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Tema 4: Tema 4: ProcProcééss de de producciproduccióó



ÍÍndexndex

Definició de la producció
Seqüència del procés productiu
Elements de producció
◦ Llistes de materials
◦ Ordres de fabricació

Procés de producció
Planificació de requeriment de materials – MRP
Compres a proveïdors
Documents en el procés de compres



DefiniciDefinicióó de la de la producciproduccióó

Definició
◦ És la creació d’un bé o servei mitjançant la 

combinació de factors necessaris per a aconseguir
satisfer la demanda del mercat

Elements fonamentals
◦ El material
◦ L’home (coneixements i habilitats)
◦ La màquina (tecnologia)
◦ El capital

Per mitjà dels quatre elements coordinats eficientment i 
mitjançant una bona administració podem obtenir els productes
que generen beneficis



DefiniciDefinicióó de la de la producciproduccióó

Procés productiu
◦ És la producció de béns i serveis que consisteix

bàsicament en un procés de transformació
◦ que segueix uns plans organitzats d’actuació
◦ segons el qual les entrades de factors de producció, 

com materials, coneixements i habilitats, es 
converteixen en els productes desitjats

◦ mitjançant l’aplicació de mà d’obra, d’una
determinada tecnologia i de l’aportació necessària de 
capital



DefiniciDefinicióó de la de la producciproduccióó

Conflictes
◦ Mal disseny del producte o servei
◦ Desordre en el lloc de treball
◦ No saber programar la producció
◦ No controlar la qualitat al llarg de tot el procés
◦ Falta de seguretat industrial
◦ Falta de manteniment als equips

Si corregim
◦ Altament competitiva



SeqSeqüèüènciancia del del procprocééss productiuproductiu

Béns
i

serveis

Circuït de feedback

Materials Transformació

Inputs Procés Outputs

Un feedback efectiu:

Avalua l’actuació dels processos respecte a un pla
Mesura la satisfacció dels clients
Envia senyals als departaments que controlen els inputs i els processos



ElementsElements de de producciproduccióó
Definició
◦ Element pare: Producte manufacturat a partir d’un o de 

diferents components
◦ Component: Element que sotmés a una o diverses

operacions pot ser transformat
Llistes de materials de producte acabat
◦ S’utilitza per a planificar les quantitats adequades dels

components
◦ Tres tipus: de vendes, de muntatge, de producció

Ordres de fabricació
◦ Indiquen la planificació i el muntatge d’un article de 

producció
◦ Fa el seguiment de les operacions de materials i dels

costos involucrats en el procés de producció

◦ Tres tipus: estàndard, especials, de desmuntatge



Elements de producciElements de produccióó

Llistes de materials
◦ Registre on figuren tots els components d’un 

article
◦ Les relacions pare-component. (Nivells 

d’acoblament)
◦ Les quantitats d’utilització de cada 

component
◦ El preu de l’article pare i el dels components



LlistaLlista de de materialsmaterials de vendade venda
Especificar estructura Especificar estructura producteproducte

Núm. producte

Descripció Set de golf

V001

Client

Núm article Descripció Quantitat

C1000

Total

V001

A1008

A1007

Set de golf

Pal de golf

Pilotes de golf 6

1

1

A1014 Set de clot 1

6,25

275

2,5

Comanda de Comanda de clientclient
Núm. article Descripció Quantitat Total

A1008

A1007

A1014

Pal de golf

Pilotes de golf

Set de clot 1

6

1

6,25

2,5

275

Vendes

315

Tipus de llista materials

315Total

Preu de producte superior

No pot modificar
ni eliminar els
components

L’existència d’un
preu en el nivell
de producte o de 
component, depén
de les parametritzacions
de document
establides en la 
inicialització del sistema

