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V

Presentació 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià com un component molt positiu en la formació universitària dels 
futurs professionals que han estudiat en aquesta Universitat. És una obligació 
de la Universitat formar bons professionals que en un futur coneguen bé la 
realitat que els envolta i hi presten amb normalitat els seus serveis. Per això, el 
domini del valencià propi de la seua especialitat tècnica o científica és 
fonamental per a entendre i per a gestionar el procés de desenvolupament de la 
societat valenciana i també per a integrar-s’hi amb total normalitat. 

Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquesta 
filosofia, que impregna l’actual equip de govern, de preparar bons 
professionals que puguen fer un servei en la societat que ha creat i que manté 
la Universitat d’Alacant. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de 
la Universitat puguen exercir competentment la seua professió en valencià, 
hem d’estimular un procés previ d’una certa complexitat que, per les seues 
característiques, ha de ser lent de necessitat: preparar bons professors que 
puguen impartir la docència en valencià i disposar de materials de suport 
adequats.

Per a ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries 
d’ajudes per a elaborar materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha 
darrere d’això és començar a publicar, a poc a poc, els materials que tinguen la 
qualitat suficient. Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com a 
llengua de creació i de comunicació científica són possibles gràcies a l’ajuda 
de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació), a través del conveni per 
a la promoció de l’ús del valencià. 

Ignasi Jiménez Raneda
Rector
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Introducció 

La Guia d'autoavaluació per a l'assignatura “Economia de l'Empresa 
(Producció i Disseny Organitzatiu)”, té l’origen en la inquietud d'un grup de 
professors integrats en el Departament d'Organització d'Empreses de la 
Universitat d'Alacant, atesa la pròxima integració del nostre sistema 
universitari en l’anomenat Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). 

La nostra incorporació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) 
implicarà un important canvi en la forma de treballar de l'alumne, que haurà 
d'adquirir, respecte a la situació actual, un paper molt més actiu en el procés 
d'aprenentatge. L'alumne haurà d’aprendre a aprendre perquè, una vegada que 
acabe el seu període de formació universitària, continue de forma autònoma la 
seua formació sobre la base de la capacitat adquirida. Evidentment, aquest 
plantejament atorga a l'aprenentatge autònom un paper fonamental en virtut 
del qual l'alumne gestiona i regula el seu propi procés d'aprenentatge. 

En aquest context, l'autoavaluació es mostra com a peça fonamental del procés 
d'aprenentatge, ja que permet a l'alumne controlar i gestionar el nivell d'esforç 
i dedicació a les activitats segons el procés individual d'assimilació dels 
continguts 

En aquest sentit, la Guia d'autoavaluació per a l'assignatura “Economia de 
l'Empresa (Producció i Disseny Organitzatiu)”, que actualment s'imparteix en 
les llicenciatures d'ADE i Dret-ADE, utilitzada per l'alumne durant les 
activitats no presencials, seria un recurs molt útil perquè aquest autoavalue el 
seu nivell de comprensió dels conceptes manejats. 

La Guia d'autoavaluació s'estructura seguint el programa de l'assignatura ja 
indicada.

El bloc destinat a Direcció d'Operacions tracta d'introduir els conceptes bàsics 
relatius al subsistema de producció que, des d'un punt de vista empresarial i no 
tècnic, qualsevol alumne d'una titulació en què s'estudie gestió empresarial 
hauria de conèixer. Així, es tracten aspectes com ara el concepte de producció, 
tipus de sistemes productius, disseny de la distribució en planta, gestió 
d'estocs, planificació i programació de la producció, l'avaluació del rendiment 
d'un treballador, paper de la producció en la competitivitat empresarial, etc. 
L'enfocament adoptat és teòric pràctic, atès que s'han combinat temes teòrics, i 
al mateix temps s'hi inclòs alguns dels problemes més representatius vinculats 
a la producció: gestió d'estoc, programació lineal de la producció, gràfics 
PERT, etc. 
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La part dedicada al Disseny Organitzatiu presenta sis capítols amb què 
pretenem que l'alumne conega el procés que porta una organització a dotar-se 
d'una determinada estructrura. Per a fer-ho ens centrem en qüestions com ara 
la naturalesa de l'organització, el disseny de llocs i la departamentació, la 
centralització i els dispositius d'enllaç, els factors determinants de l'estructura, 
els fenòmens del lideratge, la motivació, la comunicació i la cultura 
empresarial, i, finalment, les formes estructurals. En cadascun d'ells es recull 
una col·lecció de preguntes tipus test i les seues respostes referents al tema 
corresponent. A continuació figuren quatre casos amb els quals volem mostrar 
les implicacions pràctiques dels conceptes teòrics manejats. 
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El sistema de producció 

1. En la seua concepció bàsica, la producció és… 

a) En sentit econòmic, el conjunt d'activitats que és necessari 
desenvolupar per a obtenir un bé determinat. 

b) En sentit tècnic, és un procés de transformació d'uns béns en altres, 
sent imprescindible que es modifiquen les característiques intrínseques 
dels factors.

c) Cap de les anteriors afirmacions és correcta. 

2. Les organitzacions de serveis… 

a) Són tingudes en consideració des de l'aparició del concepte de direcció 
d'operacions, atès que en les etapes de la direcció industrial i de la 
direcció de la producció el sector serveis no jugava un paper tan 
rellevant.

b) No difereixen pràcticament en els seus sistemes productius de les 
empreses de producció de béns.  

c) Es diferencien de les productores de béns que les de serveis cuiden 
més la qualitat, perquè aquesta és més fàcil de mesurar. 

3. L'energia, la mà d'obra, la matèria primera, el capital i l'energia, solen 
considerar-se com a factors de producció .... 

a) Dispositius

b) Elementals 

c) Creatius

4. La tecnologia… 

a) És, exclusivament, el conjunt d'instal·lacions, maquinària i elements 
tècnics que s'empren per a produir un bé o servei. 

b) Fa referència fonamentalment als processos i procediments 
(coneixements) necessaris per a produir un bé.  

c) És el conjunt de tècniques o formes de produir un bé.  
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5. En relació amb els objectius d'eficiència i eficàcia del sistema de 
producció, es pot dir que… 

a) És imprescindible maximitzar l'eficàcia tècnica. 

b) La maximització de l'eficàcia econòmica no és l'objectiu més adequat 
per a totes les empreses, especialment per a aquelles que competeixen 
via diferenciació. 

c) L'eficàcia econòmica és un concepte semblant al de productivitat.  

6. Indica quina d'aquestes afirmacions relatives al concepte de productivitat 
és INCORRECTA. 

a) És un concepte equivalent al de rendibilitat, atès que les millores de 
productivitat solen venir acompanyades amb una reducció dels costos i 
un augment de les vendes.  

b) Pot ser millorada a llarg termini mitjançant la renovació dels equips 
industrials.

c) És inversament proporcional al valor dels factors emprats.  

7. A la unificació de les característiques dels productes (grandària, color, 
envàs, etc.), la denominem, des d'un punt de vista tècnic… 

a) Tipificació

b) Estandardització

c) Homogeneïtzació 

8. Assenyala quina afirmació és CORRECTA. 

a) La tipificació dificulta la gestió dels estocs en tenir un nombre més 
gran de varietats de producte. 

b) L'estandardització es fa possible en major grau quan el producte 
presenta un nombre més gran de varietats. 

c) La tipificació permet l'increment en la grandària de la sèrie de 
producció, donant com a conseqüència economies d'escala. 

9. Quan el sistema productiu de l'empresa intenta fer front a un mercat 
abstracte, fent una oferta genèrica d'un producte més prompte concret i a 
una escala de producció més o menys elevada, es podria dir que té un tipus 
de sistema productiu… 

a) Per a inventari 

b) Sota comanda 

c) De flux intermitent (job-shop)
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10. En el sistema de producció en cadena, com a norma general…  

a) El volum de la demanda ha de ser baix, ja que d'aquesta manera 
evitaríem l'acumulació d'estocs. 

b) No importa com siga la demanda, ja que podem aconseguir una alta 
flexibilitat en la producció. 

c) La demanda ha de ser substancialment constant. 

11. Assenyala quina d'aquestes afirmacions és la CORRECTA. 

a) En la producció en massa el volum de producció és major que en la 
producció contínua perquè s'estableixen els temps d'execució de cada 
tasca.

b) En la producció contínua l'automatització és major que en la producció 
en massa. 

c) En la producció contínua la cadena de muntatge es caracteritza perquè 
el major ús de treballadors estreny les relacions entre les etapes. 

12. L'eficiència en el sistema de flux intermitent o producció per tallers es 
basa en… 

a) La producció d'un alt volum de productes tipificats. 

b) La utilització d'una mà d'obra i uns equips molt especialitzat. 

c) La utilització de mà d'obra qualificada i equips flexibles. 

13. Assenyala les relacions CORRECTES. 

A) Producció en cadena  1) Béns individualitzats 

B) Producció per tallers  2) Béns tipificats 

C) Producció per projectes 3) Productes heterogenis 

a) A-1 ; B-2 ; C-3 

b) A-2 ; B-3 ; C-1

c) A-2 ; B-1 ; C-3 

14. Relaciona els problemes següents amb els tipus de sistemes productius.  

A) Producció en cadena  1) Risc d’obsolèscencia del producte 

B) Producció per tallers  2) Problemes amb la planificació i 
control d'activitats  

C) Producció per projectes 3) Insatisfacció dels treballadors per la 
monotonia del treball 

a) A-1,3; B-2 ; C-2 

b) A-1 ; B-2,3 

c) A-3 ; B-2 ; C-1 
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15. Respecte a les relacions entre la funció de producció i la funció comercial 
(i més específicament, màrqueting), no és possible afirmar que… 

a) A major integració entre totes dues funcions, més possibilitats d'èxit 
de la empresa. 

b) El màrqueting prefereix la tipificació. 

c) La producció prefereix tenir prop els centres de producció entre si. 
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Respostes

1.c

L'opció a) és incorrecta, perquè, si bé el concepte que hi apareix indicat és una 
de les dues definicions bàsiques que es dóna a la producció (resultat de aquesta 
activitat), no es pot dir que aquesta afirmació faça referència al sentit 
econòmic. En sentit econòmic, la producció és una transformació d'uns béns 
en altres, en què el valor de l’eixida (output) és superior al valor de les 
entrades (inputs).

L'opció b), per la seua banda, tampoc és correcta perquè s’hi indica que és 
imprescindible que hi haja modificació de les propietats intrínseques dels 
factors, quan açò no té per què ser així. En sentit tècnic basta que d'alguna 
manera s'augmente l'aptitud o facilitat amb què uns certs béns poden ser 
empleats per a satisfer unes necessitats determinades.  

2.a

L'opció a) fa referència a les etapes en el desenvolupament de l'estudi del 
sistema productiu. Com s'assenyala en aquest cas, a partir de les dècada dels 
setanta les empreses de serveis van començar a tenir un major paper en la 
nostra societat, per la qual cosa es va introduir el seu estudi en el 
desenvolupament del terme “direcció d'operacions”. 

Les altres opcions són incorrectes. Les empreses de serveis difereixen de les 
empreses de fabricació de béns en diversos aspectes: inventaris, qualitat, 
dispersió geogràfica dels centres, grau d'integració entre funcions de 
màrqueting i producció. D'entre aquests es fa referència en l'opció c) a la 
qualitat, però en un sentit invers. És cert que les organitzacions de serveis 
solen prestar molta atenció a la qualitat, però no és correcte dir que aquesta 
siga més fàcil de mesurar en el cas dels serveis que dels béns a causa de la 
intangibilitat dels primers.  

3.b

En la funció de producció es produeix la transformació d'entrades en eixides, 
sent habitual que, de forma equivocada, només es faça referència com a factors 
de producció a la mà d'obra, primera matèria, energia, equips, etc. Aquests 
factors tenen un caràcter elemental, d'ací que l'opció triada siga la b). No 
obstant això, s'ha de destacar que juntament amb aquests és imprescindible 
prendre en consideració altres factors igualment importants: els creatius, que 
fan referència a l’“enginyeria del disseny”, i els dispositius, que es refereixen a 
la direcció del procés. Per tant, sense la creativitat, la investigació i el 
desenvolupament, en el primer cas, i sense la planificació, l’organització i el 
control del sistema, en el segon, seria impossible dur a terme tot el procés 
productiu i complir els objectius previstos.  
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4.c

La tecnologia té diverses accepcions, però en aquest cas, l'única opció 
completa és la c). En ella es fa referència al concepte més genèric. En les altres 
dues falta alguna cosa. Erròniament se sol pensar, com assenyala l'opció a), 
que la tecnologia està composta únicament dels mitjans físics o béns (fixos o 
no). En aquest concepte també hauríem de tenir en consideració els aspectes 
indicats en l'opció b), és a dir, els processos i el coneixement.  

5.b

L'objectiu bàsic del sistema, en relació amb aquests dos conceptes, és 
maximitzar el valor de les eixides respecte de les entrades, per tant, la 
maximització de l'eficiència econòmica. L'eficàcia és important, perquè és 
imprescindible aconseguir les resultats esperats, però sempre prenent en 
consideració els inputs aportats. Per tant, en aquest sentit és més important 
l'eficiència, que té més relació amb la productivitat. No obstant aixó, 
l'eficiència econòmica no sempre és la principal prioritat per a totes les 
empreses. Les que competeixen via diferenciació, a vegades prefereixen 
incórrer en una certa ineficiència en canvi d'una major creativitat, flexibilitat o 
qualitat, la qual cosa no implicarà necessàriament que tinga una rendibilitat 
més baixa.

6.a

És un error habitual pensar que productivitat i rendibilitat són un concepte 
semblant. Teòricament sí que hauria d'haver-hi una certa relació, però la 
pràctica ens demostra que, si bé estan relacionats, la seua vinculació no és tan 
directa com caldria suposar. En el cas que es menciona en l'opció a), un 
augment de productivitat derivat d'una reducció de costos podria anar 
acompanyada d'una reducció de preus i implicar un augment de la quota de 
mercat. Però, qui ens assegura que es produirà aquest fet? No serà millor no 
abaixar els preus? De la mateixa manera, poden apujar els preus sense que la 
productivitat haja empitjorat. Açò ens demostra, a més, que el concepte de 
productivitat no està lligat exclusivament a la producció, sinó que està 
relacionat amb altres funcions bàsiques de l'empresa.  

7.a

La definició que es planteja en l'enunciat es correspon claríssimament amb la 
tipificació, atès que aquest concepte fa referència a la unificació de productes 
en grandària, color, envàs, etc.  

L'estandardització, per la seua banda, es refereix a la unificació de processos i 
components.  

8.c

La tipificació no pot dificultar la gestió d'estocs, com indica la resposta a), 
perquè ocorre tot al contrari. Després de la tipificació es redueix el nombre de 
varietats i la gestió se simplifica. De la mateixa manera, no es pot 
estandarditzar el procés si el producte té una gran varietat. En la mesura que es 
produeix la tipificació, podrà augmentar també l'estandardització. Finalment, 
hem d'assenyalar que uns dels principals avantatges de la tipificació és que 
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augmenta la grandària de la sèrie i fa possible el desenvolupament les 
economies d'escala.  

9.a

En la producció per a inventari l'empresa és la que decideix què, quan i quant 
produirà. Es treballa per a una oferta genèrica i sobre unes previsions de 
demanda que no estan tancades en ferm. Per tant es tracta el mercat d'una 
manera més abstracta, tractant de comprendre un mercat més o menys ampli 
amb una oferta genèrica i no específica per client. La no concreció per gustos 
de clients permet que el volum de producció siga major. El principal problema 
és que el producte es llança al mercat sense saber el volum exacte de demanda 
que es vendrà. Al contrari, en la producció sota comanda se sap quant, què i 
quan cal produir perquè tots aquests aspectes els fixa el client.  

10.c

El requisit fonamental perquè el sistema de producció en cadena funcione fa 
referència a com ha de ser la demanda. Concretament, ha de ser més o menys 
constant per a evitar interrupcions o balancejos en la producció. En no 
atendre's una demanda específica, i comptar amb un sistema productiu 
relativament inflexible, és necessari que la demanda no fluctue en excés.  

11.b

La diferència entre la producció en massa i la contínua rau fonamentalment en 
el tipus de producte que s’elabora en cada un d'aquests sistemes productius i 
en el grau d'automatització. Concretament, en la producció contínua el 
producte està més tipificat i flueix de manera contínua, la qual cosa afavoreix 
l'automatització i implica majors volums de producció i menor ocupació de 
recursos humans. Aquestes dues idees deixen sense validesa les opcions a) i c).  

12.c

Els sistemes de flux intermitent o producció per tallers atenen comandes 
concretes de clients i en lots que no solen comportar alts volums de producció, 
perquè el producte no està tipificat. Açò invalida l'opció a). Com que cal 
adaptar els lots als gustos de cada client, el producte és traslladat de taller en 
taller segons les característiques que té. Amb una maquinària i personal 
estandarditzats açò seria impossible, atès que un mateix taller ha d’elaborar 
diferents tipus de productes segons el client. Per aquest motiu, l'èxit d'aquest 
sistema productiu està basat en la disponibilitat d'un personal qualificat i una 
tecnologia flexible o adaptable.

13.c

En aquesta pregunta s'han de relacionar els tipus de producte que es duen a 
terme amb el tipus de sistema productiu més coincident. Està clar que el 
sistema de producció en cadena exigeix un producte tipificat, per la qual cosa 
l'opció a) no és vàlida. Si tenim en compte que en el flux per projecte es 
realitza un bé concret i personalitzat, està clar que l'opció correcta és la c). 
D'aquesta manera, en la producció per tallers es farien lots de productes 
heterogenis.
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14.a

Analitzem aquesta pregunta raonant a quin sistema pertanyen cadascun dels 
tres problemes que apareixen a la columna de la dreta. El risc d'obsolèscencia 
del producte és una característica típica de la producció en cadena, atès que es 
produeix per al mercat, sense atendre una demanda concreta, amb la qual cosa 
es corre el risc que es deteriore al magatzem o passe de moda. Els problemes 
de planificació i control són majors en aquells sistemes en què no pot 
predefinir-se o estandarditzar-se tan fàcilment el procés; és a dir, en la 
producció per tallers (com organitze els fluxos d'aquests productes perquè no 
es produïsquen “embussos” en cada taller). També és important en el tercer 
cas, ja que cal establir clarament els períodes en què es distribueix el projecte. 
Finalment, la insatisfacció per la monotonia només té cabuda, teòricament, en 
el sistema de producció en cadena. Marcant les relacions veiem que l'opció 
correcta és la a).  

15.b

Les decisions de màrqueting i producció són, a vegades, contradictòries. Està 
clar que, com assenyala l'opció a, quanta major siga la integració, majors 
possibilitats d'èxit tindrà l’empresa, però no és mens cert, que és complicat des 
del moment que ambdues funcions difereixen quant al grau de tipificació 
necessari. Màrqueting no prefereix la tipificació, com indica l'opció b) (el que 
la converteix en incorrecta), sinó que vol una major varietat per a facilitar la 
venda. Generalment és producció qui prefereix la tipificació perquè se 
simplifica el procés productiu. Finalment, l'opció c) també és correcta perquè 
la funció de producció prefereix tenir pròxims entre si els centres de producció 
i venda, mentre que màrqueting els prefereixen més prop del client.  
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El disseny del sistema de producció 

1. En considerar els elements d'un sistema de producció... 

a) Podem decidir sobre els elements tàctics sense tenir en compte cap 
consideració de llarg termini.  

b) En realitat només són importants els elements estratègics ja que 
condicionen el llarg termini de l'empresa. 

c) Els elements tàctics admeten canvis en el curt termini, però han d'estar 
adaptats amb els de llarg termini. 

2. Indica quina d'aquestes afirmacions relatives als elements estratègics i 
tàctics del sistema de producció és CORRECTA. 

a) En la determinació de la capacitat de les instal·lacions és necessari 
tenir en compte la possibilitat d'obtenir economies d'escala i el volum i 
sistema de gestió d'estocs que s’utilitzarà, amb vista a reservar-hi un 
espai físic.

b) Un dels factors estratègics més important és la selecció del tipus de 
procés productiu, que es determinarà segons les característiques del 
producte, el volum que cal fabricar i el desenvolupament tecnològic, 
entre altres aspectes.  

c) La determinació del nivell de qualificació del personal, també com el 
volum, el cost i les característiques de la mà d'obra que cal emprar és 
un element tàctic molt important. 

3. Hi ha alguna relació entre l'evolució del producte en el mercat i el 
desenvolupament del disseny del procés productiu? 

a) Sí, a mesura que el producte té més acceptació en el mercat es tendeix 
a una major especialització i divisió del treball i a un disseny del 
producte més tipificat, entre altres coses. 

b) No, atès que el procés es defineix prèviament segons el volum de 
producció previst i és molt difícil que canvie amb el pas dels anys, fins 
i tot a llarg termini. 

c) Sí, es tendeix de sistemes de producció massius i de cost unitari reduït 
cap a sistemes més flexibles i de cost unitari elevat, ja que la tendència 
sempre és a millorar la qualitat. 
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4. Quina de les següents afirmacions relatives a la distribució en planta és 
INCORRECTA?

a) Un dels seus subobjectius bàsics és minimitzar el maneig de materials 
per a reduir costos de moviments i evitar deterioraments en productes. 

b) En el disseny de la distribució en planta s'han de tenir en compte 
aspectes com ara els factors moviments i esperes amb la finalitat de 
minimitzar distàncies, recorreguts, esperes, etc. 

c) La decisió de distribució en planta és un element tàctic molt important 
que forma part de la planificació de la producció.  

5. Establir la seqüència òptima tipus de sistema de producció-tipus de 
distribució en planta. 

A) Producció en cadena  1) Distribució funcional 

B) Producció per tallers  2) Orientada al producte 

C) Per projectes  3) Per component fix 

a) A-1 , B-2 , C-3 

b) A-2 , B-1 , C-3 

c) A-2 , B-3 , C-1 

6. Entre les característiques de la distribució en planta orientada al producte 
no es troba: 

a) Els components del sistema productiu s'ordenen d'acord amb les 
etapes progressives a través de les quals avança la fabricació. 

b) S'usa per a productes no tipificats amb gran volum. 

c) Cada unitat de producte segueix la mateixa seqüència de principi a fi. 

7. La distribució de planta de tipus funcional... 

a) És adequada per a operacions intermitents quan els fluxos de treball no 
estan normalitzats per a totes les unitats de producció. 

b) S'adopta quan es fabrica un producte tipificat normalment en gran 
volum. 

c) Es requereix quan a causa de la seua grandària, conformació o 
qualsevol altra característica no és possible desplaçar el producte. 

8. Quina de les següents afirmacions és FALSA? 

a) Perquè la producció de flux intermitent es desenvolupe adequadament, 
les instal·lacions (tallers) han de tenir la flexibilitat suficient per a 
manejar un gran varietat de productes i grandàries. 

b) A la producció de flux intermitent se l'anomena job-shops perquè tots 
els productes recorren les instal·lacions en el mateix ordre. 

c) La producció de flux intermitent té com a característica essencial la de 
fabricació per comandes. 
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9. En quin tipus de distribució en planta els equips són més costosos, es 
produeix una alta utilització de la mà d'obra i els equips i es produeix una 
menor quantitat d'estocs en curs? 

a) En la distribució per component fix. 

b) En la distribució orientada al procés o funcional. 

c) En la distribució en planta orientada al producte. 

10. En la relació entre costos i qualitat en el disseny del sistema de 
producció...

a) Com majors siguen els costos, sempre serà millor la qualitat. 

b) Com major siga la qualitat, majors seran els ingressos, però no de 
forma indefinida. Fins i tot pot produir-se la saturació de mercat a 
partir de la qual no hi haja beneficis.  

c) Mai no és possible aconseguir beneficis enfocant-se en la qualitat, 
perquè els augments d'ingressos derivats de la qualitat sempre 
necessiten una alta inversió en cost. 

11. En les decisions entre comprar o fabricar els components... 

a) Si el preu de les entrades (inputs) és major que el cost variable, sempre 
serà recomanable comprar.  

b) Si els costos fixos de produir són alts, sempre serà recomanable 
comprar.  

c) A més de comparar els costos de fabricar amb els de comprar, sol ser 
convenient prendre en consideració altres factors com ara el cost 
d'oportunitat, el nombre de proveïdors o l'estacionalitat de la demanda. 

12. En l'última fira immobiliària d'Alacant, algunes empreses promotores 
regalaven un televisor TFT de 50” als compradors d'una casa. Des d'un 
plantejament de dimensions de la qualitat, aquesta oferta està dins de... 

a) Les prestacions del producte 

b) Les peculiaritats 

c) La qualitat percebuda 

13. El manteniment preventiu dels equips industrials té l’objectiu de... 

a) Allargar la vida útil de la maquinària. 

b) Mantenir el funcionament correcte reparant les avaries. 

c) Evitar el mal funcionament i les avaries abans que es produïsquen. 



20 Guia d'autoavaluació assignatura Economia de l'Empresa (Producció i Disseny Organitzatiu)

14. Quines diferències hi ha entre el manteniment preventiu i la reparació? 

a) En essència cap, ja que són dues formes de denominar al manteniment, 
que al cap i a la fi tenen un mateix objectiu: garantir el funcionament 
correcte de les instal·lacions. 

b) Que el manteniment preventiu té un caràcter proactiu i la reparació un 
caràcter reactiu.  

c) Que el preventiu tendeix a satisfer els objectius econòmics del 
manteniment, mentre que el reactiu satisfà els objectius tècnics. 
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Respostes

1.c

En aquesta pregunta es fa referència a la doble naturalesa de les decisions que 
cal considerar durant el procés productiu, que poden tenir un caràcter més 
estratègic o a llarg termini i un caràcter tàctic o a més curt termini. Al contrari 
del que indica l'opció a), no es poden prendre decisions tàctiques de naturalesa 
operativa sense prendre en consideració prèviament els elements a llarg 
termini. Açò no significa, com s'assenyala en l'opció b), que els únics que 
importen siguen els estratègics. Cadascun juga el seu paper i tots dos conjunts 
de decisions són igualment importants. Per tant, l'opció correcta és la c). 

2.b

Entrant en detall sobre quins són els elements estratègics i els tàctics, hem de 
matisar que l'opció correcta és la b), en què es fa referència a la selecció del 
procés i la tecnologia com a decisió estratègica. L'opció a) no és del tot 
correcta, ja que si bé les economies d'escala són un element clau que cal 
prendre en consideració en la determinació de la capacitat de les instal·lacions, 
no es pot dir que la gestió d'estocs tinga un paper tan rellevant en aquest cas, 
més aviat aquesta és una decisió de caràcter tàctic que cal prendre amb 
posterioritat.

Així, després de fixar la localització en planta i la capacitat de les instal·lacions 
és necessari decidir sobre el procés productiu pròpiament dit, i més 
concretament quin tipus de procés productiu hem de desenvolupar i amb quina 
tecnologia hem de comptar (quin i d'on eixirà). Els factors que cal tenir en 
compte són els que, correctament, s'esmenten en l'opció b).  

Finalment, l'opció c) és incorrecta perquè aquestes decisions tan genèriques de 
personal (nivell de qualificació, volum, cost de la mà d'obra, etc.) se solen 
incloure entre les decisions estratègiques i no en les tàctiques. La decisió de 
quin empleat concret triar o d'on treballarà cada empleat un dia concret té un 
caràcter tàctic, però les que s'esmenten en l'enunciat tenen caràcter estratègic i 
es refereixen a la configuració bàsica de la funció del personal respecte al 
sistema productiu.  

3.a

La resposta a la pregunta que es planteja en aquest cas ha de tenir una resposta 
afirmativa, per la qual cosa l'opció b) automàticament queda rebutjada. És cert 
que el procés es dissenya al principi, però l'empresa anirà evolucionant en les 
diverses àrees que té segons cresca i el sistema productiu ha d'adaptar-se a 
aquests canvis.  

Ara bé, quina és l'evolució que experimenta el procés a mesura que augmenta 
l'acceptació en el mercat i, per tant, el volum de vendes? Està clar que, en les 
circumstàncies normals d'un cicle de vida habitual, l'enfocament serà de 
producció en petits lots a producció massiva, per la qual cosa l'opció correcta 
ha de ser la a). Per tant, a mesura que l'empresa creix, els processos passen de 
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ser més flexibles i de cost unitari elevat a tenir una major especialització i 
divisió del treball, amb un producte més tipificat que permeta reduir aquest 
cost unitari. Aquesta és la tendència general.  

4.c

La distribució en planta té com a objectiu bàsic optimitzar l'ordenació dels 
mitjans productius per a crear el màxim valor, per la qual cosa entre els seus 
subobjectius predomina com un dels més importants la minimització del 
maneig de materials per a reduir costos de moviments i evitar deterioraments 
en productes. Per aquest motiu, l'opció a) és correcta.  

A l’hora de dissenyar aquest procés es prenen en consideració un elevat 
nombre de factors entre els quals destaquen alguns de més obvis, com els 
materials, la maquinària, els treballadors que cal ubicar, l'edifici..., o altres no 
tan obvis però igual d'importants com serien els moviments i les esperes. 
D'aquesta manera, es podria dir que l'opció b) també és correcta.  

Per tant, l'única que no és correcta és l'opció c). De fet, és absurd assenyalar 
que la distribució en planta és un aspecte tàctic, pel marcat caràcter estratègic 
que té; encara que podria considerar-se dins d'una planificació a llarg termini 
(vegeu tema 4). 

5.b

El tipus de sistema productiu manté una relació molt estreta amb la decisió de 
distribució en planta. L'opció correcta és la b), perquè la producció en cadena 
requereix d'una distribució en planta orientada al producte, o de flux lineal, en 
què aquest fluïsca d'unitat en unitat de principi a fi, d'acord amb una seqüència 
predeterminada que se segueix constantment. La producció per tallers 
requereix una distribució funcional, en què el producte flueix de manera no 
normalitzada de taller en taller segons la funció que desenvolupe cadascun. 
Finalment, la producció per projectes té una distribució en planta per 
component fix, açò és, que el producte no es mou i són les màquines i persones 
les que es desplacen al producte per a fabricar-lo. 

6.b

La distribució orientada al producte s'organitza de manera que els diferents 
components del sistema estan ordenats segons les etapes progressives a través 
de les quals avança la fabricació, per la qual cosa la resposta a) és correcta. 
Encara més, cada unitat segueix sempre de principi a fi la mateixa seqüència, 
la qual cosa ens indica que l'opció c) també és correcta.  

Per tant, l'única que no és correcta és la b), que en una lectura més detallada 
ens deixa entreveure que els productes han d'estar tipificats amb gran volum, i 
no “no tipificats”, que és el que s'afirma en aquest cas.  

7.a

En aquest cas, està clar que l'opció correcta és la a). La distribució en planta 
funcional és pròpia per a operacions intermitents i fluxos no normalitzats. Per 
tant, no pot tractar-se de productes tipificats en gran quantitat (com insinua 
l'opció b), ni de productes molt grans i inamovibles, ja que en aquesta 
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distribució funcional hi ha diversos tallers pels quals ha de fluir el producte. 
Aquesta última opció c) és més pròpia de la distribució per component fix.  

8.b

En aquesta pregunta reprenem i combinem novament les distribucions en 
planta amb els tipus de sistema productiu, concretament amb el tipus de procés 
de flux intermitent. L'afirmació falsa és la b), perquè ens diu justament el 
contrari del que hauria de dir. Com que hi ha tallers funcionals els productes 
no poden fer el recorregut sempre amb la mateixa freqüència i ordre, ja que 
estaran supeditats a la comanda que hi haja realitzat i que es programe per a 
aquest moment.  

Així, és important per a aquest tipus de procés productiu que, d'una banda, les 
instal·lacions tinguen la suficient flexibilitat per a adaptar-se a les necessitats 
del client i, d’una altra, que la producció es faça sota comanda i que no es 
treballe per a inventari.  

9.c

Les tres qüestions que es comenten: equips més costosos, alta utilització de mà 
d'obra i menor quantitat d'estocs en curs, són típics de la distribució en planta 
orientada al producte. De fet, són tres dels avantatges fonamentals d'aquest 
sistema de producció que poden arribar a ser inconvenients per al sistema 
orientat al procés. 

El cost dels equips és una variable discutible perquè caldria tenir en compte 
molts aspectes per a veure si és més car un sistema en cadena que un de 
flexible. La intensitat del maneig de la mà d'obra és major en l'orientada al 
producte (encara que el cost unitari puga ser menor) i els estocs en curs, que 
són un greu problema per a l'orientada al procés, a penes tenen importància per 
a l'orientada al producte.  

10.b

La relació entre costos i qualitat en el sistema productiu és una de les 
problemàtiques més importants que cal prendre en consideració. La resposta a) 
és absurda, l'augment de costos no té per què estar acompanyada de qualitat, ja 
que pot ser a causa de qualsevol altra circumstància.  

La resposta b) és vàlida. A més qualitat, més ingressos, però arribarà un 
moment en què, per a continuar augmentant la qualitat, s'haurà d'incórrer en 
uns costos molt elevats que anul·laran els beneficis. A més, el mercat té un 
límit quant a la qualitat que exigeix. Si se supera la qualitat, no té per què 
vendre's més, ni augmentaran els ingressos.  

11.c

La decisió de comprar o fabricar està dins de les decisions de cost i pot ser 
vista des de diferents nivells com a més estratègica o tàctica.  

L'opció a) és incorrecta. Si el preu és major que el cost variable, el fet que 
fabriquem o comprem dependrà de la quantitat de producte que cal fabricar. Si 
la quantitat és superior al Q* òptim (resultant de dividir els costos fixos entre 
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la diferència entre el preu i el cost variable), optarem per fabricar, però si és 
menor, serà més rendible comprar.  

La segona opció no va mal encaminada però tampoc és correcta. Si els preus 
són molt alts i la quantitat que cal produir és xicoteta, serà millor comprar-la, 
però si la quantitat que necessitem és alta, per què no produir-la? 

