. 

L’abast inicial del projecte no s’ha complert degut al curt termini de temps del que es 

disposava i a petits endarreriments que han sorgit al llarg de la implementació. Tot i 

així l’únic punt on no s’ha pogut treballar ha estat en el TPM.  

Tractant-se d’un treball basat en la millora continua, la implementació no acabarà en 

aquest punt. Els següents passos seran aplicar la metodologia TPM en l’entorn 

productiu, continuar desenvolupant els estàndards de totes les operacions que queden 

per realitzar juntament amb el disseny d’una nova distribució de la línia i, per últim, 

desenvolupar un sistema Kanban de gestió de les matèries primes i el producte acabat 

aprofitant la reducció d’estocs que s’ha fet.  

Amb l’aplicació d’aquestes eines, juntament amb la seva utilització, l’empresa 

experimentarà un canvi molt beneficiós. Tindrà un control exhaustiu de la producció i 

de tots els factors que l’envolta, les operacions estaran estandarditzades i lliures de 
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desaprofitament en els seus moviments, i a més a més es disposarà d’una àrea neta i 

ordenada que serà beneficiós per a la comoditat i condicions de treball dels nostres 

treballadors. Com hem pogut comprovar en el punt 6. “Estudi econòmic”, gràcies amb 

les millores acabades de comentar, en un període de sis mesos es doblarà l’inversió 

inicial del projecte.  

Personalment, l’experiència a l’empresa Proseat Foam Manufacturing realitzant aquest 

treball ha estat molt satisfactòria i enriquidora, no només pel treball realitzat sinó 

també pel suport de tot el personal implicat en aquest projecte. He tingut l’oportunitat 

de ser un participant del projecte, tant en el seu plantejament, com en el seu 

desenvolupament. 
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