Tipus de llista
materials Vendes



LlistaLlista de de materialsmaterials de de muntatgemuntatge

Especificar estructura Especificar estructura producteproducte

Núm. producte

Descripció Set de golf

V001

Client

Núm. article Descripció Quantitat

C1000

Total

V001 Set de golf 1 315 

Comanda de Comanda de clientclient
Núm. article Descripció Quantitat Total

A1008

A1007

A1014

Pal de golf

Pilotes de golf

Set de clot 1

6

1

6,25

2,5 

275

Muntatge

315

Tipus de llista materials

Preu de producte superior

315Total

Els components
no es mostren



Llista de materials de producciLlista de materials de produccióó

Planxa
1 Unitat

Eix
2 unitats

Cargols
8 unitats

Rodes
4 unitats

Goma
1 Unitat

Cèrcol
1 Unitat

Cargols
4 unitats

Monopatí
1 Unitat

Categoria dels registres 
mestres d’article:

el producte acabat ha de ser 
un article d’estoc



ExempleExemple: : LlistaLlista de de materialsmaterials

Núm. .producte Quantitat

Llista de preus Llista de preus grans volumens

A1019

A1020

A1021

1

4

2

22,50 EUR

17,82 EUR

26,10 EUR

22,50 EUR

71,28 EUR

52,20 EUR

145,98 EUR

145,98 EURPreu de producte superior

Núm article Quantitat
Preu

unitari Total

Descripció producte

Tipus de llista materials

Monopatí

Producció

Muntatge

Vendes

Producció

Model

P1001

Cancel·larActualitzar

1

Quantitat de l’article fabricat
amb els components

Preu del producte acabat
per a una llista de 
preus especificada

Llista de preus
per a
determinar els
preus dels
components

Preu
total dels
components

Producte acabat

Components El preu dels
productes
acabats es 
determina a 
partir dels
preus dels
components



Tipus dTipus d’’ordres de fabricaciordres de fabricacióó

Ordre de fabricació estàndard

Producte

A B H

Ordre de fabricació especial

Article

X Y Z

Ordre de fabricació de desmuntatge

Producte

A B H



Ordre de fabricaciOrdre de fabricacióó estestààndardndard

Es basa en la llista de materials

S’utilitza per a crear un article de producció
normal

Gestiona operacions de material

Poden modificar-se els components en 
l’etapa de producció



Ordre de fabricaciOrdre de fabricacióó especialespecial

S’utilitza per a produir i reparar articles. 
(per exemple, una ordre de reparació de 
muntatges rebutjats)

Per a fer activitats que no són 
necessàriament articles de llista de 
materials

Els components es creen manualment



Ordre de fabricaciOrdre de fabricacióó de desmuntatgede desmuntatge

S’utilitza per a descompondre un article 
superior del producte normal en els seus 
components

El producte es desmunta en peces 
independents que es poden incluir en estoc 
i vendre

Pot adquirir un cotxe usat, desmuntar-lo i 
vendre els components individualment



Ordre de fabricaciOrdre de fabricacióó de desmuntatgede desmuntatge

S’utilitza per a descompondre un article 
superior del producte normal en els seus 
components

El producte es desmunta en peces 
independents que es poden incluir en estoc 
i vendre

Pot adquirir un cotxe usat, desmuntar-lo i 
vendre els components individualment



ProcProcéés de produccis de produccióó

Ordre de
fabricació

Estatus: Planificada

Ordre de
fabricació

Estatus: Alliberada

Ordre de
fabricació

Estatus: Tancada
manualment

alliberar tancar
1)

2)

3b)

4)

entrada del
producte
de fabricació

3a)
envia els
components
a producció



OrdreOrdre fabricacifabricacióó:  Entrada :  Entrada dadesdades

Proceso de ProducciProceso de Produccióónn
Tipus Estàndard / Especial / Desmuntatge Data de venciment 20.10.200
Estatus Planificada / Alliberada / Tancada / Anul·lada Origen Manual / MRP
Núm. producte P1001 Usuari Marcos Rodríguez
Quantitat planificada 2 Comanda de client …
Magatzem 01 Client …