Finalment, l'opció c) ens assenyala, molt encertadament que a més de la 
comparació entre el preu i el cost variable es poden prendre en consideració 
més variables, fins i tot algunes de caràcter més qualitatiu.  

12.b

Entre les dimensions de la qualitat trobem les prestacions (característiques 
primàries), les peculiaritats (complements), fiabilitat (probabilitat que 
s'espatle), conformitat amb les especificacions, durabilitat, estètica, etc. 
D'entre totes aquestes, el regal del televisor no té res a veure amb la qualitat 
percebuda, ni amb les prestacions del producte (no és un aspecte bàsic), sinó 
més aviat amb les peculiaritats... per tant, la resposta correcta siga la b). 

13.c

El manteniment preventiu és un tipus específic de manteniment que, com el 
seu nom indica, vol evitar el mal funcionament i les avaries abans que es 
produïsquen. No és exactament el mateix que la conservació, que permetria 
allargar la vida útil de la instal·lació mitjançant accions habituals de greixatge, 
atenció i neteja. Tampoc es tracta de reparar avaries, sinó més aviat de vigilar 
la maquinària i preveure els possibles errors canviant peces abans que es 
trenquen.

14.b

És cert que el manteniment preventiu i les reparacions volen garantir el 
funcionament de les instal·lacions, però no és cert que són el mateix, per tant, 
l'opció a) queda anul·lada.  

Tampoc té res a veure si cobreixen objectius econòmics o els tècnics (opció c). 
Per tant, la resposta correcta és la b). El manteniment preventiu és proactiu, 
mentre que la reparació té un caràcter reactiu.  
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La gestió econòmica d'estocs 

1. En un procés de producció complet, els estocs de tipus I… 

a) Serveixen per a satisfer la demanda externa. 

b) Serveixen per a evitar que es detinga el procés productiu. 

c) Inclouen tant productes en curs, com productes acabats en espera de 
ser venuts. 

2. Quina és la raó fonamental per la qual una empresa vol mantenir 
inventaris?

a) Perquè no es paralitze el procés de producció. 

b) Per a obtenir descomptes pel volum de compra. 

c) Totes dues raons són vàlides, però sobretot les empreses han de 
mantenir estocs davant la impossibilitat d'obtenir un volum adequat de 
producte en el moment exacte en què es requereix. 

3. Els inventaris de cicle, per la forma que tenen en dents de serra… 

a) Satisfan canvis inesperats en la demanda. 

b) Serveixen per a satisfer demandes de cicle estacional. 

c) S'utilitzen quan la demanda és homogènia. 

4. El menjar que adquireix un hotel per a atendre la demanda prevista al pont 
de la Constitució, forma part del seu inventari… 

a) De cicle. 

b) De seguretat. 

c) Estacional.

5. El concepte d'estoc de segona mà, és propi de… 

a) Inventari de seguretat. 

b) Inventari de material recuperable. 

c) Inventari de material inútil. 
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6. Dins del cost d'aprovisionament dels estocs, la part del cost variable la 
compon… 

a) El cost de compra de la comanda. 

b) El cost de llançament. 

c) El cost d'emmagatzemament. 

7. Assenyala quina de les següents afirmacions és CORRECTA. 

a) El cost d'aprovisionament és constant perquè no depèn del nombre 
d'unitats adquirides. 

b) El cost de compra de la comanda inclou els costos de tipus 
administratiu en què s'incorre en elaborar l'ordre de llançament. 

c) En el cost d'emmagatzemament s'inclouen entre altres aspectes el 
possible deteriorament del producte i fins i tot la seua obsolèscencia. 

8. “Cost de no subministrar la comanda en el temps convingut, fet que 
comporta la pèrdua de la comanda”. Aquesta definició correspon 
concretament al concepte de… 

a) Cost de trencament. 

b) Cost de ruptura. 

c) Cost d'oportunitat. 

9. Interessa mantenir grans inventaris quan… 

a) Esperem fortes pujades de preus. 

b) El cost d'emmagatzemament és elevat. 

c) Els costos de llançament són baixos. 

10. Si no és possible ajornar el pagament dels proveïdors o estem passant per 
dificultats financeres… 

a) Tendim a mantenir alts nivells d'inventaris. 

b) És preferible tenir baixos nivells d'inventaris. 

c) Hem de dir que aquest aspecte no afecta realment el nivell 
d'inventaris, atès que el fet tenir més o menys inventaris depèn més 
dels costos d'aprovisionament, llançament, etc.  

11. El mètode ABC consisteix a… 

a) Classificar els productes segons el nombre i el valor de la inversió a fi 
de determinar-ne el grau de control. 

b) Classificar el total d'articles en tres grups basant-nos exclusivament en 
el nombre de productes.  

c) Classificar els productes segons el preu de venda, incloent en el grup 
“A” aquells que tenen un major preu de venda. 
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12. En el mètode ABC d'administració d'estocs, relaciona els tipus d'articles 
amb els controls i registres d'inventaris: 

Productes Grau de control Registre d'inventari 
A 1. Revisió visual I. Normal, actualització per lots. 
B 2. Molt estricte II. Exacte i molt exhaustiu. 
C 3. Normal III. No hi ha registre individual, el recompte 

és simplificat. 

a) A 2 II; B 3 I, C 1 III 

b) A 1 I; B 2 III; C 3 II 

c) A 1 II; B 3I; C2 III 

13. Assenyala quina és INCORRECTA. Els reaprovisionaments per període 
fix es caracteritzen perquè… 

a) Hi ha risc de trencament o de ruptura d'estocs si la demanda d'un 
període és superior a l'habitual. 

b) La quantitat que cal demanar dependrà de l'estoc que hi haja en el 
moment de fer la comanda.  

c) Es reaprovisiona cada determinat període de temps per una quantitat 
constant i igual per a tots els períodes. 

14. En quin dels següents mètodes de reaprovisionament és més probable que 
es produïsca un trencament o una ruptura d'estocs. 

a) En el mètode per període fix amb termini de lliurament. 

b) En el mètode per període fix sense termini de lliurament. 

c) En el mètode per període variable sense termini de lliurament. 

15. En el mètode per període variable amb termini de lliurament… 

a) El que varia és la quantitat de producte que cal demanar. 

b) Cal calcular com evolucionarà la demanda a partir del dia de la 
comanda perquè, quan ens reaprovisionem, no hàgem entrat en 
trencament o ruptura d'estoc. 

c) Com a norma general sempre és necessària l'existència d'estocs de 
seguretat.



28 Guia d'autoavaluació assignatura Economia de l'Empresa (Producció i Disseny Organitzatiu)

Respostes

1.b

Com la seua definició indica, els estocs o inventaris són un conjunt d'articles 
que estan acumulats en un magatzem a l’espera de ser venuts al mercat o 
utilitzats en el procés productiu. Per aquest motiu, es plantegen dos tipus 
d'estocs, els de tipus I i II.  

En aquesta primera qüestió es pregunta sobre els de tipus I. Evidentment, són 
els que serveixen per a atendre una demanda interna, inclouen productes en 
curs i primeres matèries, i la seua funció fonamental és evitar que es detinga el 
procés productiu. Per aquest motiu, l'opció més adequada és la b). Les altres 
dues opcions fan referència a la demanda externa del mercat i als productes 
acabats (estocs de tipus II).  

2.c

Entre les diverses raons que argumenten les empreses per a mantenir 
inventaris, trobem tot tipus d'arguments. En l'opció a) es diu que els estocs són 
importants perquè no es paralitze la producció. Per petita que puga semblar 
una peça, si ens falta, no es pot produir... d'ací que aquesta raó de pes siga 
vàlida.

En l'opció b) es comenta que una altra raó és obtenir descomptes per volum de 
compra. Aquest és un comportament habitual a les empreses que, 
financerament, s'ho poden permetre. A major volum de compra, millor preu, 
però també és necessari tenir un magatzem adequat on guardar aquesta 
mercaderia. En qualsevol cas és un altre argument vàlid per a mantenir estocs. 

Finalment, en la c) es diu que aquestes dues anteriors són correctes i es fa 
referència a una altra argumentació, la fonamental en el nivell primari. No 
sabem quant ni quan necessitarem, per la qual cosa hem de tenir 
emmagatzemada una certa quantitat que cobrisca els imprevistos. Per tant, 
aquesta és l'opció correcta.  

3.c

Els inventaris de cicle tenen forma de dents de serra perquè tracten de 
representar com al llarg d'un període de temps que denominem V/N o període 
de reaprovisionament, van fent ús de les unitats en estoc (V = volum de 
comanda) que són gastades a un ritme N (nombre d'unitats que ixen per unitat 
de temps). És un tipus d'estoc bàsic que, per les característiques que té, només 
ens serveix per a fer front a una demanda homogènia en què se sap quant cal 
demanar i es coneix el ritme d'eixida de les mercaderies. No ens valen, per 
tant, les opcions que fan referència als canvis inesperats o a les demandes de 
cicle estacional. 



La gestió econòmica d’estocs 29

4.c

Atès que es tracta d'un inventari creat per a un moment de temps, i que cada 
any s'ha de crear perquè l'hotel augmenta la seua ocupació per les mateixes 
dates, l'inventari a què es fa referència és un inventari estacional. En aquest 
cas, no és de cicle, perquè no hi ha un cicle, ni és de seguretat perquè no és per 
a una demanda incerta o inestable. Es crea per a una demanda que és 
estacional i que pot fins i tot predir-se d'acord amb altres anys.  

5.b

L'estoc de segona mà inclou aquest tipus de mercaderies, per la qual cosa no té 
molt de sentit que siga un inventari de seguretat (opció a). Des d'aquest punt 
de vista, podria formar part de l'inventari de material recuperable o del de 
material inútil. No obstant aixó, en aquest cas, el material de segona mà és 
susceptible de tornar a ser utilitzat (recuperable) i no es pot considerar encara 
com a inútil. D'acord amb aquesta idea l'opció correcta és la b).  

6.a

El cost d'aprovisionament està compost del cost de compra més el cost de 
llançament, per tant, el cost d'emmagatzemament queda descartat 
automàticament en no formar part del cost d'aprovisionament. Entre el cost de 
compra i el de llançament, definim el de compra com el nombre d'unitats pel 
cost unitari, per la qual cosa, directament, podem assenyalar que la part 
variable del cost d'aprovisionament la constitueix el cost de compra, sent el 
cost de llançament fix o independent del nombre d’unitats demanades.  

7.b

De les tres afirmacions, la correcta és la tercera. 

El cost d'aprovisionament, com acabem de comentar no pot ser constant, ja 
que inclou el cost de compra i aquest es determina segons el nombre d'unitats 
que es vol adquirir. Per tant l'opció a) és falsa. 

El cost de compra de la comanda no inclou més costos que el preu unitari o 
cost de compra multiplicat pel nombre d'unitats. Per tant, no pot incloure-hi els 
costos administratius. Aquests costos, com comentem abans, són el cost de 
llançament i formen part del cost d'aprovisionament, no del de compra.  

Finalment, el cost d'emmagatzemament implica un cost d'oportunitat pel 
material aturat, però també inclou costos derivats de deteriorament, 
obsolèscencia, garanties, personal de manteniment, etc.  

8.b

Dins dels costos de la demanda insatisfeta en trobem dos, el de trencament i el 
de ruptura. En el primer no es perd la comanda, encara que caldrà compensar 
el retard al client d'alguna forma. En el segon sí que es perd la comanda. 
Aquest és més greu perquè no sabem si perdrem també el client. Per tant, 
d'acord amb la definició donada en l'enunciat (es perd la comanda), hem de 
trobar-nos en l'opció b) “cost de ruptura”. 
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9.a

El volum d'inventari que podem mantenir depèn d'un ampli conjunt de 
variables, així, per exemple, interessa mantenir grans inventaris quan el cost de 
llançament és elevat, el cost d'aprovisionament és baix, podem obtenir 
descomptes per comandes grans o, en funció de les pujades de preus.

Per tant, les opcions b) i c) són falses: tots dos costos haurien d'anar al revés, 
per la qual cosa els dos aspectes recomanarien més aviat mantenir baixos 
nivells d'estocs.  

En l'opció a) s'indica la resposta correcta: “esperem fortes pujades en els 
preus” de les entrades (inputs), la qual cosa ens porta a fer arreplega a un preu 
inferior i abans que pugen. 

10.b

Un altre aspecte que cal considerar en la decisió de mantenir grans o baixos 
inventaris són les disponibilitats financeres. Si l'empresa no té diners, passa 
dificultats o no té possibilitat d'ajornar pagaments, no pot finançar un gran 
inventari, per la qual cosa haurà de conformar-se de tenir-los baixos.  

11.a

El mètode ABC és un mètode clàssic d'administració d'inventaris. De les tres 
opcions, la a) és la correcta perquè el que es pretén és classificar els productes 
segons el seu nombre, valor de la inversió i grau de control. Així, els articles A 
són un 10% del total però representen un 75% del valor total de la inversió. 
Les articles B són un 25% del total i representen un 20% del valor de la 
inversió. Finalment, els productes C són en nombre el 65% del total i el seu 
valor conjunt no arriba a ser el 5%. Per tant, ni ens basem només en el nombre 
dels productes ni en el seu preu de venda.  

12.a

Una de les raons per què fem la classificació anterior és saber quin grau de 
control i registre durem a terme per a cada tipus de producte. Enllaçant les tres 
columnes veiem que l'opció correcta és la a). 

Els productes de tipus A han de tenir un control molt estricte, i el registre 
d'inventari hi ha de ser molt exhaustiu. 

Els productes de tipus B tenen un control normal i, amb un registre normal 
menys exhaustiu que l'anterior.  

Els productes de tipus C es controlen molt per damunt, amb una revisió visual, 
i no tenen un recompte individual, sinó que a vegades es fa aproximat, per pes, 
volum, etc.  

La resta d'associacions és absurda.  
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13.c

Els reaprovisionaments poden ser per període fix o per període variable. En 
aquesta pregunta se'ns diu que indiquem, per als períodes fixos, quina és 
incorrecta.

L'opció a) indica que hi ha risc de demanda insatisfeta si la demanda és 
superior a l'habitual en un període. Açò és correcte, atès que en el 
reaprovisionament per període fix el que varia és la quantitat que s’ha de 
demanar, no la data, i si abans de demanar ens quedem sense existències, 
entrem en trencament o ruptura.  

L'opció b) assenyala que la quantitat que cal demanar —que com hem dit, és 
variable— depèn de l’estoc que tinguem quan es realitze el període. 
Independentment de si considerem termini de lliurament o no, açò és correcte.  

L'opció c) és incorrecta. La quantitat no pot mantenir-se fixa per a cada 
període.

14.a

El trencament o la ruptura d'estocs pot donar-se en diversos casos, dels 
indicats:

El mètode per període fix amb termini de lliurament és un dels més 
perillosos, atès que hem de demanar una quantitat uns dies abans sense 
saber què passarà en aquests dies. Com que el període és fix, si entrem 
en trencament hem d'esperar la comanda. 
El mètode per període fix sense termini de lliurament té un problema 
semblant, però en aquest cas no està aquest període d'incertesa que va 
des de la comanda fins a l'entrega, per la qual cosa el risc de 
trencament es redueix.  
En el mètode variable sense termini de lliurament és quasi impossible 
que es done el trencament perquè quan es demana es rep.  

15.c

En el mètode per període variable amb termini de lliurament és correcta la 
resposta b), atès que aquestos dies d'incertesa són un risc per a caure en 
trencament. La a) és incorrecta perquè el que varia no és la quantitat, sinó la 
data, i la c) també és incorrecta perquè no és obligatori tenir un estoc de 
seguretat, en tot cas seria recomanable, però no obligatori.  
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Problemes de gestió d’estocs 

Problema 1 

La demanda diària d'un determinat article s'ha estimat en 1.000 unitats. Els 
costos de llançament s'estimen en 27.000 u.m., mentre que els costos 
d'emmagatzemament ascendeixen a 1,25 u.m. per article i mes. Suposant un 
període de gestió de referència d’un any, calcula: 

a) El lot econòmic de comanda (n*), és a dir, la quantitat d'articles que 
s'han de demanar al subministrador del magatzem en cada ocasió per a 
minimitzar els costos totals de gestió. 

b) El nombre de reaprovisionaments (r*) que cal fer durant el període de 
gestió.

c) El temps que transcorre entre dos aprovisionaments consecutius (T*). 

d) Els costos totals de gestió (CT*). 
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Respostes al problema 1 

a) Càlcul del lot econòmic de comanda (n*): 

Si la demanda diària és de 1.000 unitats, per a tot el període de gestió (1 any), 
la demanda total seria: 

N= h*M= 1.000*360= 360.000 u. 

amb la qual cosa el lot econòmic de la comanda (n*) seria: 

unitats=
*
**=

M*C
N*C*=n

a

L* 000.36
115

000.360000.2722

Observe's que el cost d'emmagatzemament que facilita el problema és un cost 
mensual, mentre que el període de gestió (M) ve expressat en anys. Per a 
homogeneïtzar les unitats s'ha transformat el cost mensual en anual, 
multiplicant per 12: Ca = 1,25*12 = 15 um anuals. 

b) Càlcul del nombre de reaprovisionaments (r*). 

Es pot calcular de dues formes, que donen lloc al mateix resultat: 

comandes==
n
N=r

comandes=
*

**=
C*

N*M*C=r

*
*

L

a*

10
000.36
000.360

10
000.272

000.360115
2

c) Càlcul del temps que transcorre entre dos aprovisionaments 
consecutius (T*): 

dies==
r
M=T

dies=anys=
*

*.*=
N*C

M*C*=T

*
*

a

L*

36
10
360

361,0
000.36015

10002722

d) Càlcul dels costos totals de gestió (CT*): 

u.m=+=MnC+
n
N

C=CT

u.m.=****=M*C*N*C*=CT

*

a*L
*

aL
*

000.5401
2
000.3615

000.36
000.360000.27

2

000.540115000.360000.2722
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Problema 2 

El consum anual d'una determinada primera matèria és de 120.000 Kg. S'ha 
estimat que el seu cost d'emmagatzemament implica un 12% anual del seu cost 
unitari d'aprovisionament i s'ha calculat un cost de llançament de cada 
comanda de 300 €. Si el preu de compra de la primera matèria és de 6 € per 
Kg, i suposant que el nostre període de gestió és d'un any, calcula: 

a) La quantitat que ha de demanar el magatzem (n*), el nombre de 
comandes que ha de fer (r*), i el temps entre comandes (T*), per a 
minimitzar els costos totals de gestió, i també l'import d'aquests costos 
(CT*).

b) Després de renegociar amb el nostre proveïdor s'ha aconseguit un 
descompte d'un euro per Kg de primera matèria sempre que les 
comandes arriben un valor mínim de 12.000 Kg. Recalcula l'apartat a) 
del problema tenint en compte aquesta nova situació.
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Respostes al problema 2 

a) Càlcul de la quantitat que ha de demanar el magatzem (n*), el nombre 
de comandes que cal fer (r*), i el temps entre comandes (T*), per a 
minimitzar els costos totals de gestió, i també l'import d'aquests costos 
(CT*).

Càlcul del lot econòmic de comanda (n*): 

unitats=**=
M*C
N*C*=n

c

L* 000.10
1*6*12,0
000.1203002

*
2

Càlcul del nombre de reaprovisionaments (r*). 

comandes1==
n
N=r

comandes1=
*
**=

C*
N*M*C=r

*
*

L

c*

2
000.10
000.120

2
3002

000.120*1612,0
2

*

Càlcul del temps que transcorre entre dos aprovisionaments consecutius (T*): 

dies==
r
M=T

dies=anys=1**2=
N*C
M*C*=T

*
*

c

L*

30
12
360

3008333,0
000.120*6*12,0

300
*

2

Càlcul dels costos totals de gestió (CT*): 

.=*

=MCCNM*C*N*C*=CT L
ccL

*

€218.727
2

1*300*12,06*000.1201*6*12,0*000.120*3002

2
****2

€218.7271
2
000.10

000.10
300612,0

000.10
000.1203006*000.120

2
* =Mn

n
CC+

n
NCCN=CT L

c*c L
*
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b) Després de renegociar amb el nostre proveïdor s'ha aconseguit un 
descompte d'un euro per Kg de primera matèria sempre que les comandes 
arriben un valor mínim de 12.000 Kg. Recalcula l'apartat a) del 
problema, tenint en compte aquesta nova situació.

En aquesta nova situació l'òptim pot ser n1, n2 o “a”, per la qual cosa hem 
d’aplicar l'algoritme següent: 

Calcular n2.

Comparar n2 amb “a”. 

o Si n2  a  l'òptim és n2

o Si n2 < a  calcular n1

Si CT1(n1) < CT2(a)  l'òptim és n1

Si CT1(n1) > CT2(a)  l'òptim és “a” 

Comencem calculant n2:

unitats=**=
M*C
N*C*=n L 45,954.10

1*5*12,0
000.1203002

*
2

2
2

Com a n2 és menor que “a” (punt a partir del qual ens fan el descompte), hem 
de calcular n1:

unitats=**=
M*C
N*C*=n L 000.10

1*6*12,0
000.1203002

*
2

1
1

A continuació comparem el cost de demanar n1 amb el de demanar just el punt 
de descompte (“a”). Per al càlcul del cost de demanar n1 podem utilitzar 
qualsevol d'aquestes dues expressions: 

.=*

=MCCNM*C*N*C*=nCT L
L

€218.727
2

1*300*12,06*000.1201*6*12,0*000.120*3002

2
****2)( 1111

€218.7271
2
000.10

000.10
300612,0

000.10
000.1203006*000.120

2
*)( 1

1
1

1
111 =Mn

n
CC+

n
NCCN=nCT L

L
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No obstant això, per al càlcul del cost de demanar “a” només podem utilitzar la 
segona de les expressions, ja que no ens trobem en el mínim de la funció CT2:

€618.6061
2
000.12

000.12
300512,0

000.12
000.1203005*000.120

2
*)( 222 =Ma

a
CC+

a
NCCN=aCT L

L

Com que CT1(n1) > CT2(a) l'òptim serà “a”. En conseqüència les comandes 
que fem seran de 12.000 Kg, acollint-nos, per tant, al descompte oferit pel 
proveïdor i aconseguint un cost total mínim de 606.618 €. El nombre de 
comandes que cal (r*) i l'interval entre dues comandes consecutives es poden 
calcular així: 

comandes1==
a
N=r* 0

000.12
000.120

dies==
r
M=T *

* 36
10
360
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Problema 3 

Amb les dades de la taula següent fes una classificació ABC, tenint en compte 
que els articles de la categoria A han de representar aproximadament un 80% 
de la inversió i els de la B sobre un 15% de la inversió. 

Codi Valor € Codi Valor €
1 8.000 11 8.500
2 35.000 12 30.000
3 28.000 13 3.000
4 3.500 14 5.000
5 2.000 15 5.000
6 3.300 16 9.000
7 450.000 17 420.000
8 55.000 18 4.700
9 30.000 19 45.000
10 5.550 20 280.000
     
   Total 1.430.550

Per a fer la classificació ABC procedirem de la forma que a continuació es 
relaciona, i obtindrem així la taula que apareix posteriorment: 

1. Començarem ordenant els articles en ordre decreixent del seu valor. 

2. Calculem quin percentatge dels articles representa cadascun d'ells, 
obtenint així la tercera columna. En el nostre cas, ja que tenim 20 articles 
diferents, cadascun d'ells representa un vintè sobre el total; açò és, un 5%. 

3. En la quarta columna es calcula quin percentatge del valor de cada article 
representa davant del total del valor de l'inventari (que en el nostre cas és 
1.430.550). Així, per exemple, els 450.000 € de l'article amb codi 7 
representa un 31,46% davant del total invertit en magatzem: 

%46,31100*
550.430.1

000.450

4. Les columnes 5 i 6 s'obtenen acumulant els valors de les columnes 3 i 4 
respectivament. Aquestes dues columnes són les que es representarien en 
el gràfic ABC que apareix al final. 

5. Per a seleccionar els articles de la categoria A descendirem per la columna 
6 fins a trobar un valor pròxim al 80%. En el nostre cas, els articles 
acumulats fins al de codi 20 impliquen un 80,39 % del valor pel qual 
podem considerar que fins aquest s'inclouen en la categoria A. 

6. Ja que els articles de la categoria B han de significar aproximadament un 
15% del valor de la inversió i els de la categoria A ja sumen sobre un 80%, 
haurem de cercar en la columna un valor pròxim al 95% (80 + 15). En el 
nostre taula fins a l'article amb codi 3 el valor invertit acumulat ascendeix 
al 95,98%, per la qual cosa considerarem de la categoria B els que arriben 
fins aquesta línia (lògicament excloent-hi els ja classificats en la A). 
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7. La resta d'articles pertanyerien a la categoria C. 

8. Si volem saber quin percentatge d'articles estan en cada una de les 
categories (valors que apareixen en la penúltima columna de la taula) ens 
fixarem en la 5a columna: 

o els articles de la categoria A representen un 15%, ja que aquest és el 
valor que apareix a la fila de tall d'aquesta categoria; 

o els articles de la categoria B representen un 30%, valor que s'obtindria 
restant del percentatge de la fila de tall d'aquesta categoria (45%) el 
percentatge de la fila de tall de la categoria A (15%);  

o finalment, els articles de la categoria C representen un 55%, valor que 
obtindrem de restar al 100% dels articles el percentatge de la fila de 
tall de la categoria B (45%). 

9. Per a calcular el percentatge de la inversió inclòs en cada una de les 
categories (última columna de la taula) procedirem de forma idèntica al 
punt 8, però amb els percentatges inclosos en la 6a columna. 

Codi Valor € % art. 
Valor

%
% Ac. 

art.
% Ac. 
Valor CAT % art. % Valor

7 450.000 5% 31,46% 5% 31,46%
17 420.000 5% 29,36% 10% 60,82% A 15,00% 80,39%
20 280.000 5% 19,57% 15% 80,39%
8 55.000 5% 3,84% 20% 84,23%

19 45.000 5% 3,15% 25% 87,38%
2 35.000 5% 2,45% 30% 89,83% B 30,00% 15,59%

12 30.000 5% 2,10% 35% 91,92%
9 30.000 5% 2,10% 40% 94,02%
3 28.000 5% 1,96% 45% 95,98%

16 9.000 5% 0,63% 50% 96,61%
11 8.500 5% 0,59% 55% 97,20%
1 8.000 5% 0,56% 60% 97,76%

10 5.550 5% 0,39% 65% 98,15%
15 5.000 5% 0,35% 70% 98,50% C 55,00% 4,02%
14 5.000 5% 0,35% 75% 98,85%
18 4.700 5% 0,33% 80% 99,18%
4 3.500 5% 0,24% 85% 99,42%
6 3.300 5% 0,23% 90% 99,65%

13 3.000 5% 0,21% 95% 99,86%
5 2.000 5% 0,14% 100% 100%
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El gràfic ABC quedaria així: 
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Planificació i programació 
de la producció 

1. Assenyala la resposta CORRECTA relativa al concepte de planificació de 
la producció i al seu caràcter estratègic/tàctic. 

a) La planificació de la producció és una decisió exclusivament 
estratègica del disseny del sistema de producció. 

b) La planificació de la producció es desenvolupa en diferents moments 
de temps, però és un concepte més lligat al llarg termini. 

c) La planificació de la producció és sempre a curt termini. 

2. La programació de la producció emfatitza fonamentalment… 

a) El llarg termini. 

b) El curt termini. 

c) El disseny del sistema de producció. 

3. L'assignació diària de les ordres de producció a les diferents unitats de 
treball i del personal correspon a… 

a) La planificació de la producció. 

b) La programació de la producció.  

c) El disseny estratègic de la producció.  

4. Relaciona els següents aspectes relatius als nivells de la planificació de la 
producció.

A) A nivell de 
fàbrica

1) Es fixen les operacions que constitueixen el procés 
productiu.

B) A nivell de 
processos

2) Es fixa com es desenvoluparà cada operació amb la 
determinació de les ferramentes, llocs, etc. 

C) A nivell 
d’operacions

3) Es prenen les decisions per a determinar quin tipus de 
procés s’emprarà, com serà la matèria primera, etc. 

a) A-3, B-1, C-2 

b) A-1, B-3, C-2 

c) A-3, B-2, C-1 
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5. En quin dels següents aspectes es basa la producció en massa? 

a) L'existència d'una quota de mercat alta. 

b) La utilització d'equips i processos d'ús general. 

c) Una distribució en planta de tipus funcional. 

6. Els sistemes de fabricació flexibles… 

a) Compten amb una elevada especialització i divisió del treball entre els 
col·laboradors. 

b) Són ideals per a empreses que pretenen competir via preu. 

c) Permeten una major adaptació a les necessitats dels clients. 

7. Quin sistema de fabricació hauria de comptar amb una plantilla més 
motivada i integrada, en teoria? 

a) El sistema de fabricació flexible. 

b) La fabricació en massa. 

c) El sistema de fabricació basat en el MRP. 

8. La disminució del temps d'aprenentatge, la major substituïbilitat de la mà 
d'obra i l'elevada habilitat del personal derivada de la repetició estan 
relacionades amb el concepte de… 

a) La divisió del treball. 

b) L'especialització del treball. 

c) Totes dues respostes són correctes. 

9. Assenyala la resposta FALSA. 

a) En la fabricació flexible, normalment, els costos variables són alts i els 
costos fixos baixos. 

b) En la fabricació en massa, normalment, els costos variables són baixos 
i els costos fixos alts. 

c) En la fabricació flexible, els costos unitaris de producció solen ser 
menors que en la fabricació en massa.  

10. Les ajudes informàtiques per a programar elements tècnics de la producció 
reben el nom de… 

a) CAD

b) CAM

c) CAD/CAM 
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11. Ordena els següents elements segons el nivell d'integració de les funcions 
de producció dins dels sistemes de fabricació flexibles. 

a) Cèl·lula flexible, línia flexible, taller flexible 

b) Línia flexible, cèl·lula flexible, taller flexible 

c) Taller flexible, cèl·lula flexible, línia flexible 

12. El MRP sorgeix per a atendre un tipus concret de demanda de béns, quin 
dels següents tipus de demanda és la correcta? 

a) Una demanda incerta, però regular. 

b) Una demanda independent, és a dir, aquella generada a partir de 
decisions alienes a l'empresa, subjecta a les condicions de mercat i no 
relacionada amb la d'altres articles. 

c) Una demanda dependent generada a partir de decisions preses per 
l'empresa i, per tant, irregular però coneguda amb certesa. 

13. Relaciona els següents aspectes amb el MRP i amb la gestió clàssica 
d'estocs. 

A) MRP 1) Se centra en productes acabats i de recanvi. 
 2) S'han de controlar tots els articles. 
B) Gestió d'estocs 3) Es basa en la demanda passada. 
 4) Es basa en el programa mestre de producció. 

a) A-1- 4 i B-2- 3 

b) A-2-4 i B-1-3 

c) A-1-2-3 i B-4  

14. La consideració del mètode d'espenta (PUSH), és característica de… 

a) el MRP 

b) el JIT 

c) el PERT 

15. Per què a través de JIT millora la productivitat de les empreses? 

a) La reducció d'estocs redueix costos, la qual cosa contribueix a 
augmentar la productivitat. 

b) En reduir el nombre de comandes, es redueixen els costos de transport 
i s’augmenta la productivitat. 

c) L'èmfasi en el control a través de la comptabilitat aconsegueix una 
reducció substancial dels costos. 

16. Quina d'aquestes afirmacions relatives a la filosofia de producció Just a 
Temps (JIT) és certa? 



46 Guia d'autoavaluació 'assignatura Economia de l’Empresa (Producció i Disseny Organitzatiu)

a) És un sistema que, al contrari que el MRP, sí que permet la simulació i 
una elevada automatització. 

b) Tracta d'eliminar les pràctiques que impliquen un balafiament. 

c) Es propugna la fabricació en lots grans. 
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Respostes

1.b

La planificació de la producció se sol considerar entre les decisions tàctiques 
del sistema de producció, però fa referència a diferents moments de temps. De 
fet, la planificació del disseny del sistema de producció es produeix a més llarg 
termini i té un matís més estratègic que la planificació agregada que fluctua 
entre el mitjà/llarg termini. El que no se sol considerar mai és com un element 
a curt termini. Per aquest motiu, l'opció a) és incorrecta: la planificació de la 
producció (no el disseny) no té la consideració de decisió estratègica. 
Igualment és incorrecta l'opció c) perquè no es desenvolupa en el curt termini.  

2.b

La programació de la producció emfatitza el curt termini, per la qual cosa 
l'opció correcta és la b). És una concreció de la planificació de la producció 
que es refereix a un termini de temps major. Tampoc se centra en el disseny 
del sistema de producció que també pertany al llarg termini. 

3.b

L'assignació diària d'ordres de producció a les diferents unitats de treball i 
personal no forma part del disseny estratègic (opció c), com és evident, ni té a 
veure amb la planificació de la producció (opció a), sinó que es correspon amb 
el concepte de programació de la producció (opció b). 

4.a

Com hem esmentat la planificació comprèn diferents estadis de temps, per la 
qual cosa alguns autors diferencien entre planificació en l’àmbit de fàbrica, de 
processos i d'operacions. Relacionant aquests tres àmbits amb el que es fa en 
cadascun d'ells, trobem que l'opció correcta és la a). 

En la planificació en l’àmbit de fàbrica es prenen decisions per a determinar 
quin tipus de procés s’emprarà per a obtenir el producte desitjat. Es trien els 
materials i les primeres matèries, la distribució física de seccions i les unitats 
de producció, etc. 

En la planificació de processos es fixen les operacions dels processos 
productius i s'assignen les maquinàries entre les diferents seccions de 
producció.

En la planificació d'operacions s'estudia cada lloc i operació per a determinar 
les eines i persones que hauran de desenvolupar-lo. 

5.a

Hi ha dos grans models de producció, la producció en massa i la flexible. En la 
producció en massa o en sèrie, es produeixen grans quantitats d'un producte 
amb què es competeix via preu, i amb un sistema productiu intensiu en capital 
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i molt especialitzat. Ateses les relacions amb els sistemes de producció en 
cadena, la distribució en planta orientada al producte és la més habitual. Açò 
ens porta que l'opció a) siga la correcta. És precís que la quota de mercat siga 
alta per a absorbir aquests volums de producció tan alts.  

L'opció b) és incorrecta perquè els equips no tendeixen a ser d'ús general, sinó 
molt específics. Açò és a causa de l'escassa variabilitat de producte que s'ha de 
desenvolupar. 

Finalment, l'opció c) també és incorrecta perquè la distribució en planta més 
adequada és l'orientada al producte, no la de tipus funcional. Seria molt 
ineficient treballar per tallers i sense un flux regulat.

6.c

En relació amb els sistemes flexibles, aquests es caracteritzen per l'adaptació 
de la producció als incessants canvis del mercat, per la qual cosa l'opció 
correcta és, clarament, la c).  

Aquesta flexibilitat es basa en una maquinària d'ús general i en un personal no 
especialitzat i polivalent, per la qual cosa l'opció a) és falsa.  

L'opció b) també és falsa perquè aquestes empreses no competeixen en preu, 
sinó més aviat en diferenciació i l'atenció a les necessitats dels clients.  

7.a

L'impacte sobre la motivació dels treballadors és un aspecte rellevant per a la 
productivitat de l'empresa, per la qual cosa ha de ser cuidat en qualsevol dels 
dos sistemes. Ara bé, atenent les característiques inherents de cadascun dels 
sistemes, el que teòricament hauria de comptar amb una plantilla més 
motivada i integrada hauria de ser el sistema de fabricació flexible, ja que atén 
en major grau les necessitats d'ordre superior de l'individu i els factors 
motivadors que assenyala Herzberg.  

En la producció en massa es tendeix més a l'elevada especialització horitzontal 
i vertical del lloc (derivada de l'alta divisió del treball), a una alta dependència 
de la màquina quant a fluxos de treball, a un menor nivell de preparació, a fer 
tasques excessivament repetitives, a menors possibilitats de desenvolupament, 
etc. Tot açò, teòricament, deuria desmotivar al treballador en sentir-se més 
alienat pel treball. Per aquest motiu, l'opció correcta és la a).  

8.c

En els sistemes de fabricació en massa es produeix una elevada divisió el 
treball i especialització, que ofereix avantatges com els que es comenten en 
l'enunciat. Els temps d'aprenentatge són menors, la mà d'obra és substituïble i 
el personal realitza un treball repetitiu, amb què assoleix una gran habilitat. 
Aquests avantatges són atribuïbles en un cas o altre a tots dos aspectes, per la 
qual cosa la resposta correcta és la c). 
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9.c

Atenent les distribucions de costos entre els dos models de fabricació trobem 
que:

En la fabricació flexible els costos unitaris són més alts que la 
producció en massa. 
Per a petits volums de producció el cost total és inferior en la 
producció flexible. 
Els costos fixos són majors en la producció en massa que en la 
producció flexible. 
Els costos variables són majors en la producció flexible que en la 
producció en massa. 

D'acord amb aquestes idees, les opcions a) i b) són correctes i la c) és falsa.  

10.b

La introducció de la informàtica en els processos productius va significar al 
seu dia un notable avanç. Entre els conceptes clàssics tenim els de CAD i 
CAM.

En aquest cas es pregunta sobre “ajudes informàtiques per a programar 
elements tècnics de producció”. Açò ens porta a pensar que realment la 
computadora ens està resultant de suport per a la fabricació més que per al 
disseny, per la qual cosa l'opció correcta és el CAM (computer aided 
manufacturing) i no la CAD (computer aided design). Tampoc estem fent 
referència a la combinació dels dos aspectes CAD/CAM, en què s'integrarien 
disseny i producció.  

11.a

Atenent la grandària i el grau de desenvolupament i complexitat està clar que 
el nivell d'integració bàsic és el de cèl·lula flexible, ja que ens referim a una 
unitat concreta de fabricació que ha introduït aquestes tecnologies. El segon 
nivell és del de línia, en què es combinen seqüencialment diverses d'aquestes 
cèl·lules o màquines. Finalment, el tercer nivell serà el de taller, en què cada 
línia o aspecte relacionat amb la recepció, emmagatzemament, transport, 
inspecció, etc. estarà més o menys organitzat a través de l'ordinador.  
Per tant, la seqüència lògica d'integració és la a), les altres són més absurdes.  

12.c

La planificació de necessitats de material (MRP) és un conjunt de tècniques 
que permeten calcular els requeriments de materials a través del programa 
mestre de producció, dades d'inventaris i altres dades sobre els materials.  

El MRP atén una demanda concreta de béns: la “dependent” generada a partir 
de decisions preses per l'empresa. Es tracta, com assenyala l'opció c) 
(correcta), d'una demanda irregular discontínua però coneguda amb certesa.  

Aquesta demanda és de caràcter intern, ja que sorgeix dels requeriments de la 
producció. Açò fa que no siga regular, com indica l'opció a) (falsa), però que 
siga certa. Sabem el que necessitem perquè ens basem en el programa mestre 
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de producció. Per tant, l'opció b) també és incorrecta, atès que no és una 
demanda independent generada per decisions de mercat de forma directa.  

13.b

El MRP i la gestió clàssica d'estocs són dues modes completament diferents de 
gestionar els inventaris. Atenent els aspectes que es comenten en la pregunta 
13, el MRP està relacionat amb matèries primeres i productes en curs, es basa 
en el programa mestre de producció, i es basa en un control exhaustiu de tots 
els articles. Açò és degut al fet que tracta de satisfer una necessitat interna del 
sistema productiu. Per aquest motiu, gràcies a l'anàlisi dels inventaris, a la 
llista de materials i a aquest programa mestre es determina exactament quant 
farà falta de cada producte o component per al termini establit i es decidirà si 
es produeix (si és un bé intermedi), es compra, o s'empra del magatzem (si ja 
es té comprat o semielaborat).  

La gestió clàssica d'estocs es basa en estimacions de la demanda passada i se 
centra sobretot en el control dels productes acabats i de recanvi, sent el seu 
objectiu bàsic satisfer necessitats dels clients.  

14.a

Enfront del MRP trobem la filosofia del just a temps (JIT). Són dos models 
diametralment oposats de gestió, atès que el MRP va de darrere cap avant 
(PUSH = implus), mentre que el JIT va d'endavant cap arrere (PULL = 
estirada).

Açò significa que la informació, en el mètode push, prové de previsions 
establides prèviament, que desglossen i determinen cada component en cada 
etapa del procés productiu. Açò genera productes en curs i estocs intermedis 
que es preparen d'acord amb la previsió perquè no falle el procés.  

El mètode pull, per la seua banda, va de davant cap arrere. S'ha de basar en 
una producció sota comanda i per lots xicotets, que anirà determinant cap 
arrere i dins del termini previst els requeriments de cadascuna de les fases 
anteriors.

15.a

El JIT aporta innumerables avantatges a les empreses, però entre, una de les 
més importants és la millora de la productivitat. Concretament, una idea clau 
de l'enfocament del JIT és l'eliminació d'estocs, ja que aquests són 
improductius i impliquen costos. Aquesta eliminació ja és un element suficient 
que n'hi ha per a millorar la productivitat global, per tant, l'opció correcta és la 
a).

Respecte a l’opció b), no està gens clar que el nombre de comandes es 
reduïsca, si no que més aviat es podria produir el fet contrari. Encara així, es 
reduiran els costos del transport? En aquesta opció es juga amb hipòtesi que no 
estan clares ni corresponen directament amb la filosofia del JIT, per la qual 
cosa l'opció b) és falsa. 

Finalment, respecte a l'opció c), el JIT no és de l'opinió que s'haja de fer 
èmfasi en la comptabilitat. Més aviat tot al contrari. Aquesta hauria de ser 
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eliminada perquè, de per si, aquesta mateixa implica un cost considerat com un 
balafiament.

16.b

Aquesta pregunta analitza algunes de les diferències entre el MRP i el JIT.  

En la primera opció, es comenta que el sistema JIT permet la simulació i el 
MRP no. Açò és fals i està expressat en sentit contrari. És a dir, és el mètode 
PUSH, per les característiques que té permet simular i analitzar què passaria 
si…. segons les dades que introduïm.  

L'opció b) és correcta, atés que en l'essència del JIT està el fet d'eliminar els 
balafiaments, siguen del tipus que siguen. L'opció c), per tant, serà falsa, però 
en aquest cas perquè es propugnen els lots xicotets, no els lots grans. És 
inviable un sistema així amb grans tirades de producció.  
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Problemes de programació lineal 

Problema 1 

Una empresa fabrica tres classes de sabatilles esportives que es denominen: 
model econòmic, model professional i model estàndard, amb les contribucions 
a beneficis de 20, 60 i 30 unitats monetàries respectivament. 

En la fabricació d'aquests productes fan falta tres tipus diferents de màquines 
industrials. A partir de la següent taula es recullen les disponibilitats per a 
produir de sabatilles i les hores que diàriament són necessàries per a fabricar 
els articles. 

DISPONIBILITATS MODEL 
ECONÒMIC

MODEL
PROFESSIONAL 

MODEL
ESTÀNDARD

MÀQUINA 
TIPUS I 

2.000 Hores diàries 3 2 1 

MÀQUINA 
TIPUS II 

1.000 Hores diàries 1 2 2 

MÀQUINA 
TIPUS III 

1.200 Hores diàries 2 1 1 

A la vista d'aquesta informació, es demana: 

a) El programa òptim de fabricació i en cas que hi apareguen variables de 
folgança explica’n el significat. 

b) En quines condicions seria admissible adquirir recursos 
suplementaris? Planteja el problema i indica en quina restricció 
s'igualen els costos marginals als ingressos marginals i per què. 

c) Què ocorreria si en compte de tenir 1.000 hores diàries de màquina 
tipus II hi haguera una disponibilitat de 1.200? 

d) Dins de quin interval pot variar el marge unitari de les sabatilles del 
model estàndard sense que canvie per això la situació òptima? 
Interpreta el resultat. 
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Respostes al problema 1 

a) Obtenir el programa òptim de fabricació i en cas que hi apareguen 
variables de folgança explica’n el significat. 

Comencem plantejant el problema formalment: 

0;0;0
200.12
000.122
000.223

306020

321

321

321

321

321

xxx
xxx
xxx
xxx

xxxZMax

A continuació introduïm les variables de folgança per a convertir les 
desigualtats de les restriccions en igualtats: 

0;0;0
0;0;0

200.12
000.122
000.223

000306020

654

321

6321

5321

4321

654321

xxx
xxx

xxxx
xxxx

xxxx

xxxxxxZMax

Seleccionem com a solució de partida la formada per les variables de folgança, 
la qual cosa ens permet construir la primera taula, a partir de la qual cercarem 
la solució òptima. 

Solució inicial: 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6

  20 60 30 0 0 0  
0 x4 3 2 1 1 0 0 2.000 
0 x5 1 2 2 0 1 0 1.000 
0 x6 2 1 1 0 0 1 1.200 
  0 0 0 0 0 0  
  20 60 30 0 0 0 0 

Aquesta primera solució no és l'òptima, ja que hi apareixen ingressos 
marginals majors que zero (última fila). D'aquesta manera, tractarem de 
millorar la solució proposant una nova solució. 

Per a aquesta nova solució seleccionarem com a variable que entra l'associada 
al major ingrés marginal (última fila) que, en aquest cas, és x2(amb IMg = 60). 
Per a saber quina variable eliminem del programa, obtenim els coeficients 2:
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000.1
2
000.2

1

500
2
000.1

2

200.1
1
200.1

3

Ja que el menor és 2, la variable que s’ha d’eliminar és x5, i l'element pivot és 
el 2 assenyalat en negreta a la taula. 

D'aquesta manera podem construir la segona taula aplicant el mètode de 
Gauss-Jordan: 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6

  20 60 30 0 0 0  
0 x4 2 0 -1 1 -1 0 1.000 
60 x2 1/2 1 1 0 1/2 0 500 
0 x6 3/2 0 0 0 -1/2 1 700 
  30 60 60 0 30 0  
  -10 0 -30 0 -30 0 30.000 

Aquest programa, format per les variables x4, x2 i x6 és el programa òptim, ja 
que tots els ingressos marginals són negatius o zero. 

La solució òptima, en conseqüència, implica fabricar 500 sabatilles del model 
professional (x2 = 500), la qual cosa ens proporciona un benefici màxim de 
30.000 u.m. 

En el programa òptim apareixen dos variables de folgança: x4 = 1.000 i x6 =
700. Açò vol dir que, en la solució òptima, sobren 1.000 hores diàries de 
màquina tipus I i 700 hores diàries de màquina tipus III. 

b) En quines condicions seria admissible adquirir recursos 
suplementaris? Planteja el problema i indica en quina restricció 
s'igualen els costos marginals als ingressos marginals i per què? 

En l'apartat anterior hem vist que en la solució òptima apareixien dues 
variables de folgança, que ens indicaven que sobrava una certa quantitat dels 
recursos associats a aquestes. No obstant això, la variable de folgança x5 no
apareix en l'última taula. Quan ocorre açò és perquè el seu valor és 0, és a dir, 
es tracta d'un recurs que s'esgota en la fabricació dels productes i, en 
conseqüència, impedeix a l'empresa fabricar més articles i augmentar el 
benefici. És lògic que, en aquests casos, el recurs en qüestió siga un recurs 
valuós per a l'empresa, en el sentit que li permetria guanyar més diners i, 
lògicament, l'organització estaria disposada a pagar un import determinat per 
tenir una unitat addicional de l'esmentat recurs, just fins al límit del benefici 
marginal que li puga reportar. Aquest límit o preu ombra dels recursos ens els 
proporcionen les variables duals. 

En el cas que ens ocupa, el recurs que s'esgota són les hores diàries de la 
màquina II, mentre que de la màquina I i III hi ha hores de sobra, de manera 
que a l'empresa únicament li interessaria adquirir hores diàries addicionals de 
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la màquina II. Per a saber en quines condicions adquiria l'empresa aquests 
recursos suplementaris, podem plantejar el problema dual: 

0;0;0
200.12
000.122

2023

200.1000.1000.2'min

321

321

321

321

321

uuu
uuu
uuu
uuu

uuuZ

La solució òptima a aquest problema la podem obtenir directament de la taula 
òptima del problema primal, que ja hem resolt en l'apartat a). Canviant de 
signe els ingressos marginals associats a les variables de folgança (x4, x5 i x6)
s'obtenen els valors òptims de u1, u2 i u3:

u1 = 0 
u2 = 30 
u3 = 0 

Pot comprovar-se que per a les màquines I i III l'empresa no està disposada a 
pagar res per disposar d'hores addicionals (u1 = u3 = 0), mentre que pagaria, 
fins a 30 u.m., per disposar d'una hora addicional de la màquina tipus II (u2 = 
30).

Pel que fa a les restriccions del problema dual, cadascuna està associada a un 
dels productes de l'empresa i mesura, en la part esquerra el cost marginal de 
fabricar una unitat del producte corresponent i, en la part dreta l'ingrés 
marginal que en proporcionaria la venda. En els casos en què l'empresa 
fabrique un tipus de producte, la restricció associada del problema dual es 
verificarà com a igualtat (cost marginal = ingrés marginal), mentre que en els 
casos en què no es fabrique, la restricció es complirà com a desigualtat (cost 
marginal > ingrés marginal). Així, en el nostre cas, només s'igualarà el cost 
marginal i l'ingrés marginal en la segona restricció del dual, ja que l'únic 
producte que es fabrica és el segon (sabatilles de tipus professional). 

c) Què ocorreria si en compte de tenir 1.000 hores diàries de màquina 
tipus II hi haguera una disponibilitat de 1.200? 

Hem de comprovar si el nou valor per a aquest recurs es troba dins de l'interval 
de variació admissible per a b2, per la qual cosa començarem obtenint aquest 
interval.

A-1B = S = 0 

0

200.1
2
1

2
1

000.2

200.1

000.2

1
2
10

0
2
10

011

2

2

2

2

b

b

b

b
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En conseqüència, b2 ha de complir les tres condicions següents: 

400.20200.1
2
1

00
2
1

000.20000.2

22

22

22

bb

bb

bb

De manera que l'interval de variació per a les hores diàries disponibles de la 
màquina II serà: 

000.220 b

Així, si disposem de 1.200 hores diàries de la màquina tipus II en compte de 
1.000 podem comprovar que aquest valor es troba dins de l'interval anterior. 
En conseqüència, el programa de fabricació obtingut inicialment continuarà 
sent l'òptim (fabricar sabatilles del model professional), si bé les noves 
quantitats que s’han fabricat seran distintes, açò és, les que resulten de 
substituir 1.200 per b2 en l'expressió següent: 

600
600
800

200.1200.1
2
1

200.1
2
1

200.1000.2

200.1
2
1

2
1

000.2

2

2

2

6

2

4

b

b

b

x
x
x

En aquest cas fabricaríem 600 sabatilles del model professional (x2= 600) i 
sobrarien 800 hores diàries de la màquina tipus I (x4= 800) i 600 de la màquina 
tipus III (x6= 600). Tot això ens donaria un benefici de 36.000 u.m, que es 
calcularia substituint la nova solució en la funció objectiu: 

Z = 20x1 + 60x2 + 30 x3 = 20*0 + 60*600 + 30*0 = 36.000 

d) Dins de quin interval pot variar el marge unitari de les sabatilles del 
model estàndard sense que canvie per això la situació òptima? 
Interpreta el resultat. 

Per a obtenir aquest interval de variació partim de la taula òptima incrementant 
en 3 el valor inicial de c3 (que era de 30), de manera que ara c3=30+ 3. A 
partir d'ací recalculem les dues últimes files de la taula, que quedarien de la 
forma següent: 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6

  20 60 30+ 3 0 0 0  
0 x4 2 0 -1 1 -1 0 1.000 
60 x2 1/2 1 1 0 1/2 0 500 
0 x6 3/2 0 0 0 -1/2 1 700 
  30 60 60 0 30 0  
  -10 0 -30+ 3 0 -30 0 30.000 
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Perquè la solució continue sent òptima, tots els ingressos marginals han de ser 
menors o iguals a zero, per la qual cosa 

-30 + 3  0 3  30 

com que c3=30+ 3  c3  60 

Aquest seria l'interval de variació per al marge unitari de les sabatilles del 
model estàndard; sempre que la contribució al benefici d'aquest tipus de 
sabatilles siga inferior o igual a 60, la solució òptima serà fabricar únicament 
el model professional, en una quantitat igual a 500 unitats, ens sobraran 1.000 
hores diàries de la màquina tipus I i 700 de la màquina tipus III i el benefici 
obtingut serà de 30.000 u.m. 



Problemes de programació lineal 59

Problema 2 

L'empresa Asteca Alacant SA està especialitzada en la fabricació de 
samarretes fashion de temporada. En concret, la seua oferta comercial per a la 
següent temporada primavera-estiu se centra en tres productes denominats: 
“Verd Fosforito”, “Ultravioleta Colour” i “Turquesa Marea”. Les 
contribucions al benefici d'aquests models són respectivament de 30, 60 i 100 
euros.

Per a la fabricació d'aquestes samarretes fan falta dos tipus de components: 
sintètics i naturals. Les disponibilitats diàries d'aquests components són de 400 
paquets de sintètics i de 200 paquets de naturals. 

Se sap, a més, que per a la producció d'una samarreta “Verd Fosforito” es 
necessiten 5 paquets sintètics i 3 paquets naturals. Una “Ultravioleta Colour” 
necessita 6 paquets sintètics i 4 paquets naturals. Finalment, una “Turquesa 
Marea” requereix 2 paquets sintètics i 2 paquets naturals. 

Basant-se en aquesta informació es demana: 

a) Quantes samarretes fabricarà de cada tipus i quin benefici total 
reportarà a l'empresa? 

b) Quant estaria l'empresa disposada a pagar per un paquet natural 
addicional?

c) Què fabricaria i quin seria el benefici màxim si la samarreta “Turquesa 
Marea” en compte de tenir un benefici unitari de 100 €, per la seua 
l’acceptació que té en el mercat, es pot tenir un benefici unitari de 150 
€? (calcula-ho a través de l'anàlisi de sensibilitat). 
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Respostes al problema 2 

a) Quantes samarretes fabricarà de cada tipus i quin benefici total 
reportarà a l'empresa? 

Formalment el problema es plantejaria així: 

0;0;0
200243
400265

1006030

321

321

321

321

xxx
xxx
xxx

xxxZMax

A continuació, introduïm les variables de folgança per a convertir les 
desigualtats de les restriccions en igualtats: 

0;0
0;0;0

200243
400265

001006030

54

321

5321

4321

54321

xx
xxx

xxxx
xxxx

xxxxxZMax

Seleccionant com a solució de partida la formada per les variables de folgança, 
construïm la primera taula. 

Solució inicial: 

  x1 x2 x3 x4 x5

  30 60 100 0 0  
0 X4 5 6 2 1 0 400 
0 X5 3 4 2 0 1 200
  0 0 0 0 0  
  30 60 100 0 0 0 

Com que apareixen ingressos marginals majors que zero (última fila) hem de 
proposar una nova solució. 

Per a aquesta nova solució, seleccionarem com a variable que entra l'associada 
al major ingrés marginal (última fila), que en aquest cas és x3(amb IMg = 100). 
Per a saber quina variable eliminem del programa, hem d’obtenir els 
coeficients :

200
2

400
1

100
2

200
2
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Ja que el menor és 2, la variable que s’ha d’eliminar és x5, i l'element pivot és 
el 2 assenyalat en negreta a la taula. 

D'aquesta manera podem construir la segona taula aplicant el mètode de 
Gauss-Jordan: 

  x1 x2 x3 x4 x5

  30 60 100 0 0  
0 x4 2 2 0 1 -1 200 
100 x3 3/2 2 1 0 1/2 100 
  150 200 100 0 50  
  -120 -140 0 0 -50 10.000 

Aquest programa, format per les variables x4, i x3 és el programa òptim, ja que 
tots els ingressos marginals són negatius o zero. 

La solució òptima, en conseqüència, implica fabricar 100 samarretes 
“Turquesa Marea” (x3 = 100), la qual cosa ens proporciona un benefici màxim 
de 10.000 €. 

b) Quant estaria l'empresa disposada a pagar per un paquet natural 
addicional?

Aquesta informació la proporciona la segona variable del dual (u2) el valor de 
la qual és 50 (canviant de signe l'ingrés marginal associat a la segona variable 
de folgança en la taula òptima). Per tant, l'empresa pagaria fins a 50 € per un 
paquet natural addicional. 

c) Què fabricaria i quin seria el benefici màxim si la samarreta 
“Turquesa Marea” en compte de tenir un benefici unitari de 100 €, 
per l’acceptació que té en el mercat, es pot tenir un benefici unitari de 
150 €? (calcula-ho a través de l'anàlisi de sensibilitat). 

Començarem obtenint l'interval de variació per a c3:

  x1 x2 x3 x4 x5

  30 60 100+ 3 0 0  
0 x4 2 2 0 1 -1 200 
100+ 3 x3 3/2 2 1 0 1/2 100 

2
3300 3 200+2 3 100+ 3 0

2
100 3

2
3240 3 -140-

2 3
0 0 

2
100 3 10.000+100 3

Tots els ingressos marginals han de ser menors o iguals que zero, per la qual 
cosa s’ha de complir: 
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1000
2

200
7002140

800
2

3240

3
3

33

3
3

L'interval per a 3 seria: 

3  -70 

I si tenim en compte que c3 = 100 + 3, en interval per a c3 quedaria: 

c3  30 

Així, sempre que la contribució al benefici de la samarreta “Turquesa Marea” 
siga major o igual que 30 € continuarem fabricant 100 unitats d'aquest model. 

Si es passa d'un benefici de 100 a un altre de 150 per al model “Turquesa 
Marea” es continuaria estant dins de l'interval, per la qual cosa la solució 
òptima continuarà sent fabricar 100 unitats d'aquest tipus de samarreta. Quant 
al benefici total, si tenim en compte que 3 té un valor de 50 € (cosa que 
augmenta el marge unitari), si substituïm en la cel·la inferior dreta de l'última 
taula tindrem que: 

Z = 10.000+100 3 = 10.000 + 100*50 = 15.000 € 
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Problemes de PERT-CPM 

Problema 1 

Donat el projecte i els temps de les activitats que apareixen a la figura, es 
demana: 

a) Calcula els temps Early i Last. 

b) Determina els nusos i les activitats crítiques, i assenyala en el dibuix el 
camí crític. 

c) Calcula les folgances de les activitats (total, lliure i independent). 

1

2 4

3 5

3

6

2 7

4

2
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Respostes al problema 1 

a) Càlcul dels temps Early i Last dels nusos. 

El temps Early d'un succés es defineix com el moment més primerenc en què 
s’hi pot arribar, la qual cosa implica haver finalitzat totes les activitats que hi 
conflueixen.

Per a calcular-lo hem de procedir en l'ordre creixent dels successos, començant 
pel numerat amb l'1, al qual s'adjudica un temps Early de 0. Per a la resta de 
successos els càlculs s'efectuen aplicant l'expressió Ej = Max (Ei + Dij), per a 
totes les activitats que acaben en el succés j. 

Per al cas que ens ocupa, els càlculs dels temps Early els podem ordenar en la 
taula següent: 

j i i-j Dij Ei + Dij Ej = Max (Ei + Dij)
1 - - - - E1 = 0 
2 1 1-2 3 0+3 = 3 E2 = 3 

3 2
1

2-3
1-3

2
6

3+2 = 5 
0+6 = 6 

E3 = 6 

4 3 3-4 7 6+7 =13 E4 = 13 
5 4 4-5 2 13+2 = 15 E5 = 15 

El temps Last d'un succés es defineix com el moment més tardà en què s’hi pot 
arribar sense retardar la data de finalització del projecte. 

Per a calcular-lo es procedeix en ordre decreixent dels successos, començant 
amb l'últim, en què el seu temps Last coincideix amb l'Early. Per a la resta de 
successos s'aplica l'expressió Li = Min (Lj – Dij). Cal tenir en compte, com a 
comprovació, que el temps Last del primer succés ha de ser 0. 

A la taula següent apareixen els càlculs corresponents al càlcul dels temps 
Last:

i j i-j Dij Lj – Dij Li = Min (Lj – Dij)
5 - - - - L5 = E5 = 15 
4 5 4-5 2 15-2 = 13 L4 = 13 

3 4
5

3-4
3-5

7
4

13-7 = 6 
15-4 = 11 

L3 = 6 

2 3 2-3 2 6-2 = 4 L2 = 4 

1 2
3

3
6

2
6

4-2 = 2 
6-6 = 0 

L1 = 0 

Una vegada obtinguts els temps Early i Last, els podem traslladar al dibuix: 
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b) Identificació dels nusos i les activitats crítiques, i obtenció del camí 
crític.

El camí crític es defineix com aquell que, unint el succés origen i final del 
projecte, supera, en durada temporal, la resta de camins. 

En el nostre cas hi ha quatre possibles camins que unisquen l'origen i el final 
del projecte: 

1-2-3-4-5, amb una durada de 3+2+7+2 = 14 

1-2-3-5, amb una durada de 3+2+4 = 9 

1-3-4-5, amb una durada de 6+7+2 = 15 

1-3-5, amb una durada de 6+4 = 10 

Així, aplicant l'anterior definició, el camí crític seria el 1-3-4-5, ja que la seua 
durada (15 períodes) supera totes les altres. 

No obstant això, per a facilitar la identificació del camí crític, podem aplicar 
una propietat d’aquest que diu que el camí crític passa per tots els nusos crítics 
i només per ells, tenint en compte que els nusos crítics són aquells en què 
coincideix el temps Early i Last. 

Així, si els nusos crítics són l'1, 3, 4 i 5, el camí crític serà l’1-3-4-5 o bé 
podríem tenir un camí crític amb una bifurcació (és a dir, que el camí crític 
fóra, al mateix temps el 1-3-4-5 i el 1-3-5). Aquesta última opció només seria 
factible si la durada d'aquests dos camins fóra idèntica, però aquest no és el 
cas. En definitiva, i seguint aquest mètode, el camí crític seria, com ja es va 
afirmar anteriorment l’1-3-4-5. 

Finalment, totes les activitats que formen el camí crític es denominen 
“activitats crítiques”. En el nostre cas les activitats crítiques serien la 1-3, 3-4 i 
4-5, que són les que apareixen en traç més gros en el dibuix. Cal tenir en 
compte que qualsevol retard en aquestes activitats comportaria un retard en tot 
el projecte i, en conseqüència, quan en calculem les folgances totals, aquestes 
seran nul·les. Açò no ocorrerà amb la resta d'activitats. En conseqüència, una 
altra forma d'identificar el camí crític és calcular les folgances totals de les 
activitats i identificar el camí crític com aquell format per aquelles activitats la 
folgança total de les quals és nul·la. 
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c) Càlcul de les folgances de les activitats (total, lliure i independent). 

Les folgances de les activitats s'obtenen amb les fórmules que apareixen a 
l'encapçalament de la taula següent. Observeu que, com s’ha afirmat més 
amunt, les folgances totals de les activitats crítiques són 0, cosa que no ocorre 
amb la resta. 

Act. Folgança Total 
HT = Lj-Ei-Dij

Folgança Lliure 
HL = Ej-Ei- Dij

Folgança Independent 
HI = Ej-Li-Dij

1-2 4-0-3 = 1 3-0-3 = 0 3-0-3 = 0 
1-3 6-0-6 = 0 6-0-6 = 0 6-0-6 = 0 
2-3 6-3-2 = 1 6-3-2 = 1 6-4-2 = 0 
3-4 13-6-7 = 0 13-6-7 = 0 13-6-7 = 0 
3-5 15-6-4 = 5 15-6-4 = 5 15-6-4 = 5 
4-5 15-13-2 = 0 15-13-2 = 0 15-13-2 = 0 
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1
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3 5

Problema 2 

Donat el projecte representat a la figura i els temps optimistes, pessimistes i 
realistes que apareixen en la taula, es demana: 

a) A partir dels temps esperats, calcula els temps Early i Last, els nusos i 
les activitats crítiques, i assenyala en el dibuix el camí crític. 

b) Calcula les folgances. 

c) Calcula l'esperança i la variància de la durada del projecte. 

       
Activitat to tp tr

1-2
1-3
1-4
2-3
3-5
4-5

8
3

11
7
6
1

21
7

24
12
11
5

10
5

16
8

10
3
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Respostes al problema 2 

a) A partir dels temps esperats, calcula els temps Early i Last, els nusos i 
les activitats crítiques, i assenyala en el dibuix el camí crític. 

Tots els càlculs que se sol·liciten en aquest apartat s'han d'efectuar a partir de 
l'esperança de la durada de les activitats, tenint en compte que aquestes es 
calculen a partir dels temps optimistes, pessimistes i realistes amb l'expressió 
(per al cas d'una activitat i-j): 

6
4 orp

ij
ttt

E

En la taula següent es mostra quines serien les esperances de les diferents 
activitats, és a dir, temps que són els que s'han traslladat al graf i amb què es 
calcularà els temps Early i Last i també es identificarà el camí crític. 

1

2

4

3 5

11,5 8,5

5 9,5

16,5 3

Temps Early: 

j i i-j Dij Ei + Dij Ej = Max (Ei + Dij)
1 - - - - E1 = 0 
2 1 1-2 11,5 0+11,5 = 11,5 E2 = 11,5 

3 2
1

2-3
1-3

8,5
5

11,5+8,5 = 20 
0+5 = 5 

E3 = 20 

4 1 1-4 16,5 0 + 16,5 E4 = 16,5 

5 4
3

4-5
3-5

3
9,5

16,5+3 = 19,5 
20+9,5 = 29,5 

E5 = 29,5 

Activitat to tp tr Eij

1-2
1-3
1-4
2-3
3-5
4-5

8
3

11
7
6
1

21
7

24
12
11
5

10
5

16
8

10
3

11,5
5

16,5
8,5
9,5
3
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Temps Last: 

i j i-j Dij Lj – Dij Li = Min (Lj – Dij)
5 - - - - L5 = E5 = 29,5 
4 5 4-5 3 29,5-3 = 26,5 L4 = 26,5 
3 5 3-5 9,5 29,5-9,5 = 20 L3 = 20 
2 3 2-3 8,5 20-8,5 = 11,5 L2 = 11,5 

1
2
3
4

1-2
1-3
1-4

11,5
5

16,5

11,5-11,5 = 0 
20-5 = 15 

26,5-6,5 = 20 
L1 = 0 

Successos crítics: són aquells on coincideix el temps Early i Last: 1, 2, 
3, 5 

Camí crític. 

Ha de passar per tots els nusos crítics, i només per aquests. En aquest cas 
tenim dues opcions: el camí 1-2-3-5 i el camí 1-2-3-5 combinat amb el 1-3-5. 
Aquesta última opció la rebutgem ja que la durada del camí 1-3-5 (5+9,5 = 
14,5 períodes) és inferior a la de l’1-2-3-5 (11,5+8,5+9,5 = 29,5 períodes). Per 
tant, el camí crític és l’1-2-3-5. 

En el següent graf hi ha representats els temps Early i Last, com també el camí 
crític:

1

2

4

3 5

11,5 8,5

5 9,5

16,5 3

11,5

29,5

20

16,5 26,5

0

b) Calcula les folgances. 

Act. Folgança Total 
HT = Lj-Ei-Dij

Folgança Lliure 
HL = Ej-Ei- Dij

Folgança Independent 
HI = Ej-Li-Dij

1-2 11,5-0-11,5 = 0 11,5-0-11,5 = 0 11,5-0-11,5 = 0 
1-3 20-0-5 = 15 20-0-5 = 15 20-0-5 = 15 
1-4 26,5-0-16,5 = 10 16,5-0-16,5 = 0 16,5-0-16,5 = 0 
2-3 20-11,5-8,5 = 0 20-11,5-8,5 = 0 20-11,5-8,5 = 0 
3-5 29,5-20-9,5 = 0 29,5-20-9,5 = 0 29,5-20-9,5 = 0 
4-5 29,5-16,5-3 = 10 29,5-16,5-3 = 10 29,5-26,5-3 = 0 
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c) Calcula l'esperança i la variància de la durada del projecte.