Component

Núm. article Base Planificat Emès Disponible      Magatzem Mètode d’emissió

A1019 1 2 2 12                 01                Manual / Notificació

A1020 4 8 96                 01                Manual / Notificació

A1021 2 4 48                 01                Manual / Notificació

OrdreOrdre de de fabricacifabricacióó

Resum

Base:
Mostra la 
quantitat dels
components
necessària
per a fabricar 
un producte

Planificat:
Mostra els valors de 
la quantitat
planificada, és a dir, 
el resultat de 
multiplicar la 
quantitat base 
per la quantitat
planificada 
del producte

Emès:
Mostra la 
quantitat total 
ja enviada a 
l’ordre de 
fabricació

Disponible:
Mostra la 
quantitat
d’unitats de 
l’article
disponibles 
en el magatzem
específic

Mètode d’emissió:
Manual: Els components
d’un article superior s’emeten de 
forma manual
Notificació: Els components
d’un article superior s’envien
automàticament a l’ordre de 
fabricació quan s’indica la finalització
de l’article superior



OrdreOrdre fabricacifabricacióó:  Entrada :  Entrada dadesdades

Tipus Estándar / Especial / Desmuntatge Data de venciment 20.10.2007
Estatus Planificat / Alliberat/ Tancat / Anul·lat Origen Manual/Automàtic
Núm. producte P1001 Usuari Marcos Rodríguez
Quantitat planificada 2 Comanda de client …
Magatzem 01 Client …

Components

Costos

Cost component real 80
Cost addicional real
Cost de producte real 80
Desviació total
Desviació per producte
Desviació %

Comentaris (pel diari) Ordre de fabricació -
P1001

OrdreOrdre de de fabricacifabricacióó

Resum

Quantitats

Quantitat planificada 2
Quantitat completada 2
Quantitat rebujada
Dates
Data de venciment
20.10.2007 
Data de tancament real
Retardat



Modificacions en estocModificacions en estoc

En estoc - Compromès + Sol·licitat = Disponible

O
rd

re
 d

e
fa

br
ic

ac
ió

es
tà

nd
ar

d

Finalització indicada

Estatus: Planificat

Components

Producte acabat

Components

Producte acabat

+ +

+

+ -

-
- -

Estoc del producte acabat i els components es 
modifiquen durant el procés de producció



PlanificaciPlanificacióó de requeriment de materials de requeriment de materials 

MRP-Materials Requirements Planning
Definició
◦ Sistema que mitjançant un conjunt de 

procediments lògicament relacionats, tradueix un 
programa mestre de producció en necessitats 
reals de components, amb dates i quantitats

Programa mestre de producció
◦ Es basa en les comandes dels clients i pronòstics 

de demanda
◦ Indica quins productes finals s’han de fabricar i en 

quins terminis s’han de tenir acabats



PlanificaciPlanificacióó de requeriment de materials de requeriment de materials 

Avantatges
◦ Assegurar la disponibilitat de les matèries 

primeres
◦ Es redueixen els nivells d’inventari
◦ S’utilitzen més eficientment els recursos 

de planta i equips
◦ Es millora el servei al client
◦ Es redueixen els costos



PlanificaciPlanificacióó de requeriment de materials de requeriment de materials 

Objectius
◦ Determinar els requeriments:

Què he de fabricar?
Quina quantitat?
Quan he de fabricar-la?
Quan estarà disponible?

◦ Mantenir actualitzades les prioritats
Mantenir el balanç entre demanda i aprovisionament
Incloure els canvis de clients
Actualitzar l’estat de les ordres de fabricació
Actualitzar l’estat de les comandes a proveïdors
Actualitzar l’estat de l’inventari
Actualitzar l’estat dels recursos



PlanificaciPlanificacióó de de requerimentrequeriment de de materialsmaterials

Modificar
PMP

Previsió de la demanda Demanda externa Productes sota comanda

Programa mestre
de producció
(PMP)

Arxiu d’inventaris
(estocs)

Informació tècnica
(llista de materials)

Lògica de processament
d’MRP
“Explosió de necessitats”

Pot acomplir-se?