La durada del projecte (Tn) s'obté sumant la durada (tij) de les activitats del 
camí crític, que en el nostre cas són les 1-2, 2-3 i 3-5. D'aquesta manera Tn = 
t12 + t23 + t35. No obstant això, en ser les durades de les activitats variables 
aleatòries, la durada del projecte també serà una variable aleatòria que, en el 
cas que es donaren els supòsits del teorema central del límit, seguiria una 
distribució normal amb una esperança (ETn) i variància ( 2

Tn) que s'obtindrien 
com a suma de les esperances (Eij) i variànces 2

ij de les durades de les 
activitats del camí crític: 

ETn = E12 + E23 E35
2

Tn = 2
12 + 2

23 + 2
35

Les Eij ja s’han calculat en l'apartat a). Pel que es refereix a 2
ij s'obtenen a 

partir de l'expressió: 

2

6
op

ij
tt

amb la qual cosa: 

36
169

6
821 2

12

36
25

6
712 2

12

36
25

6
611 2

12

Així, per tant, l'esperança i la variància de la durada del projecte serien: 

08,6
36
219

36
25

36
25

36
169

5,295,95,85,11

Tn

TnE
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Problema 3 

Considerant el projecte representat en la figura, les durades i els costos de les 
activitats que s'indiquen en la taula, i que el cost fix s'estima en 10.000 u.m. 
per període, calcula: 

a) El temps Early i el temps Last de cada activitat, considerant una 
durada normal de les activitats. 

b) Les folgances (total, lliure i independent) de cada activitat, considerant 
una durada normal de les activitats. 

c) El camí crític, la durada total del projecte i el seu cost total, 
considerant una durada normal de les activitats. 

d) El cost total del projecte quan es redueix una unitat la seua durada (al 
menor cost possible) i assenyala quin seria ara el camí crític. 

        

Act. DURADA COST 

 Normal
(D)

Mínima
(d)

Normal
(CN)

Màxim 
(CM)

1-2
1-3
1-4
2-5
3-4
3-5
4-6
5-6

15
8

21
7

12
12
9
3

13
8

19
6
6

10
9
3

35.000 
60.000 
42.000 
32.000 
35.000 
65.000 
33.000 
48.000 

39.000 
60.000 
58.000 
25.000 
71.000 
75.000 
33.000 
48.000 

1

2

4

3 5 6
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Respostes al problema 3 

a) Calcula el temps Early i el temps Last de cada activitat, considerant 
una durada normal de les activitats. 

Els càlculs es realitzen a partir de la durada normal de les activitats, traslladant 
aquests temps al graf quedaria així: 

1

2

4

3 5

15

8 12

21 9

6

7

12

3

Temps Early: 

j i i-j Dij Ei + Dij Ej = Max (Ei + Dij)
1 - - - - E1 = 0 
2 1 1-2 15 0+15 =15 E2 = 15 
3 1 1-3 8 0+8 = 8 E3 = 8 

4 1
3

1-4
3-4

21
12

0+21 = 21 
8+12 = 20 

E4 = 21 

5 2
3

2-5
3-5

7
12

15+7 = 22 
8+12 = 20 

E5 = 22 

6 4
5

4-6
5-6

9
3

21+9 = 30 
22+3 = 25 

E6 = 30 

Temps Last: 

i j i-j Dij Lj – Dij Li = Min (Lj – Dij)
6 - - - - L6 = E6 = 30 
5 6 5-6 3 30-3 = 27 L5 = 27 
4 6 4-6 9 30-9 = 21 L4 = 21 

3 4
5

3-4
3-5

12
12

21-12 = 9 
27-12 = 15 

L3 = 9 

2 5 2-5 7 27-7 = 20 L2 = 20 

1
2
3
4

1-2
1-3
1-4

15
8

21

20-15 = 5 
9-8 = 1 

21-12 = 0 
L1 = 0 
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b) Càlcul de les folgances (total, lliure i independent) de cada activitat, 
considerant una durada normal de les activitats. 

Act. Folgança Total 
HT = Lj-Ei-Dij

Folgança Lliure 
HL = Ej-Ei- Dij

Folgança Independent 
HI = Ej-Li-Dij

1-2 20-0-15 = 5 15-0-15 = 0 15-0-15 = 0 
1-3 9-0-8 = 1 8-0-8 = 0 8-0-8 = 0 
1-4 21-0-21 = 0 21-0-21 = 0 21-0-21 = 0 
2-5 27-15-7 = 5 22-15-7 = 0 22-20-7 = -5 
3-4 21-8-12 = 1 21-8-12 = 1 21-9-12 = 0 
3-5 27-8-12 = 7 22-8-12 = 2 22-9-12 = 1 
4-6 30-21-9 = 0 30-21-9 = 0 30-21-9 = 0 
5-6 30-22-3 = 5 30-22-3 = 5 30-27-3 = 0 

c) Càlcul del camí crític, la durada total del projecte i el seu cost total, 
considerant una durada normal de les activitats. 

Successos crítics: són aquells en què coincideix el temps Early i Last: 
1, 4, 6 

Camí crític. 

Ha de passar per tots els nusos crítics, i només per ells. En aquest cas el camí 
crític és el 1-4-6. 

Activitats crítiques: 1-4 i 4-6. 

En el següent graf hi ha representats els temps Early i Last, i també el camí 
crític:

1

2

4

3 5

15

8 12

21 9

306

7

12

3

21

0

15 20

8 9 22
27

La durada de projecte, per a una durada normal de les activitats, seria igual a la 
suma de les durades de les activitats del camí crític, és a dir 30 períodes: 

Tn = t14+t46 = 21+9 = 30 
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Pel que fa al cost total (CT), aquest s'obté sumant els costos variables (els 
associats a una durada normal de les activitats) i el cost fix, que és de 10.000 
u.m. per període. Així: 

CT= CV+CF= 350.000 + 30*10.000 = 650.000 

d) Calcula el cost total del projecte quan es redueix en una unitat la seua 
durada (al menor cost possible) i assenyala quin seria ara el camí 
crític.

Per a reduir en una unitat la durada total del projecte, hem de reduir la durada 
d'alguna activitat crítica. En el nostre cas tenim dues opcions: o bé reduïm 
l'activitat 1-4 o bé la 4-6. Per a realitzar la reducció al mínim cost, 
seleccionarem l'activitat que tinga menor coeficient ij que, en definitiva, 
mesura el cost de reduir l'activitat ij en una unitat. En el nostre cas, l'activitat 
4-6 és irreductible (coincideix D i d), per la qual cosa no procediria el càlcul 
del seu coeficient ij. Pel que fa a l'activitat 1-4, aquest es calcularia de la 
manera següent: 

000.8
1921

000.42000.58
14dD

CC NM
ij

En tot cas, l'activitat que hem de seleccionar és la 1-4, ja que l'alternativa (4-6) 
és irreductible. De totes maneres és necessari calcular l'anterior coeficient ij,
ja que aquest ens mesurarà de quant s'incrementen els costos variables del 
projecte en realitzar la reducció d'un període que se'ns sol·licitava. Així, si 
reduïm l'activitat 1-4 en un període, la durada del projecte seria: 

Tn = t14 + t46 = 20+9 = 29 

Quant als costos del projecte, els variables s'incrementarien en 8.000 u.m. a 
causa de la reducció patida per l'activitat 1-4, mentre que els fixos es reduirien 
de 10.000 pel fet que ara acabem el projecte un període abans: 

CT= CV + CF= (350.000 + 8.000) + 29*10.000 = 648.000 

Cada vegada que reduïm la durada d'una activitat, és necessari verificar quin 
és el camí crític ja que, en alguns casos (com el que ens ocupa) aquest 
s'amplia. Açò és molt important si el que ens plantegem és continuar reduint la 
durada del projecte, ja que una reducció ulterior en una activitat que no forme 
part de tots els possibles camins crítics no es traduiria en una reducció de la 
durada del projecte. 

En el nostre cas el camí crític pateix una ampliació o bifurcació tal com 
s'observa a la figura; ara el camí crític seria l’1-3-4-6 i l’1-4-6, com s'aprecia 
en la figura. Com hem dit si ens plantegem una nova reducció en l'activitat 1-
4, aquesta no es traduirà en una reducció de la durada del projecte, ja que 
sumant les durades del camí crític 1-3-4-6 la seua durada es mantindria en 29. 
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El factor humà en el procés 
de producció 

1. Com podem avaluar el rendiment d'un treballador? 

a) Des del punt de vista de la quantitat de producció, un dels criteris més 
habituals és la comparació del temps realitzat amb el temps estàndard. 

b) El mètode triat dependrà de la naturalesa del treball que es realitze.  

c) Les dues afirmacions anteriors són correctes.  

2. Assenyala la resposta CORRECTA en relació amb l'avaluació del 
rendiment d'un treballador. 

a) L'objectiu bàsic ha de ser conèixer quin és aquest rendiment per a 
aplicar mesures de recompensa o càstig segons si ha cobert o no els 
estàndards previstos. 

b) Avui en dia sembla més apropiat emprar l'avaluació del rendiment per 
a analitzar-lo, comunicar el resultat al treballador i establir plans de 
millora.

c) L'avaluació ha de ser subjectiva, ja que cada avaluador ha de ser lliure 
per a estudiar l'evolució d'un treballador sense cap tipus de 
condicionant. 

3. En relació amb els mètodes d'avaluació del rendiment… 

a) Són sempre millors els mètodes basats en la producció. 

b) Com a norma general, són més complets els mètodes no basats en la 
producció.

c) El tipus de lloc és un determinant del mètode a triar.

4. En l'avaluació del rendiment basada en la producció… 

a) Se sol emprar la quantitat i qualitat de producció com a aspectes 
bàsics.

b) Es poden prendre en consideració aspectes com ara l'absentisme o la 
puntualitat.

c) Totes les dues afirmacions anteriors són correctes. 
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5. Les tècniques d'avaluació del rendiment no basades en la producció… 

a) Poden considerar l'individu com un tot o bé analitzar una sèrie de 
factors relatius a les competències que l'individu posseeix. 

b) Solen basar-se en l'anàlisi de la qualitat del treball. 

c) No són recomanables perquè són molt subjectives, per la qual cosa és 
preferible no utilitzar-les. 

6. Com podem mesurar el temps estàndard necessari per a avaluar la 
quantitat de producció? 

a) Mitjançant els sistemes de normes de temps predeterminades. 

b) Amb l'observació puntual d'un treballador mesurada amb un rellotge 
amb cronòmetre. 

c) Preguntant directament al treballador sobre el temps que utilitza en la 
realització de la tasca, si és que aquest temps no ve predeterminat per 
la tecnologia.

7. Els diagrames de procés, com ara els diagrames de recorregut o els 
diagrames home-màquina….  

a) S'obtenen de la filmació del mètode de treball, sempre amb el 
consentiment dels treballadors. 

b) Tracten d'avaluar el treball dels empleats que realitzen aquest procés. 

c) Són tècniques gràfiques que permeten estudiar el mètode de treball i 
fer propostes per a millorar-lo.  

8. Quin sistema d'incentius és el més flexible d’aplicar, en permetre fins i tot 
estimular en major grau l'activitat? 

a) Estall simple 

b) Rowan

c) Taylor-Merrik 

9. L'incentiu de producció que tracta de donar a l'obrer una part d'allò que ell 
ha estalviat, com a conseqüència de la seua major activitat exercida es 
denomina… 

a) Sistema Hasley. 

b) Sistema Taylor-Merrik. 

c) Sistema Rowan. 

10. El sistema Rowan d'incentius… 

a) En general, estimula més la quantitat que la qualitat. 

b) Lliura part del que s’estalvia al treballador pel major rendiment que té. 

c) Estimula menys a mesura que augmenta el coeficient d'activitat. 
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Respostes

1.c

L'avaluació del rendiment dels treballadors és una de les qüestions 
fonamentals que trobem quan tractem d'analitzar la problemàtica del factor 
humà en el procés de producció. Concretament, en aquesta pregunta es 
plantegen els mètodes possibles. La primera afirmació és correcta, ja que una 
de les formes més habitual és la comparació del temps desenvolupat pel 
treballador amb l'estàndard. No obstant això, en aquest cas, les segona idea 
també és correcta, ja que el mètode dependrà del tipus de treball que es duga a 
terme. No es mesura de la mateixa manera el rendiment d'un operari que el 
d'un administratiu o el d'un supervisor. Per tant, l'opció correcta és la c), que 
ens indica que les altres dues opcions són certes.  

2.b

L'avaluació del rendiment és un procés complex que requereix un elevat 
control i un disseny molt acurat. Com a fase fonamental del disseny podem 
trobar el tema dels objectius de l'avaluació o la determinació de per què 
s'avalua. En aquest sentit observem dues idees diferents en aquesta pregunta.  

En l'opció a) s'assenyala que l'objectiu bàsic és conèixer el rendiment per a 
aplicar mesures de recompensa –càstig segons si s'han cobert o no els 
objectius. Aquesta visió és un tant tradicional, i no s'hauria de correspondre 
amb la realitat dels nostres dies.  

L'opció b) indica que sembla més apropiat emprar la valoració per a analitzar 
el rendiment i tractar d'establir línies de millora. Aquest és el plantejament 
correcte i, per tant, aquesta és la resposta correcta.  

Finalment, en l’opció c) s'indica que l'avaluació ha de ser subjectiva.... res més 
cert de la realitat, l'avaluació ha de ser el més objectiva possible per a evitar 
problemes i suspicàcies dels empleats.  

3.c

Els mètodes d'avaluació del rendiment poden dividir-se en dos grans grups: els 
basats en la producció i els no basats en aquesta.  

En l'opció a) es planteja que “sempre” són millors els basats en la producció. 
Si bé és cert que, quan és possible el mesurament, són preferibles als altres 
perquè són més objectius, no podem afirmar que en tots els casos aquests 
siguen els millors. Per a llocs concrets (com els tècnics) poden ser més 
interessants els altres, ja que treballen en les competències dels individus.  

L'opció b) és totalment falsa, pel que acabem de comentar. Aquests mètodes 
no són més o menys complets, simplement mesuren altres coses d'una forma 
diferent.

Finalment l'opció c), que és la més correcta de les tres, ens indica que el tipus 
de lloc és un determinant del mètode a triar, la qual cosa és completament 
certa.
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4.c

Els sistemes d'avaluació del rendiment basats en la producció tracten de 
mesurar la quantitat de producte obtingut i la qualitat d’aquest, per la qual cosa 
l'opció a) és correcta.  

De la mateixa forma, hi ha altres aspectes quantitatius i vinculats a la 
producció que també són tinguts en compte: la puntualitat, l'absentisme o el 
nombre d'accidents. Açò ens indica que l'opció b) també és correcta i, per tant, 
la resposta que cal marcar és la c). 

5.a

Per la seua banda les no basades en la producció són molt variades i amb una 
problemàtica diversa. 

En l'opció a) es planteja que aquests mètodes unes vegades consideren 
l'individu com un tot, i altres vegades analitzen factors relatius a les 
competències que posseeix l'individu. Açò és cert. Els mètodes de 
jerarquització o distribució forçosa solen considerar la persona en conjunt, 
sense veure, ordenar o classificar aspectes concrets. Ans al contrari, el mètode 
d'escales gràfiques, per exemple, no pot funcionar si prèviament no s'han 
definit un conjunt de factors avaluables i representatius de les competències 
necessàries per a ocupar el lloc i que ha de posseir l'individu.  

L'opció b) és falsa fins a un cert punt perquè els mètodes no es basen només en 
la qualitat del treball, encara que sí que és un factor més que es pot prendre en 
consideració en aquests mètodes.  

L'opció c) tampoc és encertada, perquè a pesar que són menys objectius que 
els mètodes basats en la producció, tampoc es pot dir que siguen totalment 
subjectius, per la qual cosa són recomanables en determinats tipus de llocs i 
circumstàncies.  

6.a

Per a poder emprar mètodes d'avaluació basats en la producció és necessari 
determinar el denominat temps estàndard, que és el que ens permet saber quin 
és el temps mitjà empleat per un treballador en circumstàncies normals. Per a 
obtenir aquest temps s'ha de desenvolupar una acurada metodologia de càlcul 
o bé emprar mètodes de temps predeterminats.  

Precisament, l'opció b) és completament falsa perquè amb una simple 
observació puntual i amb una mesura no fiable és impossible determinar-ne el 
temps. Generalment es prenen diverses observacions a treballadors concrets i 
les mitjanes es corregeixen avaluant el ritme a què s'ha realitzat el treball en 
aquests mesuraments o afegint-hi temps per cansament.  

L'opció c) no és correcta. No és que no ens fiem del treballador, però ell ens 
donarà un valor aproximat i que pot distar de la realitat. 

Per tant, l'opció correcta és la a). Per a determinar el temps podem emprar 
sistemes de temps predeterminats com els MTU.  
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7.c

Els diagrames de procés que es comenten són representacions gràfiques que 
tracten de plasmar, d'acord amb la metodologia ASME (American Society of 
Mechanical Engineers), com es desenvolupen diferents tipus d'activitats en un 
lloc de treball. Així trobem diagrames de procés de treball, de recorregut d'una 
planta o diagrames que representen la relació que hi ha entre un treballador i la 
màquina que està utilitzant.  

Aquesta tècnica de representació, com assenyala l'opció c) permet estudiar el 
mètode de treball amb vista a millorar-lo, de manera que la seua finalitat és 
obtenir uns millors rendiments mitjançant l'eliminació de moviments (de 
treballador, maquinària, material...) innecessaris.  

La gravació amb una càmera (opció a) és una altra tècnica de millora que es 
basa en l'estudi dels micromoviments, però no empra, en principi, diagrames 
de procés. 

Finalment, l'opció b) no és correcta, perquè aquests gràfics no estudien un 
treballador concret, sinó el procés de treball que se suposa que està establit 
genèricament.

8.c

Dins dels sistemes d'incentius, el més flexible dels tres que s'esmenten a l’hora 
d’aplicar-lo és el Taylor Merrick. Atès que la seua fórmula és semblant a la de 
l'estall simple, però s’hi multiplica el coeficient d'activitat per una variable K 
que pot ser major o menor que 1. 

P= j (K · a – 1) 

És flexible en el sentit que si K és menor que 1 s'està estimulant menys la 
producció que en l’estall simple, mentre que si K és major que 1, s'està 
estimulant molt més.  

9.a

El mètode que tracta de donar a l'obrer una part d'allò que s'ha estalviat és el 
sistema Halsey, ja que s’hi multiplica per un coeficient alpha que oscil·la entre 
0 i 1, que indica el grau de “premi” que es vol donar. Aquest serà sempre 
inferior, o com a màxim igual, que l’estall simple.  

Respecte a l'esmentat en la pregunta anterior, la diferència consisteix en el fet 
que en el mètode Taylor Merrik la K va sobre el coeficient d'activitat, mentre 
que en aquest cas l'alpha va sobre el total de l'expressió. 

P =  (a-1)j 
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10.c

El sistema Rowan, l'expressió del qual és: 

P = j (a-1)/a 

és un sistema que estimula la qualitat en relacionar el coeficient d'activitat amb 
l'estall simple de manera inversa, per tant, l'opció a) és falsa. També és un 
mètode en què s'estimula menys a mesura que augmenta el coeficient 
d'activitat, per la qual cosa l'opció correcta és la c). 
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La funció de producció i l'estratègia 
empresarial

1. Com a norma general, se sol considerar que l'estratègia de producció és 
una estratègia de tipus... 

a) Funcional

b) Corporativa

c) De negoci

2. Assenyala la resposta INCORRECTA relativa a la presa de decisions 
estratègiques i el paper que hi juga el departament de producció. 

a) La postura del departament de producció sol ser proactiva en la 
majoria de les nostres empreses, ja que aquest sol participar 
activament en l'establiment de les decisions estratègiques de l'empresa. 

b) Lamentablement, és habitual que el paper del departament de 
producció de les nostres empreses siga reactiu i que no hi haja una 
vertadera integració amb les altres funcions de l'empresa. 

c) Com major siga la implicació del departament en la presa de decisions 
estratègiques i més proactiu siga el seu paper, major sol ser el grau 
d'excel·lència empresarial. 

3. En quina fase el disseny de l'estratègia se sol situar a la producció? 

a) En la fase de formulació 

b) En la fase d'implantació 

c) En totes dues opcions 

4. Les decisions estructurals del sistema de producció... 

a) Són de caràcter tàctic. 

b) Són decisions molt vinculades a les decisions corporatives i de negoci, 
en què és molt difícil tornar-se arrere una vegada que s'han pres. 

c) Inclouen aspectes com ara la planificació, programació i control de la 
producció.
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5. Estableix la relació correcta que hi ha entre les missions clàssiques d'una 
fàbrica i com han de ser les instal·lacions. 

A) Baix cost 1) Instal·lacions i processos fiables 
B) Fabricació sobre comanda 2) Maquinària especialitzada 
C) Innovació de productes 3) Maquinària polivalent 
D) Alta qualitat 4) Maquinària flexible 

a) A-2, B-3, C-4, D-1 

b) A-1, B-4, C-3, D-2 

c) A-2, B-3, C-2, D-3 

6. La quantitat de deixalles que es generen durant el procés de producció és 
una mesura d’un dels objectius següents, de quin? 

a) Cost

b) Qualitat

c) Flexibilitat

7. Quines són les característiques d'una estratègia de producció de tipus 
comercial? 

a) Es competeix via preu per a oferir el producte al nombre més gran de 
clients possible. 

b) S'emfatitza en la capacitat per a fer canvis ràpids en el disseny del 
producte que satisfan les noves demandes dels clients. 

c) Cerquen oferir una distribució comercial millor, amb línies de 
producte àmplies i poder respondre als canvis de volum de demanda 
dels seus productes. 

8. “L'especialització de cada fàbrica o secció d’aquesta en un producte o 
procés productiu determinat amb objectius consistents” es correspon amb 
el concepte de... 

a) Focalització

b) Estratègia funcional de producció 

c) Programació de la producció 

9. La focalització pot estar influenciada per la fase del cicle de vida dels 
productes, així és més probable trobar la focalització en processos durant 
la fase de... 

a) Introducció

b) Creixement

c) Declivi
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10. El tipus de focalització que es caracteritza per dirigir-se a un nombre 
reduït de clients i que, per tant, estableix com a prioritària la qualitat, la 
flexibilitat o la innovació, per damunt fins i tot de l'eficiència, rep el nom 
de...

a) Focalització per productes 

b) Focalització per processos 

c) Focalització per tecnologia  

11. La funció de producció és externament neutral per a l'empresa quan... 

a) La producció contribueix a l'èxit de l'estratègia competitiva en 
diferenciar-se de la competència.  

b) Concedeix poca importància als problemes infraestructurals com ara la 
política de mà d'obra, la planificació, els sistemes de mesurament i la 
millora de processos. 

c) No considera la funció com un element d'avantatge competitiu, i es 
limita a seguir les pràctiques habituals del sector. 

12. Quan l'empresa tracta de desenvolupar un sistema productiu que s'anticipe 
als competidors i considera la funció de producció com un element 
competitiu clau, es podria dir que la funció de producció es troba en el 
nivell de... 

a) Suport extern 

b) Suport intern 

c) Suport mixt 

13. Assenyala la resposta CORRECTA respecte als nivells de 
desenvolupament de la funció de producció. 

a) Totes les empreses han de començar en el nivell 1 (externament 
neutral) i anar passant gradualment d'un a un altre segons el grau 
d'excel·lència que aconseguisquen. 

b) Independentment del nivell en què ens situen, l'estratègia de producció 
mai serà un avantatge competitiu para l'empresa. 

c) Quan una empresa comença a desenvolupar la seua activitat pot fer-la 
en el nivell que vulga; després serà difícil moure's d'un a un altre, 
perquè encara que no és impossible, les actituds s'arrelen i són difícils 
de canviar.

14. Per a passar d'un nivell 1 a un nivell 2 en la consideració de la funció de 
producció com a element competitiu és necessari que... 

a) L'empresa pose en dubte els mètodes tradicionals del sector i intente 
desenvolupar els seus propis.  

b) L'empresa comence a adoptar mètodes i tècniques de producció ja 
contrastats en el sector. 

c) Canvie la forma de pensar de la resta de l'empresa respecte al sistema 
de producció, perquè tots pensen que és un element competitiu clau. 
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Respostes

1.a

L'estratègia de producció és fonamentalment una estratègia de tipus funcional, 
ja que ha d'aconseguir, juntament amb les altres estratègies funcionals (de 
màrqueting, recursos humans, etc.) un avantatge competitiu que servisca de 
base a l'estratègia de negoci i que permeta aconseguir els objectius corporatius. 
Es tracta d'una estratègia de tipus funcional perquè amb ella es concreta com el 
sistema de producció es configurarà per a aconseguir aquest avantatge 
competitiu.  

2.a

La resposta que no és correcta és la a) perquè el paper del departament sol ser 
més aviat reactiu. De fet, també és fins a un cert punt fals el fet que els 
departaments participen de manera activa en el disseny de l'estratègia.  

Com assenyala l'opció b), lamentablement el paper en la majoria de les 
empreses (petites i mitjanes) és més aviat reactiu i amb una escassa incidència 
en l'estratègia. Es tracta d'una postura habitual, però impròpia d'empreses que 
tenen un plantejament estratègic més evolucionat i que tendeixen a 
l'excel·lència. De fet, és habitual que les empreses que obtenen millors 
resultats tinguen plenament integrada la funció amb altres àrees funcionals i 
tinguen en compte les decisions productives en altres nivells de l'estratègia.  

3.c

Certament, les decisions de producció han de ser formulades, implantades i 
coordinades, per la qual cosa les opcions a) i b) estan incompletes. De fet, la 
formulació de l'estratègia funcional de producció sorgeix com a resultat de la 
implantació de l'estratègia de negoci, de la mateixa manera que la formulació 
de l'estratègia de negoci sorgeix de la implantació de l'estratègia corporativa. 
Açò ens dóna una mostra que tots els nivells de l'estratègia: corporativa, de 
negoci i funcional, han d'estar interrelacionats en el seu disseny i implantació, i 
que si s'observen les decisions de producció aïllades de l'enfocament general, 
es tractarà de decisions operatives, a curt termini, i inconsistents amb 
l'estratègia corporativa. 

4.b

Les decisions estructurals (o de maquinari) són decisions a llarg termini, en 
què és difícil tornar-se arrere una vegada preses. Guarden una estreta relació 
amb les decisions corporatives i de negoci, i estan configurades per a 
aconseguir-les plenament, per la qual cosa tenen una gran transcendència per 
al futur a llarg termini de l’empresa. Entre les decisions estructurals s'inclouen 
decisions sobre capacitat, instal·lacions, tecnologia, producte, integració 
vertical, etc.  

L'opció a) és incorrecta, perquè les decisions estructurals tenen un caràcter 
estratègic, no tàctic. Les decisions tàctiques reben el nom d'acord amb aquesta 
classificació de decisions infraestructurals o de programari. S'hi inclourien 
aspectes com els comentats en l'opció c): recursos humans; planificació, 
programació i control de la producció; control de qualitat; organització; etc. 



La funció de producció i l’estratègia empresarial 87

5.a

La missió o meta de producció és el primer aspecte que es defineix dins de 
l'estratègia funcional i sorgeix com a resposta a l'estratègia corporativa i 
competitiva. Aquesta missió influeix sobre les instal·lacions, infraestructures, 
mà d'obra, etc. En aquesta pregunta es qüestiona com han de ser les 
instal·lacions enfront de quatre d'aquestes missions clàssiques. L'opció correcta 
és la a) perquè: 1) quan l'objectiu és el baix cost es competeix millor amb 
instal·lacions especialitzades que permeten una alta repetitivitat i estalvis 
importants de temps; 2) l'alta qualitat s'aconsegueix millor si disposem d'un 
sistema fiable, amb un disseny de qualitat lliure d'errors, i que faça les coses bé 
a la primera; 3) la fabricació sobre comanda és una fabricació a mesura que 
permet una certa individualització i que requereix una maquinària polivalent o 
d'ús general que siga fàcilment intercanviable per a atendre les demandes 
particulars; 4) finalment, la innovació requereix també una maquinària flexible 
capaç d'adaptar els processos productius a les noves instal·lacions sense 
necessitat de fer canvis dràstics. Les dues últimes idees són molt semblants, 
per la qual cosa les dues combinacions entre B i C amb 3 i 4 són vàlides, però 
no hi ha dubte que l'opció correcta és la a) atès que és l'única en què estan ben 
relacionats els quatre objectius amb les seues instal·lacions.  

6.b

Una vegada que s'ha establit la missió del sistema de producció i la seua 
competència distintiva és necessari establir els objectius a llarg i curt termini. 
Per a establir aquests objectius és important saber com es mesuraran. En 
aquesta pregunta es planteja un element de mesurament d'un d'ells. 
Concretament, de la qualitat, per la qual cosa l'opció correcta és la b). El cost 
de producció inclou el cost de mà d'obra, els materials i els costos indirectes; 
la qualitat pot mesurar-se també pel percentatge de clients satisfets o per 
l'índex de devolucions i la flexibilitat pel temps necessari per a introduir nous 
productes o per a realitzar canvis en la capacitat productiva.  

7.c

D'acord amb Roth i Miller les estratègies de producció poden ser 
conservadores, comercials i innovadores. En aquest cas es preguntava per les 
comercials que es corresponen amb la definició c). Aquestes empreses se 
centren en l'atenció al client. Les altres dues opcions poden ser enganyoses, en 
el sentit que en l’opció a) la preocupació està en el preu. El baix preu permet 
vendre més, però no oferir millor qualitat ni estar més preocupat per les 
demandes reals del client. De fet, és una característica més pròpia de les 
estratègies conservadores, especialment quan hi ha una preocupació pel cost 
que ve acompanyada per una “no inversió” en la millora del procés o del 
producte. Finalment, l'opció b) està més pròxima a les estratègies productives 
innovadores, atès que intenta readaptar contínuament els dissenys i oferir 
productes d'altes prestacions. Com és d'esperar, el tipus d'estratègia de 
producció ha d'estar d'acord amb el tipus d'estratègia competitiva que vol 
obtenir l'empresa (costos- diferenciació). 
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8.a

Evidentment, estem fent referència al concepte de focalització, que és un 
concepte que és específicament aplicable a aquelles empreses les plantes de les 
quals s'han tornat massa complexes o grans en tractar de diversificar en excés, 
o fins i tot en un intent d'aconseguir economies d'escala. Per a evitar els 
problemes de gestió i de costos derivats de la complexitat és possible que cada 
planta més xicoteta o secció d'una altra planta s'especialitze en el conjunt 
d'objectius (cost, qualitat, flexibilitat, termini d'entrega) que li resulte més 
consistent per al desenvolupament de la seua activitat productiva concreta.  

El més habitual és que l'empresa es focalitze per producte, tipus de procés, 
tecnologia, volum de vendes, segons produïsca per a inventari o sobre 
comanda, segons el grau d'innovació de productes, etc. 

9.b

Alguns autors assenyalen que la divisió fonamental en la focalització és per 
productes i processos, i que aquesta ve determinada per la fase del cicle de 
vida del producte. Concretament, en l'enunciat es pregunta per la focalització 
per processos, sent aquesta més apropiada no sols en la fase de creixement, 
com s'assenyala en l'opció b) (la correcta), sinó també en la fase de maduresa. 
En aquestes fases es tracta de fabricar un volum de producte ampli i no 
preocupen tant les modificacions en el producte o la flexibilitat. Al contrari, la 
focalització per producte és més habitual quan aquest està introduint-se en el 
mercat o quan el producte entre en fase de declivi.  

10.a

La focalització per productes es dirigeix generalment a un nombre reduït de 
clients. Aquesta és la raó per la qual és més habitual en les fases d'introducció i 
declivi. L'objectiu és introduir aquests nous productes captant clients, si és 
necessari, redefinint el producte fins a trobar-ne un que cobrisca les exigències 
d'aquests, o bé mantenir-los perquè aquests productes no desapareguen i 
continuen atenent les necessitats d'aquest tipus especial de clients. En aquests 
casos s'exigeix una certa flexibilitat per a adequar-se als canvis i no és gens 
estrany que la preocupació estiga en la qualitat i en la satisfacció al client. Per 
aquests motius, l'opció correcta és la a). 

La focalització per processos, per la seua banda, se centra més a desenvolupar 
processos productius eficients que permeten optimitzar la producció per a una 
demanda molt més àmplia i homogènia.  

Aquest plantejament és molt semblant al que es va comentar en el segon tema, 
relatiu a l'evolució dels tipus de sistemes productius segons la demanda. A 
mesura que aquesta augmenta i el producte es popularitza, es tendeix a aplicar-
hi processos de fabricació en massa més eficients que els propis d'una planta 
productiva emergent on la tecnologia cerca més la flexibilitat i els xicotets lots.  
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11.c

La funció de producció pot jugar un paper fonamental en el desenvolupament 
de l'avantatge competitiu de l'empresa segons la posició que aquesta adopte. 
En general, se solen considerar quatre posicions, que són equivalents, en certa 
manera, a les diferents etapes o nivells de desenvolupament que una empresa 
pot seguir.

La pregunta 11 fa referència al segon nivell, externament neutral. 
Concretament l'opció correcta és la c), ja que en aquest nivell, la funció de 
producció és neutral amb caràcter extern i no sols intern com en el nivell 1 
(opció b). És a dir, que l'empresa segueix les pràctiques del sector, i no és 
innovadora enfront de la competència en temes productius, la qual cosa no 
implica que no desenvolupe nous productes. Realment no competeix el seu 
sistema productiu, per la qual cosa l'opció a), més pròpia del nivell 3 o 4, és 
falsa.

12.a

En aquest cas la resposta correcta és la primera perquè el desenvolupament 
d'un sistema productiu que contribueix a l'èxit de l'estratègia de negoci és 
propi del quart i últim nivell, que rep el nom de “suport extern”. Precisament, 
es denomina així perquè l'empresa tracta d'anticipar-se a la competència en el 
desenvolupament de nous mètodes i tècniques de producció, que són 
precisament les que li donen part del seu avantatge competitiu. Per tant, se 
segueix un enfocament a llarg termini en què la funció de producció està 
plenament integrada amb la resta d'àrees funcionals i en el que s'aprofiten totes 
les oportunitats que aquesta ofereix.  

La diferència fonamental enfront de l'opció b) de suport intern (nivell 3) 
resideix precisament en la competitivitat externa que aporta el quart nivell. En 
el nivell 3 la funció de producció és igualment important, i es tracta d'aprofitar 
i es cura des dels diferents aspectes. No obstant això, no acaba de ser un 
avantatge davant de la competència com en l'anterior perquè no hi ha una visió 
estratègica global i continua considerant la producció en un segon pla.  

13.c

L'opció a) és incorrecta, ja que, al contrari del que puga semblar, no és 
imprescindible començar en el nivell 1 i anar pujant. És cert que una bona part 
de les empreses comencen en aquest nivell o en el 2, però el matís que fa que 
aquesta pregunta siga incorrecta està en la paraula “totes”.  

L'opció b) també és incorrecta, que, com comentem, la funció de producció 
pot ser un avantatge competitiu.  

Per tant, l'opció c) és la correcta. L'empresa decideix en quina posició se situa 
i, encara que pot canviar, es trobarà amb serioses dificultats per a fer-ho.  
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14.b

Per a passar d’un nivell a un altre l'empresa ha de fer canvis profunds en la 
seua mentalitat i experimentar un procés evolutiu important. Com hem 
esmentat abans, les empreses joves solen situar-se en els nivells 1 i 2 i, 
posteriorment, anar evolucionant de nivell en nivell, sense possibilitat de 
saltar-se’n cap.  

Per a passar del nivell 1 al 2, que és el que es planteja en aquesta pregunta, 
s'han de començar adoptant mètodes i tècniques contrastats del sector i pensar 
que l'èxit de la competència es deu, en part, al procés productiu que aquestes 
empreses segueixen. Per tant, l'opció correcta és la b). 

L'opció a), és més pròpia del pas del nivell 2 al 3, ja que es dubta sobre els 
mètodes tradicionals o l'empresa veu com altres empreses de la competència 
van passant a altres nivells i ella no. 

Finalment l'opció c) es correspon amb el pas del nivell 3 al 4, en què és 
necessari aquest canvi de mentalitat per a arribar a l'estadi superior.  



91

La naturalesa de l'organització 

1. Vincula el tipus de tasca amb el mecanisme de coordinació adequat per a 
portar-la a la pràctica. 

1. Tasques senzilles i repetitives  A. Adaptació mútua 
2. Tasques complexes i no estandarditzables B. Normalització de processos 

de treball 
3. Tasques complexes i estandarditzables C. Normalització d'habilitats 

a) 1A, 2C, 3B 

b) 1B, 2A, 3C 

c) 1C, 2A, 3B 

2. Un directiu pot veure reduït el seu àmbit de control si recorre a la ... per a 
coordinar el treball dels seus subordinats. 

a) Normalització d'habilitats 

b) Normalització de resultats 

c) Supervisió directa 

3. La concepció de l'organització com un sistema de constel·lacions de treball 
està lligada en major grau ... 

a) Al model mecànic 

b) Al model orgànic 

c) Tant al model mecànic com al model orgànic 

4. Una empresa que s'enfronta habitualment a problemes no repetitius i que, 
per això, es basa en l'adaptació mútua com a mecanisme bàsic de 
coordinació recorre a... 

a) Grups de treball o comitès de grans dimensions. 

b) Grups de treball o comitès la dimensió del qual no es veu influïda per 
l'ús de l'adaptació mútua 

c) Grups de treball o comitès de dimensió reduïda 
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5. Els àmbits de control seran més amplis en una estructura si ... 

a) El personal de què es disposa està poc capacitat 

b) El personal de què es disposa està molt capacitat 

c) El personal de què es disposa està molt especialitzat horitzontalment 

6. Una empresa preocupada perquè els seus valors i creences arriben a tots 
els empleats i siguen interioritzats per ells, atorga a ........... un paper molt 
rellevant a l'hora de facilitar-ne la coordinació. 

a) La normalització de la ideologia 

b) La normalització de les habilitats 

c) La normalització dels processos de treball 

7. Una unitat que s'enfronta a tasques complexes no estandarditzables, utilitza 
habitualment ... com a mecanisme de coordinació. 

a) La normalització de processos de treball 

b) L'adaptació mútua 

c) La normalització d'habilitats 

8. Els economistes d'una assessoria fiscal que es dediquen a aconsellar les 
empreses clients, formen part... 

a) Del staff de suport de les empreses clients 

b) Del staff de suport de l'assessoria fiscal 

c) Del nucli d'operacions de l'assessoria fiscal 

9. En principi, i sota supòsits generals, quin dels següents factors redueix 
l'amplitud de l'àmbit de control?: 

a) Elevat nombre de contactes personals entre els membres d'una unitat 
organitzativa i el responsable d’aquesta 

b) Alt nivell de capacitació i professionalitat dels empleats 

c) Alta estabilitat de l'entorn en què opera l'organització 

10. Assenyala l'opció incorrecta:

a) La supervisió directa és un mecanisme de coordinació que està 
vinculat fonamentalment a organitzacions de característiques 
mecàniques

b) La supervisió directa és el mecanisme de coordinació que dóna origen 
a la cadena de comandament 

c) L'ús de la normalització de processos, en general, redueix la necessitat 
supervisió directa 
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11. Si una organització presenta com a principal mecanisme de coordinació la 
__A___, podem dir que utilitzarà poc la ____B___ i serà una estructura 
___C___. 

a) A = adaptació mútua; B = normalització dels processos; C = mecànica. 

b) A = normalització d'habilitats; B = supervisió directa; C = orgànica. 

c) A = normalització d'habilitats; B = normalització dels processos; C = 
mecànica. 

12. La normalització dels processos de treball constitueix un mecanisme de 
coordinació rellevant per a un nucli d'operacions integrat per: 

a) Operaris d'una cadena de muntatge 

b) Artesans

c) Advocats i economistes 

13. Considera una organització que es dedica a la distribució comercial, i per 
al mes de desembre acudeix a una empresa de seguretat perquè et 
proporcione serveis de vigilància. En quina part de l'organització ubicaries 
els guàrdies de seguretat? 

a) Nucli d'operacions 

b) Staff de suport 

c) En cap part 

14. El mecanisme de coordinació més important en una organització 
concebuda com un sistema de fluxos regulats és: 

a) La normalització de processos de treball 

b) L'adaptació mútua 

c) La supervisió directa 

15. “Aprofundir en l'especialització horitzontal porta a accentuar 
l'especialització vertical”. Podem pensar que aquesta premissa es compleix 
bàsicament en els llocs… 

a) Professionals 

b) Rutinaris i simples 

c) Tant professionals com rutinaris i simples 
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Respostes

1. b

L'exercici de tasques senzilles i repetitives pot estar regulat per normes i 
procediments, és a dir, per una definició prèvia del seu contingut. L'empleat 
que desenvolupa aquestes tasques es limita a seguir les normes que afecten el 
seu lloc. Per tant, s'estaria usant la normalització dels processos de treball. 

Les tasques complexes i no estandarditzables es caracteritzen perquè la 
realització d’aquestes no pot definir-se prèviament. El seu exercici requereix 
que el personal compartisca els coneixements i experiència que tenen usant 
l'adaptació mútua com a mecanisme de coordinació. 

Les tasques complexes i estandarditzables (és a dir, està definit prèviament 
com portar-les a la pràctica, no per l'empresa sinó per centres de formació 
professional) són desenvolupades per personal que compta amb la formació 
necessària, adquirida en institucions diferents de l'empresa. El 
desenvolupament d'aquest tipus de tasques exigeix una definició prèvia de la 
qualificació que ha de presentar la persona que les portarà a la pràctica. Les 
persones són contractades, precisament, per la qualificació. Per tant, són 
tasques relacionades amb la normalització de les habilitats. 

2.c

L'ús de la supervisió directa per un superior implica l'absència d'autonomia en 
el subordinat en l'exercici del seu treball. Aquest es veu obligat a seguir 
permanentment les indicacions del supervisor relatives a quin treball cal fer, 
com s'ha de fer i quin resultat se n’espera. La interacció entre superior i 
subordinat pot ser molt freqüent, la qual cosa pot plantejar la necessitat de 
mantenir un àmbit de control relativament reduït. 

3.b

La concepció de l'organització com un sistema de constel·lacions de treball 
està lligada en major grau al model orgànic. Aquest model es caracteritza 
perquè tant la normalització dels processos com de les habilitats són poc 
rellevants a l'hora de facilitar la coordinació, que dóna preferència a l'adaptació 
mútua. És a dir, per a resoldre problemes es confia en la interacció entre els 
membres de l'organització integrats en constel·lacions (grups) de treball. Al 
mateix temps, l'adaptació mútua és el mecanisme de coordinació sobre el qual 
recolzen els grups de treball. 

4.c

Els grups de treball sempre es basen en l'adaptació mútua com a mecanisme 
bàsic de coordinació. Perquè aquest mecanisme, basat en la comunicació 
informal, siga efectiu és necessari que el grup de treball estiga integrat per un 
nombre relativament reduït de persones. Un grup excessivament gran fa que 
siga molt complicat gestionar eficaçment el nombre d'interaccions personals 
subjacent.
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5.b

El responsable d'una unitat que disposa de subordinats molt capacitats o 
qualificats (amb coneixements apropiats a les tasques que han d'exercir) pot 
decidir dotar-los d'un major grau d'autonomia (delegar un cert grau d'autoritat). 
Amb això reduiria la necessitat dels subordinats d'interactuar amb ell, la qual 
cosa li permetria ampliar el seu àmbit de control. 

6.a

En aquest cas l'empresa confia que els empleats, una vegada assumits, 
compartisquen un conjunt de valors i creences que els permeta coordinar-se a 
l’hora de fixar unes pautes de conducta determinades, al mateix temps que 
mantenir-se units. 

El que la planteja pregunta és la mateixa essència de la normalització de la 
ideologia.

7.b

Les tasques complexes i no estandarditzables (no és possible definir 
prèviament com portar-les a la pràctica) només poden executar-se per personal 
qualificat disposat a compartir coneixements i experiència quan els 
coneixements individuals no són suficients per a tractar la tasca de forma 
efectiva. Consegüentment, es tracta de tasques vinculades al mecanisme de 
coordinació adaptació mútua. 

8.c

Els economistes de l'assessoria fiscal en cap cas formen part de les estructures 
de les empreses clients. Respecte d’aquestes actuen com a proveïdors d'un 
servei. D'altra banda, formen part del nucli d'operacions de l'assessoria ja que 
són els encarregats d'elaborar el servei que aquesta ven. 

9.a

A major necessitat de mantenir contactes, menor serà l'amplitud de l'àmbit de 
control, ja que a mesura que creix el nombre de subordinats més dificultós 
resulta al superior mantenir interaccions personals fluides amb aquests. Per 
tant, hi ha una relació inversa entre l'amplitud de l'àmbit de control d'un 
superior i la necessitat contactes personals entre aquest i els seus subordinats. 

10.a

La supervisió directa no és un mecanisme de coordinació que estiga vinculat 
fonamentalment a les organitzacions mecàniques. De fet, hi ha organitzacions 
de tipus orgànic en què la supervisió directa és la base de la seua estructura 
(estructura simple). 

Són la normalització dels processos, les habilitats i, fins i tot, la ideologia, els 
mecanismes de coordinació especialment vinculats a estructura de tipus 
mecànic. Paradoxalment, aquests mecanismes redueixen la necessitat utilitzar 
la supervisió directa.
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11.c

La resposta a) no és correcta perquè si bé el fet d’utilitzar l'adaptació mútua 
com a mecanisme de coordinació bàsic pot comportar fer poc ús de la 
normalització dels processos (es confia en les capacitats dels empleats perquè 
aquests cooperen en la resolució dels problemes o en l'execució de les 
tasques), l'estructura resultant no és mecànica sinó orgànica. 

La resposta b) no és correcta perquè si bé el fet d’utilitzar la normalització de 
les habilitats com a mecanisme de coordinació bàsic pot comportar fer poc ús 
de la supervisió directa (disposem de personal qualificat que aplica els seus 
coneixements a l'execució de les tasques o resolució dels problemes), 
l'estructura resultant no és orgànica sinó mecànica. 

La resposta correcta és la c) perquè si fem ús de la normalització de les 
habilitats com a principal mecanisme de coordinació (disposem de personal 
qualificat que aplica els seus coneixements a l'execució de les tasques o 
resolució dels problemes), no hi haurà necessitat de recórrer a la normalització 
dels processos de treball. Per tant, l'estructura serà de característiques 
mecàniques.

12.a

Els empleats d'una cadena de muntatge desenvolupen tasques senzilles i 
repetitives. El desenvolupament d'aquestes tasques és susceptible de ser 
recollit en normes, procediments o instruccions, cosa que implica una definició 
prèvia del contingut. Per tant, s'estaria usant la normalització dels processos de 
treball com un mecanisme de coordinació rellevant. 

13.c

Enlloc, ja que els guàrdies de seguretat són aliens a l'estructura de 
l'organització dedicada a la distribució comercial. Formen part del nucli 
d'operacions de l'empresa de seguretat, la qual actua com a proveïdora d'un 
servei que adquireix la distribuïdora comercial. 

14.a

Aquesta concepció considera l'organització com un conjunt de fluxos de 
materials, informació i persones de funcionament perfecte. Perquè aquesta 
“perfecció” es produïsca és necessària una definició prèvia del conjunt 
d'activitats que tenen lloc dins de l'organització. En aquest context l'ús de la 
normalització dels processos de treball és fonamental. Aquesta defineix el 
contingut dels diversos llocs de treball, és a dir, què ha de fer l'empleat, quan i 
com, i estableix al seu torn què ha de fer amb el resultat del seu treball i amb la 
informació generada en el seu lloc. 

15.b

“Aprofundir en l'especialització horitzontal accentua l'especialització vertical” 
es compleix en els llocs rutinaris i simples o senzills. Incrementar 
l'especialització horitzontal d'un lloc d'aquesta naturalesa implica que l'empleat 
veu reduït fins i tot més el nombre de tasques que exerceix, i pot arribar a una 
situació límit de desenvolupar una única tasca. Açò comporta que l'empleat no 



La naturalesa de l’organització 97

té una perspectiva global del treball que desenvolupa l'organització, ni tan sols 
se l'imagina, a més que desconeix de quina manera repercuteix el seu treball en 
el treball de la resta d'empleats. Per això, necessita un supervisor que tinga 
aquesta perspectiva global o, almenys, sàpia com el treball de cadascun dels 
seus subordinats incideix sobre el treball de la resta. Consegüentment, aquesta 
major dependència de l'empleat respecte del supervisor, en veure accentuada la 
seua especialització horitzontal, implica un major grau d'especialització 
vertical.
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Disseny de llocs i departamentació 

1. L'enriquiment del lloc de treball cerca un major nivell de productivitat a 
través de... 

a) Un major grau d'especialització horitzontal 

b) Un major grau de satisfacció de l'empleat 

c) Una redefinició de les tasques que es desenvolupen al lloc, eliminant-
ne les supèrflues 

2. Com més formalitzat estiga un lloc... 

a) Major grau d'especialització vertical 

b) Menor grau d'especialització vertical 

c) Menor grau d'especialització horitzontal 

3. Podem considerar que l'adoctrinament resulta més important per a... 

a) Els operaris del nucli d'operacions 

b) Els supervisors de primera línia 

c) Els directius 

4. La preparació juga un paper secundari en els llocs o ocupacions... 

a) Directius

b) Professionals 

c) Senzills

5. Un alt grau d'especialització horitzontal implica un alt grau de 
formalització...

a) Sempre 

b) Segons els casos 

c) Mai
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6. Podem assenyalar que, amb caràcter general, el director de producció pot 
representar un lloc susceptible de… que el director de màrqueting. 

a) Un major grau de formalització del comportament 

b) Un menor grau de formalització del comportament 

c) El mateix nivell de formalització

7. La formalització és un paràmetre de disseny de llocs rellevant en un nucli 
d'operacions integrat per… 

a) Advocats i economistes 

b) Membres d'una cadena de muntatge 

c) Artesans

8. És previsible que s'obtinguen millors resultats en l'àmbit de la motivació 
de l'empleat, recorrent a l'enriquiment del lloc, quan s'aplica a: 

a) Llocs formalitzats i rutinaris 

b) Llocs de tipus artesanal 

c) Llocs poc especialitzats en la dimensió horitzontal i vertical 

9. El disseny d'un lloc de treball situat en el magatzem d'una empresa 
industrial i que comprèn la col·locació d'articles en les prestatgeries es veu 
condicionat per… 

a) La preparació 

b) L'adoctrinament 

c) L'especialització 

10. Ens trobem amb una major concentració de recursos, amb els avantatges 
que això comporta (economies d'escala, d'abast, etc.), en la 
departamentació… 

a) Per clients 

b) Per àrees geogràfiques 

c) Funcional

11. L'adopció per l'empresa d'una departamentació basada en el mercat… 

a) Afavoreix la cooperació i comunicació entre els diferents 
departaments funcionals integrats en cada divisió que atén un mercat 
particular

b) Només té sentit quan l'empresa s'enfronta a un mercat integrat 

c) No permet que els responsables de les unitats creades segons aquest 
criteri es formen per a ocupar càrrecs en l'àpex estratègic 
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12. Podem afirmar que una empresa en què cadascuna de les unitats 
departamentals coincideix amb una fase de la seqüència natural del treball, 
s'ha agrupat… 

a) Basant-se en els clients 

b) Basant-se en el producte 

c) Per funcions 

13. Una empresa pot aconseguir alts nivells d'eficiència quan l'entorn es 
caracteritza per l’alta estabilitat, i adopta la departamentació… 

a) Per productes 

b) Per funcions 

c) Per clients 

14. En quin tipus de departamentació es pot demanar en major grau 
l'adoctrinament? 

a) Per productes 

b) Per àrees geogràfiques 

c) Per funcions 

15. L'adopció per una empresa d'una departamentació per productes és 
conseqüència...

a) Que l'empresa s'enfronta a un mercat integrat. 

b) De problemes de coordinació entre departaments funcionals davant 
una gran diversitat de productes. 

c) D’unitats organitzatives que, generalment, mantenen relacions de 
dependència seqüencial. 
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Respostes

1.b

L'enriquiment del lloc de treball cerca un major nivell de productivitat de 
l'empleat a través d'una redefinició del contingut. Aquesta redefinició està 
orientada al fet que l'exercici del lloc satisfaça en l'empleat el que alguns 
autors anomenen necessitats d'ordre superior, com ara reconeixement, 
responsabilitat, èxit. Per tant, l'empleat és més productiu perquè està més 
motivat i no pel fet d’una redefinició tècnica del seu lloc, ja que porta a un 
major grau d'especialització horitzontal o a l'exercici d'una reduïda varietat de 
tasques.

2.a

Com major és el grau de formalització del comportament que afecta un lloc, 
menor és el control sobre aquest que té la persona que l’ocupa. Aquest control 
està implícit en les normes o el procediment que li afecten, i és necessària la 
intervenció d'un supervisor que verifique el compliment d’aquestes normes o 
del procediment. 

3.c

L'adoctrinament pot ser més important per als llocs directius de l'empresa que 
no altres llocs, per la mateixa naturalesa del treball exercit. Aquest pot resultar 
més delicat o exigir un nivell de compromís superior en relació amb el treball 
exercit en altres llocs. També pot desenvolupar-se en llocs allunyats respecte a 
on s'ubiquen els nivells jeràrquics superiors. 

4.a

El paràmetre de disseny de llocs amb preparació exerceix un paper secundari 
en els llocs directius. En aquests llocs es requereix fonamentalment 
“experiència” més que tenir una formació específica. Aquesta última pot 
complementar l’experiència, d'ací que no siga irrellevant. 

El paràmetre preparació és essencial per als llocs professionals i completament 
irrellevant per als llocs senzills. 

5.b

Un alt grau d'especialització horitzontal implica un alt grau de formalització en 
determinats casos. Concretament, quant aquest alt grau d'especialització 
horitzontal afecta llocs senzills (empleat d'una cadena de muntatge). Si 
afectara llocs de tipus professional, es traduiria en un alt grau de preparació. 

6.a

Amb caràcter general, el director de producció representa un lloc susceptible 
d'un major grau de formalització que el director de màrqueting, atès que la 
problemàtica del primer sol ser més repetitiva que la del segon. Per tant, la 
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forma en què se sol resoldre aquesta problemàtica freqüent és susceptible de 
ser arreplegada en normes, procediments o instruccions. 

7.b

La formalització és un paràmetre de llocs rellevant en un nucli d'operacions 
integrat per membres d'una cadena de muntatge. Aquests desenvolupen 
tasques senzilles de forma repetitiva susceptibles, per tant, de formalització. 

8.a

L'enriquiment del lloc de treball ajuda a incrementar la productivitat d'un 
empleat el lloc del qual és rutinari i presenta un alt grau de formalització. Açò 
ocorre perquè atenua el seu caràcter mecànic en ampliar la varietat de les 
tasques que el formen i dotar-lo d'un major grau d'autonomia, aconseguint un 
major nivell de motivació en l'empleat.  

Contràriament, els llocs artesanals o els llocs poc especialitzats horitzontal i 
verticalment, solen ser més motivadors ja que o bé exigeixen l'ús de capacitats 
variades i experiència atresorades per l'empleat o bé no tenen un caràcter 
mecànic. 

9.c

Es tracta d'un lloc senzill, en què la varietat de tasques està molt limitada 
(especialització) i per al qual no es requereix una qualificació específica 
(preparació) ni compartir amb la resta de membres de l'empresa un conjunt de 
creences i valors (adoctrinament). 

10.c

Una organització que emprara la departamentació funcional garantiria la 
concentració dels recursos disponibles (habitualment escassos) en un nombre 
relativament reduït d'unitats (un únic departament de producció, de vendes, de 
R+D, etc.). No obstant això, si decidira fer ús de la departamentació basada en 
el mercat (per clients, per àrees geogràfiques), es veuria obligada a repartir els 
recursos disponibles entre un nombre més gran d'unitats organitzatives (per 
exemple, tants departaments de producció, de vendes, de R+D, com a 
departaments creats aplicant aquest criteri). 

11.a

L'adopció per l'empresa d'una departamentació basada en el mercat afavoreix 
la cooperació i comunicació entre els diferents departaments funcionals 
integrats en cada divisió que atén un mercat particular. Açò ocorre perquè cada 
divisió està centrada en un mercat concret al qual ofereix una gamma de 
productes específica (departamentació per productes o serveis), que comprèn 
un espai geogràfic concret (departamentació basant-se en àrees geogràfiques) o 
compost únicament d’uns clients determinats (departamentació per clients). 

D'altra banda, la departamentació basada en el mercat només té sentit quan 
l'empresa s'enfronta a un mercat integrat i permet que els responsables de les 
unitats creades segons aquest criteri es formen per a ocupar càrrecs en l'àpex 
estratègic.
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12.c

En aquest cas s'ha partit de la divisió funcional del treball, agrupant les tasques 
segons els principals tipus d'activitat que desenvolupen, i no segons els grups 
de clients diferenciats atesos ni els diversos productes fabricats i 
comercialitzats. 

13.b

La departamentació funcional es basa en la divisió del treball i afavoreix 
l'especialització d'unitats i llocs. Amb l'especialització s'aconsegueixen alts 
nivells d'eficiència gràcies al fet que els empleats repeteixen contínuament una 
gamma limitada de tasques. No obstant això, la repetitivitat només es pot 
produir quan es mantenen les condicions de l'entorn (l'entorn és estable).  

14.b

L'adoctrinament consisteix en l'interiorització pels empleats de la cultura de 
l'organització, les creences i els valors que la formen, en definitiva, la manera 
de fer les coses en l'organització. Per tant, l'adoctrinament es pot demandar en 
major grau en la departamentació per àrees geogràfiques perquè, 
fonamentalment, pot servir per a garantir el compliment d'unes pautes de 
conducta determinades en empleats situats en llocs llunyans.  

15.b

Una gran diversitat de productes pot plantejar seriosos problemes de 
coordinació entre departaments funcionals. Açò ocorre sobretot quan aquests 
productes no comparteixen tecnologies de producció o presenten mètodes 
comercials diferents i voldríem fabricar tots ells amb un únic departament de 
producció i comercialitzar-los amb un sol departament de vendes. 
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Grau de centralització i dispositius 
d'enllaç

1. Una empresa que adopta una departamentació per funcions, recorre a una... 

a) Descentralització selectiva 

b) Descentralització paral·lela 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

2. L'adopció per una empresa d'una departamentació basada en el mercat sol 
implicar, amb caràcter general, una certa descentralització horitzontal 
limitada i selectiva perquè... 

a) Part del poder passa als directius de la línia mitjana, responsables de 
les unitats de mercat creades 

b) Part del poder passa als membres d'alt nivell de la tecnoestructura en 
la mesura que participen en el procés de planificació i control dels 
resultats

c) Part del poder passa al nucli d'operacions, ja que és la part de 
l'estructura més pròxima als problemes de mercat i està, 
conseqüentment, en condicions de satisfer les seues exigències 

3. Indica la proposició FALSA. 

a) Els dispositius d'enllaç resolen en determinats casos la insuficiència 
dels mecanismes de coordinació per a complir amb la seua missió 

b) La figura del directiu integrador està associada en major grau a la 
supervisió directa 

c) Els dispositius d'enllaç potencien l'adaptació mútua dins i entre les 
unitats
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4. Indica la frase CORRECTA. 

a) A mesura que el nombre de subordinats creix, major serà el grau de 
descentralització, ja que força el supervisor a delegar per tal de no 
veure's desbordat. 

b) La departamentació basant-se en el mercat sempre està associada a un 
grau considerable de descentralització. 

c) Com més importants siguen les decisions preses en els nivells 
inferiors, major serà el grau de descentralització. 

5. El comitè encarregat d'aconsellar i fer recomanacions a l'administració de 
l'empresa és el comitè... 

a) De decisió 

b) D'informació i coordinació 

c) Assessor 

6. Vincula els següents tipus de centralització/descentralització amb 
mecanismes de coordinació. 

1. Descentralització en totes dues dimensions 

2. Descentralització vertical 

3. Centralització vertical i una certa descentralització horitzontal selectiva 

A. Supervisió directa 

B. Normalització de les habilitats 
C. Normalització dels processos de treball

a) 1-A, 2-C, 3-B 

b) 1-C, 2-B, 3-A 

c) 1-B, 2-A, 3-C 

7. La supervisió directa com a mecanisme bàsic de coordinació origina… 

a) Una estructura orgànica 

b) Una estructura burocràtica centralitzada 

c) Una estructura burocràtica descentralitzada 

8. Resulta ser un inconvenient dels comitès… 

a) la dilució de la responsabilitat 

b) la presa de decisions impersonals 

c) la dispersió del poder 
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9. La proliferació de comitès en una organització fa que aquesta presente 
una…

a) Estructura de característiques mecàniques 

b) Descentralització selectiva 

c) Centralització vertical i horitzontal 

10. Si una organització presenta com a principal paràmetre de disseny 
l'adoctrinament… 

a) Serà una estructura altament descentralitzada 

b) Es correspondrà a un model burocràtic centralitzat 

c) S'identificarà amb una organització amb molts nivells jeràrquics 

11. La formalització del comportament origina… 

a) Una centralització vertical i una descentralització horitzontal limitada i 
selectiva.

b) Un alt grau de centralització en totes dues dimensions. 

c) Juntament amb la normalització de les habilitats, un elevat nivell de 
descentralització vertical i horitzontal. 

12. Una empresa industrial amb una estructura de característiques mecàniques 
presentarà, amb una alta probabilitat … 

a) Un alt grau de centralització en totes dues dimensions. 

b) Una centralització vertical i una descentralització horitzontal limitada i 
selectiva.

c) Un elevat nivell de descentralització vertical i horitzontal. 

13. Si tots els empleats del nucli d'operacions es veren afectats per 
l'enriquiment del lloc de treball estaríem en presència d'una estructura 
amb… 

a) Un alt grau de centralització en totes dues dimensions. 

b) Una descentralització vertical i una centralització horitzontal. 

c) Un elevat nivell de descentralització vertical i horitzontal. 

14. Contribueixen a l'adaptació mútua, necessàriament basant-se en la seua 
autoritat formal .... 

a) Els llocs d'enllaç 

b) Els directius integradors 

c) Els comitès 
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15. Un comitè integrat per directius de l'àpex estratègic i de la línia mitjana, 
especialistes en finances i en R+D, creat per a dissenyar l'estratègia de 
l'empresa i supervisar-ne l’aplicació i els èxits obtinguts… 

a) És un comitè adhoc 

b) És un comitè permanent 

c) És un comitè de gestió 
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Respostes

1.a

Una empresa que adopta una departamentació per funcions recorre a una 
descentralització selectiva, ja que als responsables dels departaments creats es 
delega autoritat i capacitat per a prendre decisions únicament en relació amb 
l'activitat especialitzada que ha donat peu a la creació de la seua unitat. Per 
exemple, el director del departament de producció només pot prendre 
decisions en relació amb l'activitat de producció i no s'involucra en l'activitat 
de vendes o de finances. 

2.b

La departamentació basada en el mercat es basa en la normalització dels 
resultats o dels outputs com a mecanisme bàsic de coordinació. Aquesta 
circumstància exigeix la participació d'analistes o membres de la 
tecnoestructura a l'hora d'establir i controlar els resultats que han d'obtenir les 
unitats basades en el mercat. Com que els analistes no formen part de la 
dimensió vertical de l'estructura (estructura jeràrquica) quan parlem de grau de 
centralització, però sí de la dimensió horitzontal (junt amb el staff de suport i 
el nucli d'operacions), en aquest cas es produeix una certa descentralització 
horitzontal limitada i selectiva. 

Cal dir també, en relació amb la resposta c, que és errònia; que l'ús de la 
departamentació basada en el mercat no implica que el nucli d'operacions reba 
cap tipus d'autoritat. De fet, ja que aquestes unitats són controlades des de 
l'exterior, tendeixen a centralitzar-se verticalment i a formalitzar el seu 
comportament (vegeu l'efecte del poder sobre l'estructura, hipòtesi 1 de 
Mintzberg).

3.b

El directiu integrador està vinculat en major grau a l'adaptació mútua, 
mecanisme de coordinació l'ús del qual pretén potenciar. Encara que està dotat 
d'autoritat formal, aquesta no recau sobre les persones que integren les unitats 
que pretén coordinar, però sí sobre les decisions que es puguen adoptar en 
aquestes unitats i que tenen relació amb el projecte o la línia de productes que 
hi ha sota la seua responsabilitat. De fet ha de presentar capacitat de convicció 
per a involucrar les persones de les diferents unitats en el projecte de què és 
responsable.

4.c

El nivell d'importància de les decisions preses pels nivells jeràrquics és un bon 
indicador del grau de descentralització de l'estructura. Com més importants 
siguen aquestes decisions, major serà el grau de descentralització, major nivell 
de confiança li mereixen al superior els subordinats. 

D'altra banda, el nombre de subordinats que depenen del superior i l'adopció 
de la departamentació basada en el mercat no són bons indicadors del nivell de 
descentralització. No sempre es compleix que a més nombre de subordinats, 
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major serà el grau de descentralització, en forçar el supervisor a delegar per a 
no veure's desbordat, ja que açò depèn del tipus d'activitat o tasca que 
desenvolupen. De la mateixa manera la departamentació basant-se en el mercat 
no està sempre associada a un grau considerable de descentralització, ja que, 
en la mesura que als directius de les unitats creades seguint aquest criteri se'ls 
fa responsables de tot el que hi ocórrega en elles, poden decidir que no 
deleguen autoritat als seus subordinats, amb la qual cosa l'estructura d'aquestes 
unitats se centralitza.  

5.c

Al comitè encarregat d'aconsellar i fer recomanacions a l'administració de 
l'empresa es coneix per comitè assessor. A aquest tipus de comitè es demana 
que analitze un problema, la informació relativa a aquest i que propose a la 
direcció de l'empresa possibles vies de solució. Posteriorment la direcció triarà 
aquella solució que li semble més viable. 

6.c

La descentralització en totes dues dimensions implica que, en la seua major 
part, l'autoritat i la capacitat de prendre decisions es troben en el nucli 
d'operacions. Perquè açò ocórrega, és necessari que aquest nucli es trobe 
integrat per personal qualificat, consegüentment el mecanisme de coordinació 
que hi predomina és la normalització de les habilitats. 

La descentralització vertical implica que l'autoritat es reparteix entre els 
directius de línia mitjana. Donada la vinculació que hi ha entre línia mitjana i 
supervisió directa, aquest mecanisme de coordinació és el dominant. 

La normalització dels processos de treball com a mecanisme de coordinació 
fonamental es tradueix en un predomini de la formalització del comportament 
com a paràmetre de disseny de llocs. En aquest cas, el conjunt de tasques que 
es desenvolupa en cada lloc està regulat per normes, regles, procediments o 
instruccions el que redueix considerablement el nivell d'autoritat dels 
supervisors. Aquests veuen reduïda la seua capacitat per a prendre decisions, la 
seua labor es limita a verificar que els subordinats compleixen les normes que 
els afecten. Per tant, l'autoritat, la capacitat de prendre decisions es manté en 
l'àpex estratègic encara que una petita part d’aquesta va aturar els analistes 
encarregats de la normalització. Tot això implica una centralització vertical 
acompanyada d’una certa descentralització horitzontal selectiva. 