Ordres planejades
per a compres

Informe d’excepcions Ordres planejades
per a fabricació

. Articles

. Estructura del producte

. Cicles i tecnologia

. Condicions d’operació

(No)
(Sí) (RESULTATS)                             

(ENTRADES)                                            

E
S
T
R
U
C
T
U
R
A

S
I
S
T
E
M
A

MRP



PlanificaciPlanificacióó de de requerimentrequeriment de de materialsmaterials

PlanificaciPlanificacióó de de necessitatsnecessitats
de materialde material

Entrada

Eixida

Comandes 
de compra

Ordres de
fabricació

Ordres de
fabricació
en curs

Necessitats
de articles 
subordinats

Pronòstic
Comanda de
clients

Comandes 
de 
compra en 
curs

Inventaris

Planificació
de mostra
d’articles

Llista de
materials



PlanificaciPlanificacióó de requeriment de materials de requeriment de materials 

Integració de les àrees funcionals de l’empresa.



Compres a proveCompres a proveïïdors dors 
Està lligat al subsistema de producció
La seua funció consisteix
◦ Identificar el proveïdor amb major capacitat 

Obtenir el producte requerit
Amb la qualitat més òptima
El menor cost possible
El menor temps d’espera
Les millors condicions de pagament 
Un excel·lent servei postvenda

◦ Es necessita un històric de funcionament amb els 
proveïdors 

Com a guia per a decidir futures operacions 



Model de Diagrama Flux de DadesModel de Diagrama Flux de Dades

Diagrama de context

Comprar 
mercaderies

Magatzems ProveïdorsNota de reposició

Part de recepció

Comanda de cotització

Cotització

Ordre de compra
Albarà



Model de Diagrama Flux de DadesModel de Diagrama Flux de Dades

Diagrama 
Nivell 1



Model de Diagrama Flux de DadesModel de Diagrama Flux de Dades

Subproceso 
compras



Model de Diagrama Flux de DadesModel de Diagrama Flux de Dades

Subprocés 
Recepció



Compres a proveCompres a proveïïdors dors 
Seqüència d’operacions

Magatzems Compres Compres Recepció Magatzems Comptabilitat

1
Detecció de 
necesitat de 

reposar

3
Recepció

de 
comanda 

de 
reposició

5
Recepció de
cotitzacions 

7
Recepció de 
mercaderia i 

remissió

9
Recepció

mercaderia i 
part de 
recepció

11
Registre 

comptable 
en euros

2
Emissió

comanda de 
reposició

4
Emissió

comanda 
de 

cotització

6
Emissió
ordre de 
compra

8
Emissió part 
de recepció

10

Registre de l’ingrés físic

INPUT

OUTPUT Sectors  que intervenen

Operacions



Fase 1: solFase 1: sol··licitud de compralicitud de compra
Comença (Entrada)
◦ Detecció de la necessitat 

de reposar
adquirir un bé

◦ Magatzems emetrà
una comanda de reposició (quan necessita reposar)

Nivell estoc mínim
Nivell estoc màxim
Nivell de punt de comanda: existències superiors a l’estoc 
mínim, però s’ha de tenir en compte el període de reposició i 
el consum en aquest període

es determina usant els plans de consum previstos

Comanda de materials (quan adquireix un bé)







FitxaFitxa dd’’articlesarticles



FitxaFitxa dd’’articlesarticles

Disponible = En estoc – compromés + sol·licitat

En stock Comprometido SolicitadoAlmacénCódigo
almacén

Almacén general
Norte
Sur
Drop Ship

En estoc L’estoc que tinc actualment al magatzem
Estoc comproès Comandes de venda en curs
Estoc sol·licitat Comandes de compra en curs