7.a

La supervisió directa com a mecanisme bàsic de coordinació origina una 
estructura orgànica, ja que, perquè funcione de forma efectiva, només es pot 
donar en organitzacions de dimensió reduïda en què no és necessària la 
formalització del comportament. 

8.a

Resulta ser un inconvenient dels comitès la dilució de la responsabilitat, és a 
dir, els seus integrants no se senten personalment i directament responsables 
de la decisió adoptada, atès que es tracta d'una decisió col·lectiva. 
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9.b

La proliferació de comitès en una organització fa que aquesta presente una 
descentralització selectiva, ja que cada comitè sorgeix per a tractar un 
problema o complir un objectiu concret i, si és el cas, únicament tindrà 
capacitat per a prendre decisions relatives al problema o a l'objectiu que va 
justificar la creació del comitè. 

10.a

Una organització que presenta com a principal paràmetre de disseny 
l'adoctrinament estarà altament descentralitzada i, a més, presentarà pocs 
nivells jeràrquics. De fet, les organitzacions que es basen en aquest paràmetre 
de disseny de llocs (equivalent a la normalització de la ideologia) ho fan 
perquè els seus membres solen estar dispersos geogràficament (sobre ells és 
difícil que recaiga la supervisió directa), per tant, l'adoctrinament és el 
paràmetre que garanteix el manteniment d'unes pautes de conducta uniformes i 
previsibles en tots ells sense necessitat verificació. 

11.a

La formalització del comportament origina una centralització vertical i una 
descentralització horitzontal limitada i selectiva. El conjunt de tasques que es 
desenvolupa en cada lloc està regulat per normes, regles, procediments o 
instruccions, cosa que redueix considerablement el nivell d'autoritat dels 
supervisors. Aquests veuen reduïda la seua capacitat per a prendre decisions, la 
seua labor es limita a verificar que els subordinats compleixen les normes que 
els afecten. D'altra banda, els subordinats no veuen incrementada la capacitat 
que tenen per a prendre decisions, atès que han de complir les normes. Per 
tant, l'autoritat, la capacitat de prendre decisions es manté en l'àpex estratègic 
(centralització vertical) encara que una petita part d’aquesta va aturar els 
analistes encarregats de la normalització dels processos de treball (una certa 
descentralització horitzontal limitada i selectiva). 

12.b

Una empresa industrial amb una estructura de característiques mecàniques 
presentarà, amb una alta probabilitat, una centralització vertical i una 
descentralització horitzontal limitada i selectiva. Açò succeeix perquè en 
aquest tipus d'organització de tall mecànic predomina la formalització del 
comportament com a paràmetre de disseny de llocs i la normalització dels 
processos de treball com a mecanisme de coordinació, la qual cosa es tradueix, 
tal com hem vist en la resposta a la pregunta 11, en una estructura amb una 
centralització vertical i una descentralització horitzontal limitada i selectiva. 

13.c

El fet que tots els empleats del nucli d'operacions es vegen afectats per 
l'enriquiment del lloc de treball implica que aquests, a més de desenvolupar 
una àmplia gamma de tasques, presenten un grau d'autonomia important per a 
portar-les a terme. Consegüentment, el nivell de descentralització vertical i 
horitzontal resultarà elevat. 
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14.b

Els directius integradors, necessàriament basant-se en l’autoritat formal que 
tenen, contribueixen a l'adaptació mútua de les unitats que tracten de 
coordinar. Els llocs d'enllaç i la gran majoria dels comitès no tenen autoritat 
formal.

15.b

Es tracta d'un comitè permanent que sol implicar directius de l'àpex estratègic, 
com també, a directius especialistes de la tecnoestructura i del staff de suport. 
El disseny de l'estratègia i el seguiment de l’aplicació i dels èxits obtinguts són 
unes activitats que s'han de portar a la pràctica regularment, la qual cosa no 
significa que els membres del comitè encarregat estiguen sempre reunits. 
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Factors determinants de l'estructura 

1. En termes generals podem dir que com més gran siga l'organització: 

a) Major especialització, major formalització, major descentralització 

b) Menor especialització, menor formalització, major centralització 

c) Major especialització, major formalització, major centralització 

2. L'existència d'un mercat diversificat (que no és ni massa dinàmic ni massa 
complex) es traduirà en: 

a) Una descentralització vertical paral·lela a causa de la tendència a crear 
unitats d'agrupació basades en el mercat 

b) Una descentralització horitzontal i vertical cap al nucli d'operacions 

c) Una centralització vertical derivada de l'agrupació funcional 

3. Un entorn simple que passa de dinàmic a estàtic provoca que les empreses 
que s’hi ubiquen substituïsquen……………com a mecanisme bàsic de 
coordinació.

a) La supervisió directa per l'adaptació mútua 

b) La supervisió directa per la normalització d'habilitats 

c) La supervisió directa per la normalització de processos 

4. Considera una organització que actua en un entorn estable i complex. Si 
aquest es tornara dinàmic, quins canvis hauria de fer? 

a) Hauria de substituir la normalització d'habilitats per adaptació mútua 
com a principal mecanisme de coordinació 

b) Hauria de substituir la normalització de resultats per normalització 
d'habilitats com a principal mecanisme de coordinació 

c) Hauria de substituir l’estructura burocràtica per una estructura simple 
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5. Són característiques de la relació estructura organitzativa-entorn les
següents:

a) Entorn estàtic-complex: escassa formalització i alta centralització 

b) Entorn estàtic-simple: alt grau de formalització i centralització 

c) Entorn dinàmic-complex: important normalització de processos 

6. Una organització que actua en un entorn complex encara que previsible o 
estable (universitats, hospitals,...) sol presentar en el seu nucli 
d'operacions: 

a) Un alt grau de formalització 

b) Una important especialització horitzontal acompanyada d'una reduïda 
especialització vertical 

c) Una intensa intervenció de la tecnoestructura i de la línia mitjana 

7. Les disparitats de l'entorn: 

a) Animen a la descentralització horitzontal cap a les unitats 
tecnocràtiques donada la importància de la normalització com a 
mecanisme de coordinació 

b) Animen a l'organització a centralitzar-se per a poder fer front 
ràpidament als imprevistos 

c) Animen a la descentralització selectiva cap a constel·lacions de treball 
diferenciades per tal que cadascuna faça front als diversos entorns que 
s’hi presenten 

8. Assenyale l'afirmació INCORRECTA: 

a) L'automatització del nucli d'operacions transforma una estructura 
burocràtica centralitzada en una estructura burocràtica descentralitzada 

b) Com més sofisticat siga el sistema tècnic, més desenvolupat estarà el 
staff de suport 

c) La tecnologia de producció en massa està associada a l'ús de 
mecanismes de coordinació burocràtics 

9. Uneix els següents elements conceptuals: 

1. Producció per unitats o lots xicotets  A. Entorn dinàmic 

2. Producció en lots grans o en massa  B. Entorn estable i complex 

3. Producció per processos     C. Entorn estable i simple 

a) 1-A, 2-C, 3-B 

b) 1-C, 2-B, 3-A 

c) 1-B, 2-A, 3-C 
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10. Una empresa que recorre a una tecnologia de producció per processos 
tendeix a: 

a) Enfortir el paper normalitzador dels analistes de processos 

b) Presentar un desenvolupament del staff de suport 

c) Mantenir una alta centralització vertical 

11. La tecnologia de producció per unitats i lots xicotets: 

a) Exigeix alta especialització horitzontal i vertical dels llocs de treball 

b) És idònia per a organitzacions els departaments de les quals s'han 
format segons les possibles interdependències seqüencials 

c) Reclama una important descentralització horitzontal i vertical 

12. Cal esperar que l'àmbit de control d'un supervisor de primera línia siga 
més ampli en una organització: 

a) Amb tecnologia de producció per unitats 

b) Amb tecnologia de producció en lots grans i en massa 

c) Amb tecnologia de producció per processos 

13. Estableix la relació més factible entre els diferents mecanismes de 
coordinació i la tipologia tecnològica de Thompson. 

A) Adaptació mútua     1) Tecnologia interactiva 

B) Normalització de processos  2) Tecnologia seqüencial 

C) Normalització de resultats  3) Tecnologia de mediació 

a) A-1, B-2, C-3 

b) A-3, B-1, C-2 

c) A-2, B-3, C-1 

14. Com major siga el poder que exercisca la coalició externa sobre 
l'organització, l’estructura organitzativa tendirà a: 

a) Ser centralitzada 

b) Formalitzar-se 

c) Totes dues 

15. El poder dels directius d'una empresa es veurà reforçat en el cas que la 
coalició externa adquirisca la forma: 

a) Dominada 

b) Dividida

c) Passiva
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Respostes

1.a

A mesura que l'organització augmenta de grandària, major tendència tindrà a 
especialitzar el treball, tant en sentit horitzontal com vertical; a mesura que 
augmenta el nombre de components de l'organització, els directius tendeixen a 
establir més mesures per a controlar el comportament dels subordinats 
recorrent a dos modes genèrics de control, la supervisió directa i la 
formalització. Ara bé, com l'ús de la supervisió directa porta implícit un 
augment dels costos d'estructura per l'increment de càrrecs directius, sembla 
més lògic que s'intensifique l'ús de regles formalitzades. Finalment, a mesura 
que augmenta la grandària de l'organització els directius es veuen 
impossibilitats per a mantenir el control centralitzat de manera que es veuran 
obligats a descentralitzar l'estructura organitzativa; no obstant això, aquesta 
descentralització va acompanyada d'un augment de la formalització, per tant, 
serà una descentralització limitada. 

2.a

Segons les hipòtesis de Mintzberg sobre l'entorn, “com més diversificat 
estiguen els mercats de l'organització, major serà la tendència a dividir-la en 
unitats basades en el mercat”. En conseqüència, davant la diversitat de l'entorn 
l'empresa tendirà a adoptar una departamentació basant-se en el mercat i, per 
això, tindrà lloc una descentralització vertical paral·lela a través de la qual als 
directius de les unitats de mercat se'ls confereix capacitat decisòria del seu 
mercat particular (producte, client o àrea geogràfica). 

3.c

Basant-nos en la hipòtesi de Mintzberg sobre l'entorn, si l'organització es 
trobava en un entorn simple i dinàmic, el principal mecanisme de coordinació 
de què havia de fer ús era la supervisió directa (permet que l'estructura siga 
centralitzada i orgànica); si l'entorn a què s'enfronta ara és simple i estàtic, 
haurà de canviar cap a un mecanisme de coordinació que aconseguisca una 
estructura centralitzada i burocràtica: la normalització de processos. 

4.a

Basant-nos en la hipòtesi de Mintzberg sobre l'entorn si l'organització es 
trobava en un entorn estable i complex, el principal mecanisme de coordinació 
de què havia de fer ús era la normalització d'habilitats (permet que l'estructura 
siga descentralitzada i mecànica); si l'entorn a què s'enfronta ara és dinàmic i 
complex, haurà de canviar cap a un mecanisme de coordinació que 
aconseguisca una estructura descentralitzada i orgànica: l'adaptació mútua. 

5.b

Si l'entorn a què s'enfronta una organització és estàtic, el més lògic és que el 
seu disseny estructural tendisca a adoptar les característiques de model 
burocràtic, i si afegim, a més, la condició que l'entorn és simple, els directius 
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tendiran a mantenir el control centralitzat pel que hi haurà alta formalització i 
centralització.

6.b

Les organitzacions que actuen en un entorn complex i estable segons les 
hipòtesis contingents adoptaran una estructura descentralitzada i burocràtica. 
Açò es tradueix en la consideració d'una organització el nucli d'operacions de 
la qual està format per llocs que denominem “professionals”. El disseny 
d'aquest tipus de llocs es basa en una alta especialització horitzontal i una 
baixa especialització vertical, escassa formalització i alta preparació. 

7.c

Considerant l'última de les hipòtesis de Mintzberg sobre l'entorn: “les 
disparitats en l'entorn estimulen la descentralització selectiva cap a 
constel·lacions de treball diferenciades”, podem concloure que l'entorn no és 
uniforme ni afecta per igual totes les àrees de l'organització, per això, 
cadascuna pot estar enfrontant-se a un entorn distint i, en conseqüència, 
l'organització de cada secció o departament pot diferir; així, en una mateixa 
organització podem trobar àrees amb un disseny burocràtic mentre que altres 
tendeixen a un model orgànic. 

8.a

L'automatització del nucli d'operacions transforma l'estructura administrativa 
(totes les parts que hi ha per damunt del nucli d'operacions) burocràtica en una 
estructura orgànica (no en una estructura burocràtica descentralitzada), pel fet 
que amb l'automatització es redueix el personal no qualificat del nucli 
d'operacions (amb la qual cosa es reduix la necessitat d’activitat tecnocràtica 
per a la normalització de processos) i se substitueix per personal qualificat 
(dedicat a la investigació, posada al punt de la tecnologia, millora del sistema, 
etc.) que se situarà en el staff de suport i que utilitzarà com a mecanisme bàsic 
de coordinació l'adaptació mútua. 

9.a

En la tecnologia de producció per unitats i lots xicotets l'output es fabrica 
segons les especificacions particulars dels clients, per això les operacions són 
dutes a terme de mode no repetitiu, es fa difícil predir, pronosticar 
anticipadament el treball d'operacions pel fet que l'entorn seria dinàmic. En la 
tecnologia de producció en lots grans i en massa, els articles estan més o 
menys estandarditzats i els passos en la seua producció es coneixen per 
endavant; les seqüències són repetitives i rutinàries, per la qual cosa l'entorn 
seria estable i simple. Finalment en la tecnologia de producció per processos el 
producte està totalment estandarditzat i es mou en una seqüència previsible i 
repetitiva, encara que el sistema tècnic és prou sofisticat (automatitzat) i 
requereix la presència en l'organització de personal qualificat per al seu 
manteniment, posada al punt, canvis, etc., per això l'entorn en aquest cas seria 
estable i complex. 
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10.b

La complexitat tecnològica de la producció per processos origina la necessitat 
d’investigadors i persones dedicades a la posada al punt i a l'estudi de millores 
en el sistema en què se situaran en el staff de suport. Açò es concreta en una de 
les hipòtesis sobre el sistema tècnic que enunciem de la manera següent: “com 
més sofisticat siga el sistema tècnic, més elaborada serà l'estructura 
administrativa; concretament, major i més professional serà el staff de suport, 
major serà la descentralització selectiva (cap al staff de suport) i major l'ús de 
dispositius d'enllaç”. 

11.c

La tecnologia de producció per unitats i lots xicotets, en fabricar segons les 
especificacions particulars del client, impedeix la normalització i 
formalització. Al mateix temps que requereix una alta autonomia dels operaris 
concebent i controlant per si mateixos el seu treball i fins i tot tenint contacte 
directe amb el client. Consegüentment, l'estructura organitzativa haurà de 
permetre aquesta autonomia a través d'una descentralització vertical i 
horitzontal (deixant llibertat d'actuació al nucli d'operacions). 

12.b

Seguint els estudis de Woodward sobre la tecnologia podem concloure, que 
pel que fa a supervisors de primera línia, hi ha una relació curvilínia entre 
l'àmbit de control i la sofisticació tecnològica. Concretament l'àmbit de 
supervisió arriba el màxim a les empreses de producció en lots grans i en 
massa, ja que el seu personal és menys qualificat i exerceix tasques senzilles i 
repetitives.

13.a

La tecnologia de mediació és aquella en què les unitats comparteixen uns 
recursos comuns i poden mantenir la seua interdependència (s'ajustaria a una 
departamentació basant-se en el mercat), i el mecanisme de coordinació que 
cal utilitzar seria la normalització de resultats. En la tecnologia seqüencial hi 
ha una interdependència serial en el flux de treball, fet que exigeix una 
coordinació global i fortes dosis de planificació, programació... En aquest 
sentit, el mecanisme de coordinació més lògic seria la normalització de 
processos. La tecnologia interactiva implica la no repetitividad de la seqüència 
d'operacions, cosa que impedeix la regulació del treball mitjançant regles o 
procediments i requereix altes dosis de flexibilitat, de manera que l'adaptació 
mútua seria el mecanisme de coordinació més aconsellable. 

14.c

D'acord amb les hipòtesis que fan referència a la incidència del poder en 
l'estructura de les organitzacions podem dir que “com més gran és el control 
extern sobre l'organització, més centralitzada i formalitzada en resulta 
l’estructura”. La raó d'aquesta hipòtesi rau que els mitjans més efectius per a 
controlar una organització des de fora consisteixen a fer responsable de les 
seues accions al decisor més poderós i imposar sobre aquesta nivells 
d'exigència clarament definits. La primera centralitza l'estructura i la segona la 
formalitza.
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15.c

Quan el nombre d'agents externs amb influència en l'organització és molt gran, 
el seu poder acaba difuminant-se (adopta la forma passiva) i passa tot el poder 
a les mans de la coalició interna. 
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Lideratge, motivació, comunicació 
i cultura empresarial 

1. Les organitzacions contemplades com a fluxos de control regulats generen 
fonamentalment:

a) Xarxes de comunicació informal 

b) Comunicació horitzontal 

c) Comunicació de tipus vertical 

2. Quin tipus de comunicació serà la que es produïsca entre un directiu 
integrador i els caps dels departaments que integra? 

a) Diagonal

b) Descendent

c) Horitzontal

3. El rol informatiu del directiu pel qual transmet informació als membres de 
l'organització es denomina: 

a) Portaveu

b) Difusor

c) Monitor

4. Indica l'opció correcta respecte al procés de comunicació interpersonal. 

a) El soroll es produeix exclusivament en les fases que corresponen a 
l'emissor 

b) Només podem mesurar l'efectivitat de la comunicació quan és en un 
sentit

c) És necessari que el receptor conega el codi emprat per l'emissor per a 
elaborar-lo perquè, en cas contrari, la comunicació seria poc efectiva 
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5. Sota quina teoria de la motivació podríem afirmar que per a motivar un 
empleat hem d'incidir en el disseny dels llocs i tractar d'enriquir-los. 

a) Model de Maslow 

b) Model clàssic 

c) Model de Herzberg 

6. En quina teoria de la motivació podríem afirmar: “la motivació de 
l'empleat depèn de l'avaluació subjectiva que practica quan compara la 
relació que hi ha entre el seu esforç i la recompensa, amb la mateixa 
relació per a altres individus en idèntica situació”: 

a) Model de Maslow 

b) Teoria de l'equilibri 

c) Teoria de l'expectativa 

7. Segons Herzberg, el mobiliari de l'oficina, els aparells de climatització o 
les reserves de les places d'aparcament serveixen per a cobrir les 
necessitats... 

a) De motivació 

b) D'higiene 

c) De finançament 

8. El lideratge pot definir-se com... 

a) El mecanisme a través del qual els directius utilitzen el seu poder de 
posició per a influir en el comportament dels seus subordinats, 
utilitzant el poder de recompensa o càstig 

b) El procés d'estímul i ajuda als subordinats per a treballar amb 
entusiasme cap a la consecució dels objectius de l'organització 

c) El procés formal o informal de guiar el grup cap a la consecució dels 
seus propis objectius 

9. Seguint la teoria del lideratge de la trajectòria meta (Evans i House), si els 
nostres subordinats realitzen una tasca molt estructurada; tenen especificat 
mitjançant la formalització el mètode més eficient de treball i coneixen 
perfectament els objectius que han d'aconseguir, l'estil de lideratge que 
caldria adoptar seria... 

a) Lideratge orientat a la tasca 

b) Lideratge orientat a la persona 

c) Seria indiferent 
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10. En el model de Fiedler... 

a) L'estil de lideratge més eficaç depèn del tipus de recompenses 
desitjades pels subordinats 

b) L'estil de lideratge depèn de les percepcions que tinga el líder sobre 
com són els seus subordinats 

c) L'estil de lideratge més eficaç depèn fonamentalment de factors 
situacionals o contingents 

11. Segons Likert, un líder que pren totes les decisions i ordena el seu 
compliment, desconfiant dels subordinats, seria un líder... 

a) Explotador-autoritari 

b) Consultor

c) Participatiu

12. Un canvi cultural en una organització serà aconsellable quan... 

a) L'entorn en què es desenvolupa és dinàmic i la seua cultura és poc 
burocràtica

b) Quan es tracte d'ampliar el nombre de productes que l'empresa 
comercialitza 

c) Quan es vol canviar el rumb estratègic de l'organització per necessitats 
de supervivència 

13. Una cultura empresarial caracteritzada per un reduït temor al fracàs i per 
l'obertura gerencial davant noves idees és una cultura... 

a) Orientada a la tecnologia 

b) Orientada als beneficis 

c) Orientada a la innovació 

14. Tria l'opció INCORRECTA en referència a la cultura empresarial. 

a) La cultura empresarial és única i característica de cada empresa 

b) Com més subcultures identifiquem en una organització, més fort serà 
la seua cultura empresarial 

c) La cultura empresarial engloba elements externs a l'organització 

15. L'existència d'una cultura empresarial forta està condicionada per... 

a) Una major edat de la empresa 

b) Una baixa propensió dels empleats a compartir experiències. 

c) La llunyania dels establiments de l'empresa 
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Respostes

1.c

Els fluxos de control regulats apareixen com a vies verticals que pugen i 
baixen per la línia mitjana. El flux ascendent correspon a la informació de 
retroalimentació respecte al treball d'operacions i el flux descendent 
s'identifica amb les ordres i instruccions de treball, de manera que el tipus de 
comunicació a què fan referència és la comunicació vertical. 

2.c

El directiu integrador és un dispositiu d'enllaç que s'introdueix en l'estructura 
formal superposant-se a l'estructura tradicional de línia i es troba al mateix 
nivell que els directius dels departaments que integra. Per tant, el tipus de 
comunicació que es donarà entre aquest i els caps dels departaments que 
integra serà horitzontal. 

3.b

El rol de difusor dels directius consisteix a transmetre informació als membres 
de l'organització. 

4.c

El procés de comunicació interpersonal consta de sis etapes: desenvolupament 
de la idea, codificació, transmissió, recepció, decodificació i ús. En qualsevol 
d'aquestes etapes pot haver-hi circumstàncies (soroll) que alteren el procés de 
comunicació; entre aquestes podem trobar que en l'etapa de codificació 
l'emissor transforme la idea en un codi (llenguatge) desconegut pel receptor, i 
en aquest cas la comunicació no serà efectiva. 

5.c

Herzberg estableix l'existència de dos grups de factors que determinen el grau 
de satisfacció: els factors higiènics i els de motivació. Aquests últims són els 
elements autènticament motivadors i són els que estan relacionats amb la 
naturalesa o el contingut del treball i les recompenses que en deriven de 
l’exercici: l'èxit, la responsabilitat, el progrés. Per aquest motiu, en el disseny 
de llocs amplis, en què es deixa un cert marge de llibertat als empleats, és on 
cal incidir perquè els subordinats se senten vertaderament motivats. 

6.b

La teoria de l'equilibri considera l'avaluació que el subjecte fa de la 
recompensa rebuda com a factor essencial de la motivació, però aquesta 
avaluació l'efectua en termes d'equilibri, és a dir, la persona determina 
l'equitatiu de la recompensa obtinguda respecte del que aporta, en comparació 
de les recompenses que reben altres individus amb aportacions idèntiques. 
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7.b

Els factors higiènics deriven de la relació que l'individu manté amb el context 
de treball (salari, relacions interpersonals, condicions de treball, etc.). Per tant, 
el mobiliari, aparcament o climatització són factors extrínsecs a la mateixa 
realització del treball i serveixen per a cobrir únicament necessitats 
higièniques. 

8.b

El lideratge és una miqueta més que la simple direcció i no consisteix a 
utilitzar l'autoritat o poder de posició per a modificar l'actuació dels 
subordinats sinó que es defineix com el procés d'estímul i ajuda a altres per a 
treballar amb entusiasme cap a determinats objectius, en particular, cap als 
objectius de l'organització. 

9.b

Segons la teoria de la trajectòria meta (que parteix de la teoria de motivació de 
l'expectativa), el paper del líder consisteix a aclarir i fixar les metes amb els 
subordinats, ajudar-los a trobar la millor forma per a aconseguir les metes 
(trajectòria) i eliminar els obstacles per a aconseguir aquestes metes. Si la tasca 
està estructurada i està especificat el mètode de treball més eficient no tindria 
sentit que el líder s'orientara a la tasca, ja que el subordinat ja coneix la 
trajectòria, seria més convenient que el líder s'orientara a l'empleat (tractar de 
motivar-lo ja que el treball repetitiu i rutinari pot minvar la seua motivació). 

10.c

El model de lideratge de Fiedler s'emmarca dins de l'enfocament de 
contingència o situacional del lideratge i afirma que els líders deuen la seua 
condició no sols a atributs personals sinó també a diversos factors situacionals 
o contingents i a la interacció d'aquests i els membres del grup. 

11.a

Likert ofereix quatre estils de lideratge segons el pes relatiu que tenen les 
orientacions cap a l'empleat i cap a la tasca. En el sistema 1 el líder és 
considerat “explotador-autoritari”, pren les decisions i n’ordena el compliment 
als subordinats, dels quals desconfia, motivant-los per mitjà del càstig i 
recorrent a la comunicació únicament descendent. 

12.c

Un canvi cultural és un element que cal tractar i portar a terme amb molta 
cura. Per això, és un recurs que cal emprar en condicions molt especials, entre 
les quals hi ha facilitar l'aplicació d'una estratègia que té un sentit de 
subsistència organitzativa: o es canvia l'esperit organitzacional o es mor. 

13.c

Quan el valor central d'una organització es troba en l'innovació, la por al fracàs 
és reduït i l'obertura gerencial a noves idees és palpable. 
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14.b

L'existència de valors no compartits per tota l'organització sinó per un grup 
determinat (subcultura) amb caràcter general debilita la cultura dominant, ja 
que entre les notes específiques de la cultura empresarial trobem que la seua 
existència està lligada a la idea de compartir intencions, és a dir, perquè es 
puga parlar de cultura empresarial és condició indispensable que el seu 
significat i realitat estiga assimilat de forma conjunta per la majoria de 
membres de la companyia. 

15.a

Entre els indicadors implícits del grau de fortalesa de la cultura trobem 
l'antiguitat de l'empresa, la intensitat amb què es comparteixen experiències i 
la proximitat geogràfica dels establiments de la companyia. 
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Disseny organitzacional: les formes 
estructurals

1. L'organització matricial és aquella en què... 

a) Regeix el principi d'unitat de comandament a tots els nivells 

b) Es poden desenvolupar productes per a dos tipus de mercat (un 
d’estàtic i un altre de dinàmic) 

c) El principal mecanisme de coordinació serà la normalització de 
resultats

2. Estableix la relació CORRECTA que hi ha entre les dimensions de l'entorn 
i les estructures organitzatives. 

Dinàmic-complex  1. Adhocràcia 

Estable-complex  2. Estructura simple 

Dinàmic-simple   3. Burocràcia professional 

a) I.1.- II.3.- III.2 

b) I.3.- II.1- III.2 

c) I.1.-II.2.-III.3

3. Com major és el control extern que suporta una organització, major és la 
tendència a adoptar una configuració pròxima... 

a) Als models orgànics 

b) A les burocràcies professionals 

c) A les burocràcies maquinals 

4. L'adopció per una empresa d'una estructura divisional sol implicar, amb 
caràcter general, una certa descentralització horitzontal perquè... 

a) Part del poder passa dels directius de línia, responsables de les unitats 
de mercat creades 

b) Part del poder passa al nucli d'operacions, ja que és la part de 
l'estructura més pròxima als problemes de mercat 

c) Part del poder passa als membres de la tecnoestructura en la mesura 
que participen en el procés de planificació i control dels resultats 
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5. L'estructura simple pot trobar seriosos problemes de supervivència quan... 

a) L'entorn en què es trobe siga dinàmic i simple 

b) L'entorn en què es trobe siga estable i simple 

c) En els dos casos anteriors 

6. Una empresa que presenta una estructura divisional i decideix donar un alt 
marge de llibertat a les seues unitats perquè aquestes es relacionen entre si 
i amb l'exterior basant-se en criteris de mercat, probablement presentarà 
una estructura tendent a... 

a) La xarxa dinàmica 

b) La xarxa estable 

c) La xarxa interna 

7. Una petita empresa de publicitat creativa que es veu immersa en un entorn 
amb una important hostilitat, que afecta seriosament les seues possibilitats 
de supervivència, tendeix a configurar-se, almenys temporalment, com 
una...

a) Adhocràcia administrativa 

b) Burocràcia professional 

c) Estructura simple 

8. La part de l'organització més important en la burocràcia maquinal és… 

a) La tecnoestructura 

b) La línia mitjana 

c) El nucli d'operacions 

9. Una burocràcia maquinal que instaura en el seu nucli d'operacions una 
sofisticada i complexa automatització del sistema tècnic, sol derivar 
cap a... 

a) Una estructura orgànica centralitzada 

b) Una forma orgànica descentralitzada 

c) Una forma burocràtica centralitzada 

10. Recomanaries un canvi estructural des d'una funcional cap a una divisional 
quan...

a) L'entorn es torne estable, sempre que el sistema tècnic ho permeta 

b) L'entorn es torne hostil, ja que d'aquesta forma podran fer front de 
forma més ràpida als canvis, sempre que el sistema tècnic ho permeta. 

c) L'entorn es torne diversificat, sempre que el sistema tècnic ho permeta. 
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11. En quin tipus d'organització resulta més important el paràmetre de disseny 
de llocs de l'adoctrinament. 

a) En l'estructura funcional 

b) En l'estructura divisional 

c) En la burocràcia professional 

12. Un dels principals paràmetres de disseny de l'estructura divisional és... 

a) La descentralització pura 

b) La descentralització paral·lela 

c) La descentralització selectiva 

13. Si l'entorn en què es desenvolupa una organització és dinàmic i complex... 

a) Haurà d'adoptar una forma divisional per a fer front a les demandes 
canviants de l'entorn 

b) Haurà d'adoptar una estructura simple ja que és la més adequada a 
aquest tipus d'entorn 

c) Haurà d'adoptar una forma adhocràtica 

14. Si considerem que una organització actua en un entorn dinàmic i senzill i 
aquest es torna estable... 

a) L'organització haurà de passar de ser una estructura simple a ser una 
adhocràcia operativa 

b) L'organització haurà de passar de ser una adhocràcia a una 
organització funcional 

c) L'organització haurà de passar de ser una estructura simple a ser una 
organització funcional 

15. Estableix la relació CORRECTA. 

1. Normalització de resultats   A. Estructura matricial 

2. Supervisió directa     B. Estructura simple 

3. Normalització de processos  C. Estructura divisional 

4. Adaptació mútua     D. Burocràcia maquinal 

a) 1.D.; 2.C.;3.A.; 4.B 

b) 1.C.; 2.B.;3.D.; 4.A 

c) 1.C.; 2.D.;3.B.; 4.A 
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16. La xarxa estable és aquella... 

a) Que deriva d'una estratègia d'integració vertical 

b) Que pretén utilitzar béns especialitzats d'empreses situades en 
diferents posicions de la cadena de valor 

c) Que segueix una lògica semblant a l'estructura matricial 

17. Una política forta d'externalització d'activitats, departaments o unitats, 
duta a terme per a flexibilitzar una organització, és pròpia de... 

a) Una xarxa interna 

b) Una xarxa estable 

c) Una xarxa dinàmica 

18. La part de l'organització més important en la burocràcia professional és… 

a) La tecnoestructura 

b) La línia mitjana 

c) El nucli d'operacions 

19. Les organitzacions que s’ajusten a les característiques d'una burocràcia 
maquinal...

a) Són altament centralitzades en la dimensió horitzontal i vertical, en ser 
aquesta la característica bàsica de tota burocràcia 

b) Presenten un grau important de centralització vertical, encara que 
acompanyada d'una descentralització horitzontal selectiva i limitada 

c) Són descentralitzades en les dues dimensions, horitzontal i vertical 

20. Una empresa que substitueix l'estructura simple per l'estructura funcional 
reflecteix...

a) que s'enfronta a un entorn complex 

b) problemes de coordinació entre els departaments davant una gran 
diversitat de productes 

c) unitats organitzatives que, generalment, mantenen relacions de 
dependència seqüencial 

21. Assenyala l'opció CORRECTA: 

a) L'adhocràcia és una configuració estructural adequada per a entorns 
dinàmics i molt hostils 

b) L'adhocràcia difereix de la burocràcia professional en la formalització 
del comportament 

c) L'adhocràcia sol conjugar la departamentació basant-se en el mercat 
amb la funcional 
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22. Una empresa innovadora de dimensions reduïdes que actua en un entorn 
simple i dinàmic i es veu sotmesa a un increment de l'hostilitat ambiental a 
causa de les mesures governamentals sol... 

a) Potenciar el seu caràcter centralitzat 

b) Descentralitzar-se i augmentar el seu grau de formalització 

c) Adoptar una estructura tendent a l'adhocràcia operativa 

23. La consideració de l'organització com un sistema de constel·lacions de 
treball és habitual en... 

a) Una organització amb configuració de burocràcia professional 

b) Una estructura funcional 

c) Una organització adhocràcia operativa 

24. En quina configuració estructural serà més probable que necessitem 
utilitzar algun tipus de dispositiu d'enllaç? 

a) En una estructura divisional 

b) En una estructura simple 

c) En una estructura funcional 

25. Si una organització presenta com a principal mecanisme de coordinació la 
….A…., podem dir que estarà en un entorn .…B.... i la seua configuració 
estructural serà la ….C…. 

a) A = supervisió directa; B = dinàmic i complex; C = estructura simple 

b) A = adaptació mútua; B = dinàmic i complex; C = matricial 

c) A = normalització d’habilitats; B = dinàmic i complex; C = burocràcia 
professional

26. En quin tipus de configuració estructural hi haurà probablement més 
presència de comunicació horitzontal i diagonal... 

a) En la burocràcia maquinal 

b) En la forma divisional 

c) En l'adhocràcia operativa 

27. Considere una organització (per exemple una empresa fabricant 
d'automòbils) que arriba a acords de col·laboració amb una competidora 
per al desenvolupament conjunt d'una determinada tecnologia necessària 
per a la producció de totes dues empreses, quin tipus de xarxa formarien? 

a) Xarxa interna 

b) Xarxa dinàmica 

c) En cap cas dues empreses competidores arribarien a acords de 
col·laboració conjunta 



132 Guia d'autoavaluació assignatura Economia de l'Empresa (Producció i Disseny Organitzatiu)

28. Una organització del tèxtil comercialitza la major part dels seus productes 
a través de franquícies, quin tipus de xarxa formaria aquesta empresa amb 
els franquiciats? 

a) Xarxa dinàmica 

b) Xarxa estable 

c) Xarxa interna 

29. En quina configuració estructural serà més probable que s'automatitze el 
nucli d'operacions. 

a) En l'estructura simple 

b) En la burocràcia maquinal 

c) En l'adhocràcia administrativa 

30. Una cultura organitzativa orientada al control de costos serà més usual 
trobar-la en... 

a) la burocràcia maquinal 

b) l'adhocràcia administrativa 

c) l'adhocràcia operativa 
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Respostes

1.b

L'organització matricial pot assemblar-se a una complexa màquina que genera 
simultàniament dues o més outputs per a dos tipus de mercats, un d’estable i 
un altre en continu canvi. Es tracta d'una estructura que permet establir 
divisions amb diferent base departamental en el mateix nivell jeràrquic, per la 
qual cosa a un determinat nivell de la jerarquia se sacrifica el principi d'unitat 
de comandament.

2.a

Quan l'entorn és dinàmic el disseny de l'organització haurà de tendir a ser 
orgànic; si l'entorn és complex, l'organització haurà de ser descentralitzada. La 
configuració estructural que compleix els requisits exposats és l'adhocràcia.  

Si l'entorn és estable, el disseny organitzatiu tendirà a ser burocràtic; si, a més, 
és complex, com hem comentat, tendirà a descentralitzar-se. L'estructura que 
permet tenir un disseny burocràtic descentralitzat és la burocràcia professional.  

Finalment si l'entorn és simple, l'estructura tendirà a mantenir-se centralitzada 
i si, a més, és dinàmic l'organització haurà de ser orgànica; la configuració 
estructural que fins i tot sent orgànica pot ser centralitzada és l'estructura 
simple. 

3.c

D'acord amb les hipòtesis que fan referència a la incidència del poder en 
l'estructura de les organitzacions podem dir que “com major és el control 
extern sobre l'organització, més centralitzada i formalitzada en resulta 
l’estructura”. Per aquest motiu, la configuració estructural més centralitzada i 
formalitzada és la burocràcia maquinal. 

4.c

La descentralització horitzontal consisteix a conferir poder per a la presa de 
decisions a persones alienes a l'estructura lineal (analistes, especialistes del 
staff de suport i nucli d'operacions). L'estructura divisional es caracteritza entre 
altres aspectes per utilitzar com a principal mecanisme de coordinació la 
normalització de resultats (les divisions creades basant-se en el mercat són 
avaluades basant-se en els resultats que obtenen). La part de l'organització que 
s'encarrega de normalitzar és la tecnoestructura; per tant, els analistes 
d'aquesta part, en la mesura que són els qui han de realitzar la planificació i el 
control dels resultats de les divisions adquireixen un cert poder en aquest 
àmbit, amb la qual cosa ens trobem amb una descentralització horitzontal 
limitada cap a la tecnoestructura. 
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5.b

L'estructura simple és una forma organitzacional flexible i centralitzada. La 
seua lògica la porta a actuar en entorns simples però dinàmics ja que només en 
aquests ambients pot competir amb empreses més estructurades. Si l'entorn de 
l'estructura simple es tornara estable, en tractar-se d'una organització de petites 
dimensions, amb poca formalització, escassa normalització i amb un ús mínim 
de la planificació, no estaria en condicions de competir amb organitzacions 
preparades per a un entorn estable (les burocràcies maquinals) ja que seria 
ineficient.

6.c

La xarxa interna requereix la creació d'un mercat intern en la corporació de 
manera que els components de la xarxa han de tenir l'oportunitat de verificar 
els preus i qualitat dels articles i, si és el cas, poder comprar i vendre fora de 
l'empresa. 

7.c

La hipòtesi de contingència de l'entorn que fa referència a l'hostilitat, 
l'enunciem de la manera següent: “l'extrema hostilitat de l'entorn condueix a 
una centralització provisional de l'estructura organitzacional”. Per tant, si una 
empresa petita es troba davant d'una extrema hostilitat, haurà de centralitzar la 
seua estructura i, en conseqüència, s'aproximarà a l'estructura simple, ja que 
les altres opcions, l'adhocràcia administrativa i la burocràcia professional són 
estructures descentralitzades. 

8.a

La burocràcia maquinal troba la seua essència en la normalització dels 
processos de treball amb l'objectiu d'obtenir els millors índexs de productivitat 
i eficiència. La part de l'estructura que s'encarrega de normalitzar i, per tant, en 
la qual basa la seua lògica és la tecnoestructura. 

9.b

L'automatització del nucli d'operacions transforma l'estructura administrativa 
burocràtica en una estructura orgànica. Això és degut al fet que, amb 
l'automatització, es redueix el personal no qualificat del nucli d'operacions 
(disminuint la necessitat d’activitat tecnocràtica per a la normalització de 
processos) i se substitueix per personal qualificat (dedicat a la investigació, 
posada al punt de la tecnologia, millora del sistema, etc.). Aquest nou personal 
se situarà en el staff de suport, amb la qual cosa ens trobarem amb una 
descentralització selectiva cap al staff. Per tant, la configuració estructural 
resultant serà una forma orgànica i descentralitzada.  

10.c

La lògica de la forma funcional, controls centralitzats i llocs especialitzats, no 
s'adapta fàcilment a la diversitat de productes ja que es creen molts problemes 
de coordinació per a l'alta direcció. Per això sembla aconsellable la transició 
d’aquesta cap a una estructura divisional (considerant, en tot moment, les 
restriccions que el sistema tècnic puga imposar). 
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11.b

L'adoctrinament fa referència al paràmetre de disseny dels llocs a través del 
qual l'organització socialitza formalment als seus membres. Aquest paràmetre 
revist màxima importància quan el treball és delicat o es du a terme en llocs 
remots, i quan la cultura i ideologia de l'organització requereixen una forta 
lleialtat a la causa. En les organitzacions divisionals es produeix la 
descentralització vertical paral·lela, per la qual cosa els directius de divisió 
adquireixen un poder important. Consegüentment, un dels problemes amb què 
es poden trobar aquestes configuracions és la pèrdua de control de la direcció; 
per a evitar-ho, els llocs d'aquests directius de divisió haurien d'estar molt 
afectats per l'adoctrinament, de manera que els seus comportaments no 
s'allunyen de la filosofia de la corporació. 

12.b

La descentralització paral·lela consisteix en la dispersió de poder de molts 
tipus de decisions distintes en un mateix punt, és a dir, cada unitat 
descentralitzada rep la delegació d'autoritat per a un conjunt d'activitats. En 
l'estructura divisional, als directius de les unitats de mercat se'ls delega un 
important volum de capacitat decisòria relativa al seu mercat particular 
(producte, àrea geogràfica o client). 

13.c

Les organitzacions que actuen en un entorn complex i dinàmic segons les 
hipòtesis contingents adoptaran una estructura descentralitzada i orgànica. Per 
consegüent, l'adhocràcia seria la forma organitzativa més idònia per a aquest 
ambient. 

14.c

Si l'entorn a què s'enfronta una organització és dinàmic, el més lògic és que el 
seu disseny estructural tendeix a adoptar les característiques de model orgànic 
i, si hi afegim, a més, la condició que l'entorn és simple, l'organització tendirà 
a centralitzar-se. D'aquesta manera, en principi, l'organització presentaria una 
estructura orgànica centralitzada (estructura simple). Si l'entorn esdevé estable, 
la tendència serà a convertir-se en un model més burocràtic; la forma 
estructural que permet ser burocràtica i centralitzada és l'estructura funcional. 

15.b

La normalització de resultats és el mecanisme de coordinació prioritari en 
l'estructura divisional ja que les divisions creades basant-se en el mercat 
s'avaluen centralment segons el seu rendiment.  

La supervisió directa és el mecanisme de coordinació més destacat en 
l'estructura simple, ja que el pioner sol mantenir centralitzat el poder en la 
presa de decisions de, pràcticament, totes les àrees.  

La normalització de processos és el mecanisme de coordinació bàsic de la 
burocràcia maquinal ja que permet la racionalització de processos i la recerca 
de la màxima eficiència.  
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L'adaptació mútua és la base de coordinació en l'adhocràcia en tractar-se d'una 
estructura orgànica en què el poder es desplaça constantment i la coordinació i 
el control es duen a terme mitjançant la comunicació i interacció informal dels 
experts que solen treballar en grups. 

16.b

Gran part de la lògica de la xarxa estable deriva del fonament i l’operativa de 
l'estructura funcional. És un disseny adequat per a atendre mercats madurs 
mitjançant la utilització de béns especialitzats que pertanyen a empreses 
independents situades al llarg de la cadena de valor. No es tracta d'una 
estratègia d'integració vertical ja que en la xarxa estable cada component 
d’aquesta es vincula amb l'empresa central mitjançant acords contractuals, 
però mantenint la seua “conveniència competitiva” per a poder atendre altres 
empreses no pertanyents a la xarxa. 

17.b

A la xarxa estable una empresa (empresa central) crea un mercat basat en 
unions entre un limitat conjunt de socis que es troben per damunt i per davall 
de la posició que tenen en la cadena de valor. Se sol arribar a aquest disseny 
mitjançant l'externalització de l'empresa central de part del seu procés, centrant 
la seua atenció en aquelles activitats que realment li aporten valor. 

18.c

La burocràcia professional és una configuració que persegueix la coordinació a 
través de la normalització dels coneixements dels integrants del seu nucli 
d'operacions. Es tracta d'una configuració estructural que adopten aquelles 
empreses el nucli operatiu de les quals està integrat per professionals 
(universitats, hospitals, assessories, etc.). El seu factor clau són els 
coneixements dels professionals que les integren, per la qual cosa el nucli 
d'operacions és la part més important d'aquestes estructures. 

19.b

La burocràcia maquinal, en la mesura que utilitza com a mecanisme bàsic de 
coordinació la normalització de processos de treball, a pesar de ser una 
configuració centralitzada en la seua dimensió vertical, també presenta una 
descentralització horitzontal cap als analistes de processos de treball que són 
els encarregats de normalitzar el treball. 

20.c

En l'estructura funcional el patró bàsic de departamentació és per funcions que 
consisteix a fer agrupacions de les tasques segons els principals tipus 
d'activitat que tenen (aprovisionament, producció, comercial, etc.). Aquest 
patró de departamentació comporta una interdependència seqüencial en el flux 
de treball, és a dir, l'activitat comercial només podrà portar-se a terme després 
que s’haja completat l'activitat producció, la qual, al seu torn, descansa sobre 
l'activitat aprovisionament. 
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21.c

L'adhocràcia es caracteritza per estar fonamentada simultàniament en 
l'agrupació funcional i basada en el mercat. Sol funcionar bé en entorns 
complexos i dinàmics però no molt hostils (perquè en aquest cas caldria 
trencar la seua lògica de descentralització). La diferència amb la burocràcia 
professional no es troba en la formalització del comportament, ja que en totes 
dues configuracions el nucli d'operacions està integrat per professionals 
(predomina la preparació que és incompatible amb la formalització). La 
discrepància es troba fonamentalment en la diferència de l'entorn (estable per a 
la burocràcia professional i dinàmic per a l'adhocràcia) que es tradueix en 
mecanismes de coordinació diferents (normalització d'habilitats per a la 
burocràcia professional i adaptació mútua per a l'adhocràcia). 

22.a

La hipòtesi de contingència de l'entorn que fa referència a l'hostilitat ens diu: 
“l'extrema hostilitat de l'entorn condueix cap a una centralització provisional 
de l'estructura organitzacional”. Per consegüent, una organització que actua en 
un entorn simple i dinàmic presenta una configuració estructural pròxima a 
l'estructura simple i si es veu sotmesa a un increment de l'hostilitat, haurà de 
potenciar més el seu caràcter centralitzat, en cap cas descentralitzar-se o 
adoptar una forma organitzativa amb caràcter descentralitzat. 

23.c

La consideració de l'organització com un sistema de constel·lacions de treball 
ens porta a visualitzar un disseny organitzatiu en què les persones de 
l'organització solen treballar en grups constituïts per a tractar problemes 
concrets com és el cas de l'adhocràcia operativa en la qual es creen equips de 
treball amb la finalitat de dur a terme projectes innovadors per compte dels 
seus clients. 

24.c

Els dispositius d'enllaç són un mecanisme de què poden fer ús les 
organitzacions per a estimular l'adaptació mútua, sobretot quan es produeix un 
augment de la grandària de l'organització, que sol derivar en una major 
especialització horitzontal del treball i un augment de la interdependència 
entre les unitats organitzatives. Podria ocórrer que els mecanismes de 
coordinació utilitzats resultaren ineficients per a contenir totes les 
interdependències que es produeixen. En aquest sentit, l'estructura funcional és 
la configuració estructural en què més interdependències poden produir-se i 
majors necessitats de coordinació poden aparèixer (interdependència 
seqüencial). Penseu que en l'estructura simple, per raons de grandària, no seria 
necessari utilitzar dispositius d'enllaç i que en l'estructura divisional, en 
presentar una interdependència mancomunada, les divisions poden funcionar 
de manera independent, i la necessitat coordinar-les és menys necessària. 

25.b

L'adaptació mútua és el mecanisme de coordinació més adequat quan les 
organitzacions s'enfronten a un entorn dinàmic i complex que requereix una 
estructura orgànica i descentralitzada com és l'estructura matricial. 
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26.c

La comunicació horitzontal és aquella que es dóna entre individus que estan 
situats en el mateix nivell jeràrquic; la diagonal és el tipus de comunicació que 
té lloc entre persones que estan situades en diferents nivells jeràrquics però 
entre les quals no hi ha una relació de dependència directa. En aquest sentit, 
aquests tipus de comunicació proliferaran en aquelles organitzacions en què es 
configuren grups o equips de treball, per la qual cosa és més probable trobar-
les en l'adhocràcia operativa abans que en la burocràcia maquinal o en la 
forma divisional. 

27.b

La xarxa dinàmica es forma quan empreses independents, que fins i tot poden 
ser competidores, s'uneixen per un període de temps per a desenvolupar 
productes o serveis concrets. 

28.b

En aquest cas una empresa realitza una sèrie d'acords de col·laboració amb 
altres empreses situades per damunt d'ella en la cadena de valor perquè 
comercialitzen els seus productes, per la qual cosa estan formant una xarxa 
estable.

29.c

L'adhocràcia administrativa és aquella que emprèn projectes innovadors per 
compte propi; hi trobem una separació contundent entre el treball administratiu 
(la investigació i desenvolupament dels nous productes) i el treball operatiu. 
En aquest sentit, el treball d'operacions, que normalment respon a processos 
normalitzats i rutinaris, sol aïllar-se del treball creatiu perquè aquest no es veja 
pertorbat per les exigències de normalització del nucli d'operacions. Aquesta 
separació pot realitzar-se subcontractant, creant estructures independents de 
tipus burocràtic o automatitzant. 

30.a

L'esperit corporatiu basat en el control de costos presenta la idea compartida 
que l'estalvi és el fonament de la supervivència empresarial, amb la qual cosa 
és més probable trobar aquest tipus de cultura en aquelles organitzacions que 
competeixen en el mercat via preus i que valoren fonamentalment l'eficiència; 
per això, serà més probable que ens trobem aquesta tipologia cultural en la 
burocràcia maquinal abans que en configuracions en què predominen la 
innovació i la creativitat (adhocràcies). 
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Antoni Escrivà, artesà imatger 

Antoni Escrivà va aprendre el seu ofici d'imatger de son pare, Joan Escrivà, 
seguint una tradició familiar que es remunta a principis del segle XIX. Una 
vegada que son pare es va jubilar, Antoni va continuar amb el taller exercint en 
solitari totes les tasques necessàries per al disseny i l'execució, de manera 
artesanal, d'obres d'art religiós. En concret, ell s'encarregava del tallament de 
la fusta, la qual cosa comportava el desbast (segons un dibuix previ, es 
comença a donar forma a la fusta amb grossos talls rectes), forjat (es defineix 
amb més detall les arrugues de la vestidura) i poliment (es defineixen amb 
major detall el rostre, les mans, els peus i la vestidura, que acaba la figura 
d'acord amb el model). Posteriorment, continuava amb la pintura i la decoració 
de la imatge (policromia), emprant, al mateix temps, tècniques com la 
dauradura (aplicació de pa d'or), l'esgrafiat (ratllant amb un estilet la superfície 
pintada de la vestidura, es tracen línies florals i arabescos, deixant al descobert 
fines zones daurades), l'estofament (sobre la superfície pintada es dibuixen 
dissenys creatius als quals s’aplica pa d'or) i el brocat (per a reproduir l'aspecte 
dels luxosos brocats de teles i vestits es realitza el motiu fora de l'objecte, i es 
col·loca posteriorment sobre aquest, com un element aïllat o juxtaposant-lo 
repetidament per a formar una decoració més àmplia). 

Les seues imatges, demandades per confraries, parròquies i ordes religiosos, 
tenien un gran prestigi en tot l'Estat espanyol, tant per la qualitat tècnica 
(estaven tallades en fustes nobles i s'utilitzaven pintures de gran qualitat, així 
com materials com l'or i l'argent), com per la qualitat estètica que tenien 
(estaven dotades d'un gran realisme i perfecció). Aquestes circumstàncies feien 
que tinguera sempre un excés de comandes, a pesar que el preu de les imatges 
fóra considerable. Això el va induir a contractar dues persones que hagueren 
cursat l'especialitat de Talla i Decorat Artístic de Fusta en una escola taller, 
casa d'oficis o taller d'ocupació. Aquests empleats van iniciar un procés 
d'aprenentatge al costat de l'artista que els va permetre, transcorregut 
aproximadament un any i mig, exercir amb gran soltesa totes les tasques 
necessàries per a ultimar una talla religiosa, a més d'assumir la tradició, la 
identitat i l'orgull de la família Escrivà en l'exercici d'aquesta activitat 
artesanal. No obstant això, i amb l'objecte que la talla mantinguera en essència 
l'estil artístic que caracteritza el treball de la família Escrivà, els empleats 
seguien en totes les fases del treball les indicacions d'Antoni. Evidentment, la 
coordinació del treball dels tres integrants del taller no plantejava cap 
problema, ja que era relativament senzilla i es recorria a una combinació de 
supervisió per part de l'artista i comunicació informal. 
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Durant algun temps la solució adoptada va permetre que el taller d'Antoni 
poguera atendre amb més celeritat les comandes que li arribaven. No obstant 
això, va arribar el moment en què va tornar a tenir un excés de comandes. 
Antoni no va voler desaprofitar l'oportunitat d'incrementar les vendes i va 
tornar a contractar quatre nous empleats, amb la mateixa formació que va 
exigir als antics. De la mateixa manera, aquests nous empleats van adquirir 
l'experiència i les habilitats necessàries per a dissenyar i elaborar una imatge 
religiosa després d'un període d'aprenentatge guiat per Antoni. 

La demanda va continuar creixent. Açò va obligar Antoni a continuar 
contractant nou personal. Ara es plantejaven problemes de coordinació, ja que 
la supervisió del treball d'un nombre creixent d'empleats li resultava cada 
vegada més difícil. A més, Antoni havia de dedicar una major quantitat del seu 
temps a la relació amb els clients. Aquestes circumstàncies van portar Antoni a 
replantejar-se l'estructura que presentava el seu petit negoci i a repartir el 
personal en dos tallers, un dedicat exclusivament al tallament de les figures i 
un altre centrat en la policromia d’aquestes. Al front de cada taller va situar 
l'empleat amb més experiència, amb l'encàrrec de desenvolupar la labor de 
supervisió que fins a la data ell venia fent.  

L'empresa va continuar creixent impulsada no sols per la demanda de 
confraries, parròquies i ordes religiosos, sinó per un acord de distribució que 
Antoni va signar amb una cadena molt important de botigues d'art religiós. En 
aquest context, el nombre d'articles que s’hauria d’elaborar es va incrementar i 
el termini per a entregar-los es va acurtar substancialment. L'estructura que el 
negoci presentava en aquest moment va resultar insuficient per a poder atendre 
convenientment la demanda. De nou, Antoni se’n va plantejar una 
reestructuració. Per a fer-ho va contractar els serveis d'una consultora 
empresarial, la qual li va proposar especialitzar en un major grau els diversos 
llocs de treball que integraven l'organització amb l'objectiu d'incrementar els 
nivells d'eficiència productiva. En concret, va establir la necessitat que els 
empleats es repartiren en unitats especialitzades en cadascuna de les fases 
involucrades en l'elaboració d'una imatge. D'aquesta manera, van sorgir els 
tallers de desbast, forjat, poliment dins del taller de tallament, i els de 
dauradura, esgrafiat, estofament i brocat al taller de policromia. 

La nova estructura va ser un èxit total, Antoni va poder atendre l'important 
volum de comandes que li arribaven al mateix temps que complir els terminis 
de lliurament.

Basant-te en el text anterior, respon les qüestions següents.

1. Identifica, per a cadascuna de les fases de desenvolupament del negoci, els 
següents aspectes relatius al disseny de l’organització del negoci. 

a. Parts que la configuren 
b. Mecanismes de coordinació utilitzats 
c. Paràmetres de disseny 
d. Factors de contingència 

2. Assenyala el tipus d'estructura que hi ha en cadascuna de les fases de 
desenvolupament del negoci. 

3. Representa amb un organigrama les estructures del negoci recollides en els 
paràgrafs quart i cinquè. 
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Respostes

1. Identifica, per a cadascuna de les fases de desenvolupament del 
negoci, els següents aspectes relatius al disseny de l’organització del 
negoci.

a. Parts que la configuren 
b. Mecanismes de coordinació utilitzats 
c. Paràmetres de disseny 
d. Factors de contingència 

2. Assenyala el tipus d'estructura que hi ha en cadascuna de les fases de 
desenvolupament del negoci. 

Les preguntes 1 i 2 seran respostes conjuntament. Per a fer-ho tindrem en 
compte que cada paràgraf del text recull una fase del procés de 
desenvolupament estructural del negoci d'Antoni Escrivà. 

Paràgraf 1 

En aquesta primera fase no hi ha organització ni, per tant, estructura 
organitzativa, atès que el negoci està sent desenvolupat per una única persona. 
No es plantegen problemes de coordinació que afecten un grup d'individus. 

Paràgraf 2 

En aquesta segona fase hi ha una organització integrada per tres persones. 

En relació amb la pregunta 1 tenim,  

o Parts de l'organització: 

Àpex estratègic, està ocupat per Antoni Escrivà, propietari del negoci i 
decisor rellevant. 

Nucli d'operacions, amb el mateix Sr. Escrivà i els dos empleats 
contractats. En organitzacions tan xicotetes és molt habitual que l'àpex 
s'involucre en les activitats del nucli d'operacions. 

o Mecanismes de coordinació:  

L'artesà contracta dues persones amb una formació específica. Açò 
implica l'ús de la normalització de les habilitats. No obstant això, aquest 
mecanisme de coordinació està supeditat a l'ús del següent mecanisme. 

L'artesà indica als empleats la forma de desenvolupar el treball en totes les 
fases com a manera de garantir que les imatges presenten l'estil artístic de 
la família Escrivà. Aquesta forma d'actuar implica l'ús de la supervisió 
directa.

Tal com s'indica, una organització tan xicoteta permet l'ús de la 
comunicació informal, és a dir, l'adaptació mútua, com a mecanisme de 
coordinació complementari als anteriors. 

En certa manera, el procés d'aprenentatge que segueixen els empleats quan 
s'incorporen al taller, a més de permetre'ls aprendre el desenvolupament de 
les tasques d'una manera determinada, està orientat que assumisquen uns 
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valors propis de la família Escrivà. S'estaria usant la normalització de la 
ideologia, encara que també supeditada a l'ús de la supervisió directa. 

o Paràmetres de disseny: 

Paràmetres de disseny de llocs. 

Especialització horitzontal i vertical. 

Antoni Escrivà exerceix un lloc amb molt baixa especialització 
horitzontal (molta varietat de tasques) i vertical (gran capacitat per 
a planificar, organitzar i controlar el propi treball). 

Els dos empleats exerceixen un lloc poc especialitzat 
horitzontalment (àmplia varietat de tasques) i molt especialitzat 
verticalment (no tenen capacitat per a planificar, organitzar i 
controlar el seu treball).

Formalització del comportament. Cap lloc de treball es veu afectat 
per aquest paràmetre. 

Preparació. Aquest paràmetre de disseny de llocs afecta els dos 
empleats (llocs artesanals), exercint un paper secundari encara que 
no irrellevant. 

Adoctrinament. Aquest paràmetre afecta en una certa forma tots 
els llocs, ja que es busca, a través d'un procés d'aprenentatge en 
què el referent és l'artesà, que els empleats assumisquen uns valors 
que tenen a veure amb la tradició, la identitat i l'orgull de la 
família Escrivà en l'exercici d'aquesta activitat artesanal. 

Departamentació. No s'ha aplicat cap criteri de departamentació perquè, 
evidentment, no cal. 

Descentralització. Es tracta d'una estructura amb un alt grau de 
centralització vertical i horitzontal. Només hi ha un decisor, el Sr. Escrivà, 
totes les tasques són controlades per ell. 

Dispositius d'enllaç. No existeixen perquè no són necessaris. 

o Factors de contingència: 

Edat. Es tracta d'un negoci amb una gran antiguitat que, fins al moment, li 
ha servit per a generar una sèrie de valors vinculats a la tradició, la 
identitat i l'orgull de la família Escrivà en l'exercici d'aquesta activitat 
artesanal.

Grandària. És molt xicotet. 

Entorn. És un entorn estable (els elements que el formen no han canviat en 
molts anys), complex (atendre els requeriments de l'entorn planteja la 
necessitat coneixements relativament sofisticats), integrat (varietat molt 
reduïda en productes, clients o mercats) i favorable (la supervivència del 
negoci mai no s'ha vist compromesa per les condicions de l'entorn). 

Tecnologia. Poc sofisticada i sustentada en sabers artesanals. 

Poder. Es troba en mans d'una sola persona, el Sr. Escrivà. 
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Respecte a la pregunta 2, cal assenyalar que aquest segon paràgraf fa 
referència a una estructura simple.

Paràgraf 3

Respecte a la pregunta 1, els paràmetres de disseny i les variables de 
contingència es mantenen sense canvis. 
En relació amb la pregunta 2, l'estructura continua sent l'estructura simple.

Paràgraf 4

En relació a la pregunta 1 tenim,  

o Parts de l'organització: 

Àpex estratègic, ocupat per Antoni Escrivà, se separa substancialment del 
nucli d'operacions.  

Línia mitjana, estaria integrada pels responsables dels tallers de tallament i 
policromia. 

Nucli d'operacions, format per la resta d'empleats. 

o Mecanismes de coordinació:  

Es continua fent ús de la normalització de les habilitats. No obstant això, 
aquest mecanisme de coordinació continua supeditat a la supervisió 
directa.

Amb l'aparició de la línia mitjana, la supervisió directa queda reforçada.  

Probablement continuarà usant-se l'adaptació mútua, com a mecanisme de 
coordinació complementari als anteriors. 

Es continua emprant la normalització de la ideologia com a forma de fer el 
treball d'acord amb uns valors compartits. 

o Paràmetres de disseny: 

Paràmetres de disseny de llocs. 

Especialització horitzontal i vertical. 

Antoni Escrivà continua exercint un lloc amb molt baixa 
especialització horitzontal i vertical. 

Els dos responsables de taller presentaran un lloc amb un cert grau 
d'especialització horitzontalment (una certa varietat en les tasques 
però aquestes estan centrades en àrees de treball concretes) i amb 
poca especialització vertical. 

La resta d'empleats del nucli d'operacions exerceixen llocs 
especialitzats horitzontalment (tasques vinculades al tallament o a 
la policromia, segons el taller a què pertanyen) i verticalment (no 
tenen capacitat per a planificar, organitzar i controlar el seu propi 
treball ja que segueixen les indicacions del supervisor 
corresponent).

Formalització del comportament. Continua sent inexistent. 
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Preparació. Aquest paràmetre de disseny de llocs afecta tots els 
empleats, i exerceix un paper secundari encara que no irrellevant. 

Adoctrinament. Aquest paràmetre continua afectant d’alguna 
manera tots els llocs. 

Departamentació. S'aplica una departamentació funcional en agrupar els 
empleats segons tasques (taller de tallament, taller de policromia). 

Descentralització. L'estructura en aquest moment presenta una 
descentralització vertical (a favor de directius de línia mitjana) i selectiva 
(cada responsable de taller només pot prendre decisions en relació amb les 
tasques que hi tenen lloc). 

Dispositius d'enllaç. No n’hi ha perquè no són necessaris. 

o Factors de contingència: 

Edat. Es tracta d'un negoci amb una gran antiguitat.  

Grandària. S'ha incrementat. 

Entorn. Manté les mateixes dimensions que en fases anteriors. És un 
entorn estable, complex, integrat i favorable. 

Tecnologia. Presenta les mateixes característiques que en etapes anteriors. 

Poder. Hi ha un major repartiment (àpex estratègic i directius de línia 
mitjana).

Respecte a la pregunta 2, cal assenyalar que aquest quart paràgraf fa referència 
a una estructura funcional.

Paràgraf 5

En relació amb la pregunta 1 direm que s'han produït uns canvis que afecten 
els següents elements estructurals. 

a) La línia mitjana es reforça ja que se li sumen nous integrants que són 
els responsables de les unitats especialitzades en cadascuna de les 
fases involucrades en l'elaboració d'una imatge (tallers de desbast, 
forjat, poliment, dauradura, esgrafiat, estofament i brocat).  

b) Amb una línia mitjana més elaborada s'intensifica l'ús de la supervisió 
directa.

c) El nivell d'especialització horitzontal i vertical dels llocs del nucli 
d'operacions s'accentua. 

d) La grandària ha augmentat. 

Quant a la pregunta 2 direm que l'empresa manté l'estructura funcional.
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3. Represente amb un organigrama les estructures del negoci recollides 
en els paràgrafs quart i cinquè. 

Organigrama corresponent al paràgraf 4. 

Organigrama corresponent al paràgraf 5. 

Antoni Escrivà 

Responsable de taller de tallament Responsable de taller de policromia

Antoni Escrivà 

Responsable de taller de tallament Responsable de taller de policromia 

Responsable de taller de desbast 

Responsable de taller de forjat 

Responsable de taller de poliment 

Responsable de taller de dauradura 

Responsable de taller de esgrafiat 

Responsable de taller de estofament 

Responsable de taller de brocat 
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Adventurous Baby Carrier SA 

A Jesús Sánchez li agradava córrer. De fet solia participar ben sovint en les 
mitges maratons que s'organitzaven en localitats pròximes a la seua residència. 
Al mateix temps, treballava com a vigilant nocturn a les oficines d'una 
important empresa multinacional. Per això, quan va nàixer el seu primer fill, 
va pensar que l'únic temps de què disposava per a entrenar-se i per a estar amb 
ell era durant el dia. Se li va plantejar un problema, com podria satisfer 
simultàniament totes dues necessitats? La solució se li va ocórrer en veure com 
alguns ciclistes enganxaven un remolc a les seues bicicletes i hi portaven els 
seus fills. Va pensar que podria construir un cotxet de xiquet amb tres rodes de 
bicicleta unides per una estructura d'alumini. El sient del xiquet aniria unit a 
l'estructura d'alumini i estaria fet d’una tela de lona de colors vius. El manillar 
estaria situat a una altura prou alta per tal que resulte còmoda a un adult. La 
roda davantera es trobaria avançada respecte a l'estructura per a proporcionar 
estabilitat i equilibri al cotxet. Aquesta disposició de les rodes i les seues 
dimensions permetrien que el cotxet es manejara i es desplaçara sense 
dificultat, superant amb facilitat els petits obstacles i les desigualtats del 
terreny. 

Les primeres aparicions del cotxet amb el xiquet en les carreres en què 
participava Jesús van causar sensació. Altres corredors li preguntaven on havia 
adquirit el vehicle. Va ser així com Jesús va detectar una oportunitat de negoci. 
Havia trobat un grup de persones que presentaven les seues mateixes 
necessitats. Aquesta circumstància el va portar a fer una cosa: encara que 
continuava amb el seu treball de vigilant nocturn, va començar a fabricar 
cotxets per encàrrec al garatge de sa casa sota la marca Adventurous Baby 
Carrier. El model de cotxet no era únic ja que l’adaptava a les necessitats del 
client. Per exemple, va arribar a fabricar un model de dues places, un altre de 
més xicotet que poguera encaixar fàcilment en l'entorn urbà, un model encara 
més resistent especial per a funcionar en camins nevats o muntanyosos i portar 
xiquets més grans, fins i tot un model apte per a xiquets amb discapacitats. 

Després de sis mesos es va trobar que tenia més comandes de les que podia 
atendre, per la qual cosa va decidir renunciar al seu treball i dedicar-se al 
negoci dels cotxets de xiquet. El negoci va funcionar millor del que esperava, 
de manera que al cap d'un any ja tenia 17 empleats i s'havia desplaçat a un 
polígon industrial on havia llogat una nau de 1.200 m2. La forma en què havia 
estructurat les coses era prou informal. Encara fabricava cotxets sobre 
comanda. L'empresa va funcionar d'aquesta manera fins que, després de cinc 
anys, tenia més de 25 empleats, la majoria dels quals exercia les diverses 
operacions que es requereixen per a fabricar un cotxet. 
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Encara que les vendes continuaven augmentant, els beneficis augmentaven a 
una taxa inferior. Jesús va començar a plantejar-se que havia de fer alguna 
cosa amb el control de costos i el procés de fabricació. Durant els últims anys, 
aquest tipus de cotxet apte per a la pràctica d'esports i l'accés a diversos tipus 
de terrenys estava adquirint una gran popularitat i calia aprofitar aquest 
potencial. Va contractar una consultora perquè estudiara el negoci i fera 
aquelles recomanacions que consideraren per als processos de fabricació, 
finances, comercialització, etc.  