Cada tipus de document afectarà a l’estoc d’una manera diferent



Fase 1: Fase 1: solsol··licitudlicitud de comprade compra
Emisió (Eixida)
◦ Arxiu

Comandes de reposició amb un nombre identificatiu
Entregues parcials de la comanda de reposició
En les recepcions de magatzems les comandes canvien
d’estat

◦ Formulari imprés
Comanda de reposició
Comandes renovades pels lliuraments parcials





Fase 2: Fase 2: exploraciexploracióó de de proveproveïïdorsdors
Comença (Entrada)
◦ Recepció de les dades de la comanda pel Dept. de 

compres
◦ Accés a l’arxiu de

Proveïdors
Dades fixes (nom, direcció, etc.)
Codi i descripció dels productes que subministra
Altres dades com: preus, terminis de lliurament, condicions
de pagament, qualitat, servei postvenda, grau
d’acompliment

Per codi de producte, per codi de proveïdor, per
dates d’operacions anteriors, etc.





Fase 2: Fase 2: exploraciexploracióó de de proveproveÏÏdorsdors
Emissió (Eixida)
◦ Formulari imprés

Comanda de cotització
Descripció precisa dels articles que se sol·liciten
cotització i si existeixen condicions especials de 
lliurament
Quantitat
Preus: sota diferents condicions de pagament
Data de lliurament
Termini de manteniment de l’oferta
Lloc i data màxima de manteniment de l’oferta
Data i hora d’obertura dels oferiments







1 CANVI D’ESTATUS : COMANDA PENDENT DE RECEPCIÓ

2 AUGMENTA LA QUANTITAT SOL·LICITADA

3 AUGMENTA LA QUANTITAT DISPONIBLE

Disponible = En estoc – compromès + sol·licitat

CONSEQCONSEQÜÈÜÈNCIES DE LA NCIES DE LA 
COMANDA DE COMPRACOMANDA DE COMPRA

Disponible = En estoc – compromès + sol·licitat



Fase 3: Fase 3: adjudicaciadjudicacióó de comprade compra
Comença (Entrada)
◦ Recepció de les cotitzacions dels proveïdors consultats

S’obrin tots els sobres alhora
◦ S’estudien les cotitzacions mitjançant l’estudi dels

seus atributs: preu, qualitat, data lliurament, etc.



Fase 3: Fase 3: adjudicaciadjudicacióó de comprade compra
Emissió (Eixida)
◦ Document raonat que justifique la decisió
◦ Registre de la plantilla comparativa
◦ Ordre de compra

S’identifica amb un codi
Ha d’enviar-se a:

Proveïdor
Recepció de mercaderia (magatzem)
Comptes a pagar (comptabilitat)



Fase 4: Fase 4: recepcirecepcióó de la de la mercaderiamercaderia
Comença (Entrada)
◦ Temps entre l’enviament de l’ordre de compra i la 

recepció de mercaderia
S’ha de fer un seguiment

◦ La mercaderia arriba a recepció
Es lliura amb un albarà amb diverses còpies
Recepció controla el material sota l’albarà

Control de quantitat
Control de qualitat

Si tot és correcte, es dóna una alta de productes en 
el magatzem



AlbarAlbaràà de comprade compra



Fase 4: Fase 4: recepcirecepcióó de la de la mercaderiamercaderia
Emissió (Eixida)
◦ Part de recepció

Ha de ser comunicat:
Compres: per actualitzar els registres d’ordres de 
compres pendents d’acompliment
Comptes a pagar: incorpora a la part de pagaments
Magatzems: quan es lliura la mercaderia



ReportReport albaralbaràà de comprade compra

S’imprimeix l’albarà
intern i s’adjunta a 
l’albarà original del 
proveïdor

S’escaneja l’albarà
deixant-lo com arxiu
digital



Fase 5: Fase 5: magatzemmagatzem de la de la mercaderiamercaderia

Magatzems és el lloc transitori on estarà la 
mercaderia fins que passe al procés de 
producció
Magatzems rep un exemplar del Part de 
recepció
Magatzems depura els seus registres de 
Comandes de reposició pendents
Actualitzarà els registres d’existències



CONSEQCONSEQÜÈÜÈNCIES DE NCIES DE LL’’ALBARALBARÀÀ
DE COMPRESDE COMPRES

1 CANVI D’ESTATUS
COMANDA PENDENT DE RECEPCIÓ COMANDA 

SERVIDA
ALBARÀ PENDENT DE FACTURA

2 AUGMENTA LA QUANTITAT EN ESTOC

3 DISMINUEIX LA QUANTITAT SOL·LICITADA

LA QUANTITAT DISPONIBLE NO CANVIA

Disponible =  En estoc – compromès + sol·licitatDisponible =  En estoc – compromès +  sol·licitat



RecepciRecepcióó de de mercaderiesmercaderies: : 
LliuramentsLliuraments parcialsparcials//ExcExcééss de de subministramentsubministrament

Comanda de Compres

#             
1 10
2 15
3 2

Albarà de Compres

Excés de subministrament

#             
1
2 20
3

Afegir artícles

Albarà de Compres

#             
1
2
3
4    1

2n lliurament parcial
Albarà de Compres

#             
1 4
2

Albarà de Compres

1r lliurament parcial

#             
1 6
2



Fase 6: registre Fase 6: registre comptablecomptable

La transacció de comprar mercaderia ha de 
quedar comptabilitzada, encara que no s’haja
rebut la factura del proveïdor



FACTURAFACTURA



INFORME DE LA INFORME DE LA 
FACTURAFACTURA

S’imprimeix la factura interna i 
s’adjunta a la factura original del 
proveïdor

S’escaneja la factura 
deixant-la com a arxiu
digital



CAS 1 - FACTURA en base a la COMANDA
Augmenta deute comptable amb el proveïdor
(Assentament)
Augmenta la quantitat de l’estoc
Disminueix la quantitat sol·licitada
Canvi estatus comanda pendent Comanda servida

CAS 2 - FACTURA en base a l’ALBARÀ
Augmenta deute amb el proveïdor (Assentament)
Canvi estatus albarà pendent factura Albarà facturat

CAS 3 - FACTURA directa sense referència a 
doc.base
Augmenta deute comptable amb el proveïdor
(Assentament)
Augmenta la quantitat de l’estoc

CONSEQCONSEQÜÈÜÈNCIES DE LA  NCIES DE LA  
FACTURA DE COMPRESFACTURA DE COMPRES



AssentamentAssentament comptablecomptable Factura de Factura de 
CompresCompres

Factura de 
compra 100

CompresCompres

Articles

18

Hac.Pub.IVAHac.Pub.IVA SuportatSuportat

Impost

116

ProveProveïïdordor

Deute amb proveïdor



Compte Comptable DEURE HAVER

600 Compres mercaderies 100

472 H.P. IVA suportat 18

400 Proveïdors 118

118 118

AssentamentAssentament comptablecomptable Factura de Factura de 
comprescompres



AssentamentAssentament comptablecomptable
AbonamentAbonament de compresde compres

Compte Comptable DEURE HAVER

60X Abonament per compres 
mercaderies

100

472 H.P. IVA suportat 18

400 Proveïdors 118

118 118



Generem REGISTRE D’IVA SUPORTAT per a 
un lliurament posterior d’informe a Hisenda

Generem CARTERA DE PAGAMENTS

CONSEQCONSEQÜÈÜÈNCIES DE LA  NCIES DE LA  
FACTURA DE COMPRESFACTURA DE COMPRES
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