Una de les recomanacions que van fer va ser la transformació del sistema de 
fabricació. En compte de ser un taller en què cada treballador fabricara un 
cotxet complet, hauria de convertir-se en una fàbrica de producció massiva o 
de lots grans en què els cotxets fluïren d'un extrem a un altre en un procés 
seqüencial integrat. La majoria d'empleats farien només unes quantes tasques 
repetitives. També van proposar reordenar la direcció de la producció. Els 
consultors van suggerir crear un lloc de cap de qualitat i un altre de 
planificació de la producció. Es tractava en definitiva d'implantar un sistema 
d'administració més especialitzat i formal que introduïra noves especialitats i 
interposara un nivell d'administració entre els treballadors i Jesús. Així, 
l'organització quedaria composta pels departaments següents (al front del qual 
es van col·locar els empleats més antics i valuosos de l'empresa): 

Aprovisionament 

Producció. Dins d'aquest departament es distingeixen al seu torn dos: 
planificació i qualitat 

Comercialització 

Administració i finances 

Basant-te en el text anterior respon a les qüestions següents: 

1. Quin tipus de producció hi havia en els primers anys de funcionament? Per 
què es caracteritza? Quins eren els principals mecanismes de coordinació? 
Quina funció del negoci era la més important? 

2. Quina configuració estructural presentava en els orígens? Raona si era 
l'adequada atès l'entorn en què es trobava. 

3. Quin tipus de producció recomanen els consultors que s'instaure? Quines 
implicacions tindrà el nou sistema tècnic en els nivells jeràrquics? Quin 
mecanisme de coordinació hi apareixerà? Com variarà el disseny dels llocs 
de treball del nucli d'operacions? 

4. Dibuixa l'organigrama de la nova organització i caracteritza’n la 
superestructura.

5. Assenyala quina configuració estructural s'instaura i si ha sigut correcte el 
canvi fet en l'estructura original.
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Respostes

1. Quin tipus de producció hi havia en els primers anys de 
funcionament? Per què es caracteritza?  

En els primers anys de funcionament l'empresa utilitzava una tecnologia de 
producció per unitats o lots xicotets, que es caracteritzava per la fabricació de 
l'output segons les especificacions del client. Aquesta circumstància feia que 
les operacions foren no repetitives i, per tant, amb poca formalització i 
normalització dels processos de treball. Els empleats estaven dotats d'un 
important grau d'autonomia. 

Quins eren els principals mecanismes de coordinació?  

Els principals mecanismes de coordinació usats van ser la supervisió directa i 
adaptació mútua. 

Quina funció del negoci era la més important? 

La funció més important durant els primers anys va ser la de comercialització 
atès que l'empresa fabricava per encàrrec. 

2. Quina configuració estructural presentava en els orígens? Raona si 
era l'adequada atès l'entorn en què es trobava. 

En els orígens, com sol succeir amb les empreses de recent creació, el negoci 
presentava una estructura simple, caracteritzada per l'ús de la supervisió 
directa (exercida pel propietari) i l'adaptació mútua com a mecanismes de 
coordinació predominants, com també per l'absència de departamentació. 

L'entorn a què s'enfrontava l'empresa en els inicis era un entorn dinàmic 
(canvis freqüents en les demandes dels clients) i simple (no es tracta d'un 
entorn de difícil comprensió). Atés que l'estructura emprada era la simple 
(orgànica i centralitzada), aquesta guardava correspondència amb les 
característiques de l'entorn esmentades. 

3. Quin tipus de producció recomanen els consultors que s'instaure? 

Els consultors suggereixen implantar una tecnologia de fabricació en massa, ja 
que això facilitaria el control de costos i del procés de fabricació, i també 
permetria aconseguir majors nivells d'eficiència, cosa que milloraria els 
beneficis.

Quines implicacions tindrà el nou sistema tècnic en els nivells jeràrquics?  

El nou sistema tècnic implicaria un augment del nombre de nivells jeràrquics, 
ja que sorgirien, almenys, els supervisors de primera línia, encarregats del 
control dels empleats situats en la cadena de muntatge. 
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Director general 

Director 
d’aprovisionament

Director de producció 

Cap de qualitat 

Cap de planificació 

Director comercial 

Director d’administració 
i finances

Quin mecanisme de coordinació hi apareixerà? 

La nova tecnologia es basa, sobretot, en la normalització dels processos de 
treball ja que fa que el treball siga repetitiu. 

Com variarà el disseny dels llocs de treball del nucli d'operacions? 

Els llocs adquiriran un major grau d'especialització horitzontal (menor nombre 
de tasques diferenciades), d'especialització vertical (deixen de tenir capacitat 
per a planificar, organitzar i controlar el seu propi treball) i, consegüentment, 
de formalització.

4. Dibuixa l'organigrama de la nova organització i caracteritza’n la 
superestructura. 

Departamentació: funcional i processos 
Àmbit de control: 4 i 2 
Nivells jeràrquics: 3 
Nivells de departamentació: 2 

5. Assenyala quina configuració estructural s'instaura i si ha sigut 
correcte el canvi fet en l'estructura original. 

La nova estructura que sorgeix d'aplicar els canvis proposats per la consultora 
és la burocràcia maquinal o estructura funcional (mecanisme de coordinació 
bàsic: normalització dels processos de treball; departamentació funcional). 
L'entorn ara és estable (l'empresa ha fet que el seu entorn fóra estable en 
canviar d'estratègia de producte, ja no fabricaria per encàrrec sinó per a un 
mercat de masses, amb necessitats genèriques) i simple (l'entorn continua sent 
fàcilment comprensible), de manera que es requereix una estructura 
burocràtica i centralitzada, per la qual cosa la funcional compleix bé amb 
aquests requisits. 
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Laboratoris Innovation SA 

Laboratoris Innovation és una empresa fundada el 1980. Des dels inicis la 
missió de l'empresa pot concretar-se a créixer de forma contínua millorant-ne 
l'eficiència i la innovació. Aquesta empresa correspon al sector de la 
biotecnologia-farmacèutica investigadora. És una empresa independent i de 
capital familiar. En l'actualitat continua estant com una de les empreses líders 
en l'àmbit nacional de producció de productes sanitaris i de productes 
d'higiene. 

L'estructura organitzativa d’Innovation està dividida en sis àrees:

Àrea de fabricació 

Àrea de vendes 

Àrea de màrqueting 

Àrea d'administració 

Àrea de serveis generals 

Àrea internacional 

L'àrea de fàbrica, encapçalada pel director, es localitza a Espanya i 
desenvolupa totes les activitats relacionades amb:  

 Adquisició d'equips de producció. L'àrea de fàbrica es caracteritza 
fonamentalment per la inversió contínua en tecnologia, adquirint 
constantment maquinària d'última generació que fa possible una 
producció molt més precisa. 

 Aprovisionament de primeres matèries; es posa especial atenció en 
l'adquisició de matèria primera, de fet, l'empresa té signats acords de 
qualitat amb els principals proveïdors a fi de controlar la qualitat de les 
primeres matèries adquirides. 

 Producció; el constant canvi tecnològic que es duu a terme fa necessari  
esforçar-se assíduament en la formació i el reciclatge del personal de 
la planta, a més que en les incorporacions d'empleats es cuiden 
especialment  que tinguen la qualificació i els estudis adequats. 
Normalment s'exigeix una llicenciatura en biologia, farmàcia, 
medicina o semblants. 
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 Laboratori de qualitat. És la secció encarregada de proporcionar 
processos fiables orientats a la millora contínua dels productes. 
Presenta unes instal·lacions i un instrumental òptim per fer un treball 
precís i complet: sala de microbiologia, simuladors, etc. També és la 
part que es dedica a garantir la utilització eficient dels recursos 
naturals i atenció mediambiental (aquestes activitats es van incorporar 
l'any 2003). 

 Manteniment dels equips de fabricació. La sofisticació de la tecnologia 
fa imprescindible comptar amb un departament encarregat pròpiament 
del manteniment, millora i posada al punt de la maquinària emprada. 

Al front de cadascuna d'aquestes activitats trobem un directiu encarregat de la 
coordinació i control. Les claus d'aquesta àrea, segons el president de la 
companyia, són tenir un equip humà competitiu, altament qualificat i 
identificat amb els valors, estratègies i objectius corporatius. Per això, la 
primera responsabilitat dels directius i caps de l'empresa és el 
desenvolupament i la direcció adequada dels seus subordinats. Es cuida al 
màxim el principal actiu de la companyia: el seu capital humà. En paraules del 
seu màxim dirigent, Innovation “ha de ser un lloc excel·lent on agrade treballar 
a qualsevol professional”. La motivació del personal resulta fonamental; de 
fet, regularment es fan anàlisis de clima laboral i es posen en marxa eines de 
motivació com a premis a la millor innovació, premis al millor empleat, etc. 

L'àrea de vendes, dirigida per la senyora Inés, gestiona la venda dels 
productes fabricats per l'empresa en els canals de Farmàcia, Hospital i 
Consum. Cadascuna d'aquestes divisions està administrada per un directiu. La 
divisió de Farmàcia aten centres farmacèutics i majoristes distribuïdors 
d'ortopèdia i farmàcia. La divisió Hospital arriba a hospitals públics i privats, 
centres d'atenció primària i residències d'ancians. La divisió de Consum es 
dirigeix a hipermercats, supermercats i majoristes d'alimentació, drogueries i 
perfumeries.

L'àrea de màrqueting, gestionada per el senyor Pablo, dirigeix l'estratègia 
comercial de l'empresa. Aquesta àrea es troba dividida en les següents 
seccions, al front de cadascuna de les quals es troba el seu director respectiu. 

 La divisió de R+D productes, encarregada de la innovació constant 
dels productes. 

 La divisió de mercats, que és l'encarregada de promoure i posar en 
marxa eines de gestió que permeten detectar ràpidament les necessitats 
dels clients. 

 La divisió de nous negocis, la funció de la qual és contribuir al 
desenvolupament sostingut del negoci actual i assegurar les 
expectatives de desenvolupament marcades per als pròxims anys 
cercant i desenvolupant noves oportunitats de negoci. 

L'àrea d'administració, al cap de la qual es troba el senyor Bruno, té com a 
missió l'exercici de l'activitat econòmica-financera, prestant el suport necessari 
per a l'eficaç funcionament de les altres àrees i divisions en els aspectes 
organitzatiu, administratiu i financer, incorporant les eines i utilitats que 
permeten optimitzar els processos administratius i de control.  
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L'àrea de serveis generals (governada pel senyor José) dóna suport perquè 
l'empresa desenvolupe el seu negoci. El suport informàtic, la direcció de 
recursos humans, l'assessorament legal i les relacions institucionals es 
canalitzen a través d'aquesta secció.  

L'àrea internacional, encapçalada per la senyora Sara, s'encarrega de 
gestionar la venda i distribució dels productes a l'estranger.  

Per a aquesta empresa la investigació i l'especialització són crítics en la seua 
estratègia. Disposar de productes innovadors i patentats és essencial per a 
créixer internacionalment en els segments de mercat triats. D'aquesta manera, 
l'organització va continuar creixent en el mercat nacional com en 
l'internacional. De fet, l'any 2004 un 20% de la xifra de vendes derivava de 
l'exportació. Aquesta dada era molt encoratjadora, però el president de la 
companyia augurava que la tendència en l'estranger aniria en augment. Fins al 
moment les principals exportacions es destinaven a Xile, el Marroc, Portugal i 
Alemanya. Pensant en el creixement d'aquesta directriu i que cadascun 
d'aquests territoris necessitaria en un futur una atenció més particularitzada (ja 
que una de les principals bases de l'empresa es troba en les seues estratègies de 
relació amb els clients per a identificar les problemàtiques concretes que té) va 
decidir dur a terme un canvi en l'estructura de l'organització. 

Fins al moment la divisió internacional era l'encarregada d'establir les vies de 
venda i distribució en tots els territoris estrangers. Aquesta divisió continuarà 
mantenint-se, però depenent directament de la directora, es crearan quatre llocs 
directius, un per a cadascuna de les zones en què actua l'empresa. Així, 
cadascun dels directors de zona coordinaria per a cada regió les àrees de 
fabricació, vendes i màrqueting. D'aquesta manera no hi hauria un increment 
en els nivells jeràrquics ni caldria primar les funcions davant de les regions o 
viceversa. El president era conscient que la nova estructura que pensava 
instaurar podria ocasionar problemes, però també era cert que la majoria 
d'empreses multinacionals presenta una estructura d'aquest tipus.  

En aquest moment, Innovation SA ja manté una estratègia de col·laboració 
estreta i duradora amb companyies del sector per a potenciar-ne la penetració 
en altres mercats exteriors (fonamentalment l'asiàtic), també com amb 
universitats i centres d'investigació per a tractar projectes de R+D tant dins 
com fora d'Espanya.  

Basant-te en el text anterior respon les qüestions següents: 

1. Representa l'organigrama d'Innovation SA abans de la reestructuració i 
descriu-ne la superestructura. 

2. Com definiries la cultura empresarial d'aquesta companyia? Com 
qualificaries l'estil de direcció i la política de motivació d'aquesta 
organització? Raona la coherència entre totes aquestes variables. 

3. Descriu els principals paràmetres de disseny dels llocs de treball en 
l'àrea de fabricació. Identifica en Innovation SA les unitats de línia i de 
staff.
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4. Dissenya l'organigrama de l'empresa després de la reorganització que 
s’hi durà a terme. Indica a quina configuració estructural s'assemblarà 
l'organització. 

5. Assenyala quin tipus de xarxes forma l'empresa amb els proveïdors de 
primeres matèries, amb les empreses del sector per a introduir-se en 
nous mercats i amb els centres d'investigació i les universitats. 
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Respostes

1. Representa l'organigrama d'Innova SA abans de la reestructuració i 
descriu-ne la superestructura. 

La departamentació de l'organització és la següent: 

En el primer nivell: per funcions. 

En el segon nivell: en les seccions de fàbrica i màrqueting la 
departamentació és funcional. En la secció de vendes la 
departamentació és per clients. 

L'àmbit de control del president és de sis. El tram de control dels directors 
funcionals és el següent: del director de fàbrica, cinc; del director de vendes, 
tres; del director de màrqueting, tres; de la resta de directors ho desconeixem 
ja que el cas no ens indica el nombre de subordinats que tenen a càrrec seu. 

El nombre de nivells jeràrquics (comptant el president) són tres. El nombre de 
nivells organitzatius són quatre. 

2. Com definiries la cultura empresarial d'aquesta companyia? Com 
qualificaries l'estil de direcció i la política de motivació d'aquesta 
organització? Raona la coherència entre totes aquestes variables. 

Les notes distintives de la cultura d'aquesta organització presenta trets 
característics que ens fan pensar en la coexistència de diverses orientacions 
culturals. Concretament serien les següents: 

Orientació tecnològica, ja que contínuament estan cercant en el mercat 
els possibles avanços en la tecnologia i presenta poca aversió la 
despesa financera a l'hora d'invertir en nous equips. 

Orientació al personal perquè es té plena confiança en els 
col·laboradors, els directius presenten un tracte correcte cap als 
empleats, es fomenta la iniciativa i hi ha un esperit de motivació cap a 
ells; en definitiva, el personal és considerat com el principal actiu de 
l'organització. 

Orientació a la innovació, trobem mostres que l'empresa està oberta a 
noves idees, i fins i tot en la definició de la missió de l'organització 
que s'explicita en el començament del cas es fa referència al fet que la 
innovació és un dels pilars bàsics en què s'assenta la companyia. 
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Finalment podríem dir que també trobem una forta orientació als 
clients. Com se'ns indica en el cas, l'empresa sempre està pendent del 
que els clients sol·liciten, fins i tot hi ha un departament (la divisió de 
mercats) encarregat de detectar les necessitats dels clients. 

L'estil de direcció a què semblen orientar-se els directius de l'empresa, si 
seguim els plantejaments de Likert, podríem dir que ens trobariem dins del 
sistema 4 “líder participatiu”, que es caracteritzaria per tenir plena confiança i 
seguretat en els empleats de manera que les metes es fixen en grup; la 
motivació es fonamenta no sols en recompenses econòmiques, sinó també 
sentiments de valor i importància. 

Pel que fa a la política de motivació podem observar com en l'organització hi 
ha una gran implicació amb aquesta política de direcció. Segons es desprèn del 
text, s’utilitzen fonamentalment les següents ferramentes de motivació:  

El reconeixement al treball ben fet (premi al millor empleat). 

La participació (premis a la innovació). 

I podem intuir que també l'enriquiment del treball, ja que com 
comentarem en la pregunta següent, el disseny dels llocs sembla que 
encaixa amb aquest concepte.  

En aquest ordre d'idees, si seguim els plantejaments de Herzberg sobre la 
motivació de les persones, i recordem la dicotomia que estableix entre factors 
d'higiene i factors de motivació, podem concloure que la motivació en aquesta 
organització està pràcticament en la seua totalitat orientada als factors de 
motivació. 

Podem observar com hi ha una coherència entre valors compartits (cultura 
organitzativa), estil de direcció i motivació. Tots aquests components 
s’encaminen en la mateixa direcció: ajudar l'organització a aconseguir la seua 
missió de millorar contínuament l'eficiència i la innovació. Els valors culturals 
exposats, que són els adequats per a una organització flexible i innovadora, 
necessiten estils de direcció que els reforcen (líders orientats a la persona) i 
tècniques de motivació que aconseguisquen la implicació del personal amb 
aquests valors. 

3. Descriu els principals paràmetres de disseny dels llocs de treball en 
l'àrea de fabricació. Identifica en Innovation SA les unitats de línia i 
de staff.

Els principals paràmetres en què s'assenta el disseny de llocs en l'àrea de 
fabricació són la preparació (és imprescindible per a incorporar-se a l'empresa  
estar en possessió de la llicenciatura adequada) i l'adoctrinament (segons es 
desprèn del text en paraules del president és imprescindible tenir un equip 
identificat amb els valors, les estratègies i els objectius corporatius). 

Les unitats de staff serien les següents:

Ubicades en l'àrea de fàbrica, el laboratori de qualitat i la secció de 
manteniment dels equips. 
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El departament de serveis generals. 

El departament d'administració. 

Podem considerar que la resta d'unitats són de línia. 

4. Disseny l'organigrama de l'empresa després de la reorganització que 
s’hi durà a terme. Indica a quina configuració estructural 
s'assemblarà l'organització. 

La configuració estructural a què s'assemblarà la companyia després de la 
reestructuració serà l'estructura matricial.  

5. Assenyala quin tipus de xarxes forma l'empresa amb els proveïdors de 
primeres matèries, amb les empreses del sector per a introduir-se en 
nous mercats i amb els centres d'investigació i les universitats. 

L'empresa forma una xarxa estable tant amb els proveïdors de primera matèria 
(amb els quals té signats acords de col·laboració en matèria de qualitat) com 
amb les companyies del sector a través dels quals pensa comercialitzar els seus 
productes en altres mercats internacionals. 

A través dels acords de col·laboració en matèria de R+D amb universitats i 
centres d'investigació formaria una xarxa dinàmica. 
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Madersa

ORIGEN DE L'ORGANITZACIÓ 

El Sr. Andrés, va decidir el 1988 crear una nova empresa que va anomenar 
MADERSA. La missió de l'organització era comprar arbres, tallar-los, 
transportar-los fins a la fàbrica i transformar-los en productes (taules de fusta) 
que venien a empreses de fabricació de mobles. En el moment de la creació i 
fins a mitjan anys noranta, MADERSA era l'empresa líder del sector, ja que hi 
havia poques organitzacions que es dedicaren al mateix negoci. 

La fabricació de taules era un procés senzill que no requeria massa 
coneixements de fusteria, més aviat disposar de maquinària específica 
adequada a la tala dels arbres i uns rigorosos processos de treball que havien 
sigut dissenyats per una consultora. D'altra banda, les exigències dels clients 
quant a les mesures, tipus de fusta i la resta d'especificacions tampoc eren 
massa diverses ni canviaven sovint, ja que quasi tots demanaven el mateix.

Els processos que conformaven el treball d'aquesta empresa en el 
començament eren els següents:  

1. Aprovisionament. El seu màxim responsable era Miguel. En el seu flux 
de treball intern podem distingir les següents seccions al front de cada una 
de les quals hi havia un cap: 

Compra de fusta. 

Recepció i emmagatzematge dels arbres. 

Emissió de factures. 

2. Fabricació de taules. Karina controlava el departament. S’hi portaven a 
terme les activitats de: 1) transport i preparació de troncs; 2) tallament dels 
troncs; 3) transport fins al magatzem. Controlant cadascuna d'aquestes 
funcions es trobava un supervisor de primera línia. 

3. Vendes. Aquest departament estava compost per Pedro, al càrrec del qual 
es trobaven tres venedors. 

4. Distribució. La secció de distribució era la que s'encarregava de trobar els 
canals adequats per a col·locar el producte en el mercat que, fins al 
moment, era d’àmbit provincial. Al capdavant d’aquest es trobava Javier, 
que treballava segons les especificacions que rebia del departament de 
vendes. La seua labor era relativament senzilla: comprovava que hi havia 
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existències suficients del producte en magatzem, ordenava la càrrega dels 
camions propietat de l'empresa i verificava la correcta entrega al client. 

5. Administració i Finances, el màxim responsable és Pablo, un llicenciat 
en ADE. 

AMPLIACIÓ DEL NEGOCI 

El negoci anava molt bé, però a poc a poc van començar a aparèixer nous 
competidors que van començar a llevar quota de mercat a MADERSA 
(semblava que el seu producte havia arribat a l’etapa de maduresa, i alguna 
cosa calia fer per a no desembocar en un declivi). En aquest moment, el Sr. 
Andrés va decidir donar un gir fonamental a l'empresa; els principals canvis 
que hi va introduir van ser els següents. 

1. Es va crear una secció de fabricació de mobles. Una part del resultat del 
flux de treball de la secció de fabricació de taules va continuar venent-se 
com sempre i una altra part va ser utilitzada per la secció de fabricació de 
mobles, al front de la qual es va col·locar Emilio, que era un dels 
treballadors més veterans i qualificats de l'empresa i que depenia 
directament del Sr. Andrés. 

2. Evidentment, es Sr. Andrés sabia que el negoci de la fabricació de mobles 
era molt competitiu, per la qual cosa va pensar que la manera de 
diferenciar els seus mobles dels altres seria elaborar els diferents 
productes (taules, llits, armaris, etc.) adequats en grandària, format i tipus 
de fusta a les necessitats específiques dels seus clients. 

3. Les activitats (sota la supervisió exclusiva d'Emilio) que es feién en aquest 
departament eren: 1) retall de les taules de fusta procedents de la secció 
anterior; 2) escatat de les taules; 3) disseny dels mobles segons 
l'especificació del client; 4) tallament de la fusta; 5) acoblament; 6) lacat, 
envernissat. L'organització del treball estaria dictada per les necessitats de 
l'empresa (derivades de les especificacions dels clients), amb la qual cosa 
es crearien grups de treball.

4. Evidentment la fabricació de mobles exclusius no era un procés tan senzill 
com el de la fabricació de taules. Es requerien coneixements sofisticats 
sobre el tractament de la fusta entre d’altres. Per això, el personal 
seleccionat per a aquesta nova secció van ser fusters altament preparats en 
labors artesanals (formats en una escola d'oficis de la ciutat). 

5. El departament de vendes va patir una transformació. Pedro va continuar 
sent el responsable, però depenent d'ell vam trobar un cap de vendes de 
taules i un altre encarregat de la venda de mobles (ja que es tractava de 
productes que requerien unes tècniques de vendes diferents). Quant a la 
distribució no va fer falta contractar ni comprar més vehicles ja que amb 
els que hi havia es podia abastir les necessitats previstes a curt termini. 
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REORGANITZACIÓ 

Durant alguns anys el negoci va continuar funcionant, però el director financer 
ja des de feia temps estava advertint el Sr. Andrés que els costos en què 
incorria l'empresa estaven per damunt del desitjable. Concretament la secció 
de fabricació de taules estava suportant uns costos superiors a què incorreria 
l'empresa si es compraren directament una organització externa. Segons els 
seus càlculs, a l'exterior els preus estaven un 1% per davall del seu cost de 
producció. Açò no derivava d'una mala gestió de la secció, sinó del seu 
descens en el nivell d'ocupació, ja que la majoria dels clients de les seues 
taules havien canviat de proveïdor i la demanda havia anat decreixent 
considerablement. Evidentment el Sr. Andrés no havia reparat en aquest punt 
perquè els beneficis d'explotació (de les taules i mobles) continuaven creixent 
però, realment, la secció de mobles estava finançant-ne a una altra que ja no 
era rendible.

Després d'analitzar les diferents alternatives possibles, van decidir dur a terme 
una reorganització en els termes següents: 

1. La secció de fabricació de taules es desmantellaria en el menor període de 
temps possible. El personal d'aquesta àrea es recol·locaria en la fabricació 
de mobles en la mesura que siga possible, i aquell que no es poguera 
resituar, se li aplicarien mesures d'outplacement per a fer menys traumàtic 
el seu acomiadament. 

2. Les instal·lacions que estaven sent utilitzades per la fabricació de taules 
servirien de magatzem (amb la qual cosa ja no seria necessari mantenir el 
lloguer de la nau contigua que s'utilitzava per a aquest fi). 

3. Les taules necessàries per a la fabricació dels mobles s'adquiriran als 
proveïdors que millors condicions oferisquen en termes de cost/qualitat, 
temps de lliurament, finançament, etc. Amb un parell d'aquests hi ha 
previst signar un contracte de col·laboració anual. 

4. Caldrà donar un impuls a l'únic negoci amb què l'empresa continuarà 
funcionant. Conscients que l'avantatge diferencial de la companyia està 
basada en els dissenys exclusius per als seus clients, es crearà un 
departament d'investigació i desenvolupament dedicat en exclusiva a la 
creació de mobles ad hoc i a la investigació relacionada amb els 
tractaments més innovadors per a la fusta. Per a encarregar-se d'aquest 
departament es contractarà un enginyer químic al càrrec del qual trobarem 
diversos especialistes en belles arts. L'organització ja està col·laborant amb 
una empresa estrangera (del mateix sector) en el desenvolupament conjunt 
de nous tractaments que prolonguen la resistència de la fusta a l'aire lliure. 

5. Era el moment de dur a terme una altra de les idees que el Sr. Andrés tenia 
la intenció de des de feia anys: apostar fortament per la imatge de marca i 
fer un salt a la comercialització a escala nacional. En aquest sentit, el 
departament de vendes experimentiria també una reorganització. 
L'empresa vendrà directament als clients que facen les comandes i també 
comercialitzarà en règim de franquícies. El departament de vendes ara 
s’anomerarà departament comercial (al front del qual hi haurà l'antic 
director de vendes), i depenent d'ell, trobarem tres seccions amb els seus 
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caps respectius: cap de vendes a particulars, cap de franquícies i cap de 
publicitat i promoció. 

6. Finalment, també s'ha decidit que desaparega l'àrea de distribució ja que 
per raons estratègiques seria millor que la companyia no disposara d’una 
flota pròpia de distribució. Aquesta serà substituïda per una xarxa de 
camioners autònoms a què es recorrerà quan siga necessari (els 
responsables de vendes o franquícies seran els encarregats de fer els 
contactes oportuns quan es requerisquen els seus serveis). 

7. Amb totes aquestes previsions l'empresa quedaria amb una plantilla 
ajustada a les necessitats previstes; si com a conseqüència d'alguna 
circumstància no pronosticada, per a un moment determinat, es necessitara 
més personal en algunes de les àrees, s'acudiria a una ETT. 

Basant-te en el text anterior respon les qüestions següents: 

1. ORIGEN DE L'EMPRESA 

a) Dibuixa l'organigrama de MADERSA. 

b) Indica el tipus de departamentació que es va seguir en cada nivell 
jeràrquic.

c) Assenyala el tipus de tecnologia que utilitzava seguint la classificació 
de Woodward, així com el principal mecanisme de coordinació que 
hauria d'utilitzar-s’hi. 

d) A quina forma estructural s'assemblava MADERSA en els seus inicis? 
Assenyala si va ser coherent el disseny organitzatiu amb l'entorn en 
què es desenvolupava (pots basarte en les hipòtesis contingents de 
l'entorn de Minztberg). 

2. AMPLIACIÓ DEL NEGOCI 

a) Representa l'organigrama de MADERSA després de l'ampliació del 
negoci.

b) Indica el tipus de departamentació que es va seguir en cada nivell 
jeràrquic.

c) Assenyala segons la classificació de Woodward el tipus de tecnologia 
que utilitzaven en la secció de fabricació de mobles així com el 
principal mecanisme de coordinació que va haver d'utilitzar-se. 

d) Com qualificaries l'entorn de MADERSA després de l'ampliació del 
negoci? Va ser adequat el canvi organitzatiu? Raona’n la resposta 
basant-te en la hipòtesi de Minztberg. 

3. REORGANITZACIÓ 

a) Dissenya l'organigrama de MADERSA després de l'última 
reorganització. 

b) Indica el tipus de configuració estructural resultant (considera’n 
l’organització interna i les relacions que estableix amb agents externs). 

c) Quin tipus de xarxa forma MADERSA amb els franquiciats i els 
autònoms del transport? Quin tipus de xarxa estableix MADERSA 
amb l'empresa estrangera amb què col·labora? 
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Respostes

1. ORIGEN DE L'EMPRESA 

a) Organigrama de l'empresa 

b) Departamentació 

En el primer nivell la departamentació era funcional. En el departament 
d'aprovisionament la departamentació era per funcions i el la secció de 
fabricació de taules per processos. 

c) Tipus de tecnologia i mecanisme de coordinació 

Seguint la tipologia de Woodward, MADERSA va utilitzar una tecnologia de 
producció en lots grans i en massa que es caracteritzava per l'estandardització 
dels articles i el coneixement per endavant dels passos per a la seua producció, 
ja que es tractava de seqüències rutinàries i repetitives.  

El principal mecanisme de coordinació usat era la normalització de processos 
de treball ja que la mateixa tecnologia que s'utilitzava en la fabricació 
imposava la seqüència d'operacions que s’han de fer, amb la qual cosa el 
treball quedava especificat. 

d) Forma estructural i coherència amb l'entorn 

L'estructura organitzativa de MADERSA en els seus orígens s'assemblava una 
estructura funcional ja que complia les principals característiques d'aquesta: 
especialització coordinada de forma centralitzada, producció en gran volum i a 
cost reduït un nombre limitat de línies de productes (en aquest cas només un 
producte que són les taules) i departamentació prioritàriament per funcions. 
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Per a respondre a la coherència del disseny de l'organització amb l'entorn hem 
d'analitzar en primer lloc les dimensions d'aquest. Així en els seus orígens, 
l'entorn a què s'enfronta la companyia podem catalogar-lo de la manera 
següent:

Estable: els canvis eren reduïts, pràcticament inexistents, la qual cosa 
feia fàcil pronosticar anticipadament el treball d'operacions.  

Simple: segons ens assenyala el text la fabricació de taules era un 
procés senzill que no requereia la presència de coneixements 
complexos sinó més aviat disposar de la tecnologia adequada. 

Integrat: no es va posar de manifest l'existència de diversitat de 
productes, clients o zones geogràfiques. 

Favorable: l'empresa era líder en el sector, hi havia en aquest moment 
escassa competència i tampoc tenim constància que poguera haver-hi 
un altre tipus de variables que incidiren en l'hostilitat de l'entorn. 

Una vegada analitzades les dimensions de l'entorn, recorrerem a les hipòtesis 
de contingència per a analitzar la coherència del disseny de l'organització. 

La primera de les hipòtesis ens diu que com més dinàmic siga l'entorn, més 
orgànica en resultarà l'estructura. Aquesta hipòtesi pot tenir una lectura al 
revés, com més estable siga l'entorn, més burocràtica tendirà a ser 
l'organització. 

La segona hipòtesi s'enuncia de la manera següent “com més complex siga 
l'entorn, més descentralitzada quedarà l'estructura”; igual que en el cas 
anterior, podem deduir que com més simple siga l'entorn, més tendència hi 
haurà a mantenir el poder centralitzat en la cúspide de la jerarquia.

Les altres hipòtesis de moment les obviarem ja que fan referència a unes 
dimensions de l'entorn que no es donen en aquesta ocasió. 

En conclusió, atès l'entorn en què es trobava l'empresa, el seu disseny 
organitzatiu hauria de tendir a ser burocràtic i centralitzat. Observant el tipus 
d'estructura que presentava podem determinar que oferia un disseny adequat ja 
que l'estructura funcional es distingeix pel caràcter centralitzat i la proliferació 
de regles, normes i procediments que té. 
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2. AMPLIACIÓ DEL NEGOCI 
a) Organigrama de l'empresa 

b) Departamentació 

En el primer nivell la departamentació era mixta funcional i per productes 
(fabricació de taules i fabricació de mobles). En el departament 
d'aprovisionament la departamentació era per funcions i el la secció de 
fabricació de taules per processos. En l'àrea de vendes la departamentació era 
per productes. En el departament de fabricació de mobles no hi havia cap tipus 
de departamentació ja que com ens diu el text a pesar que es realitzaven totes 
les activitats necessàries per a la fabricació dels mobles, aquestes s'assignaven 
a grups de treball sense que hi haguera cap persona (excepte el director del 
departament) responsable dels equips. 

c) Tipus de tecnologia en l'àrea de fabricació de mobles i mecanisme de 
coordinació

Seguint la tipologia de Woodward, MADERSA utilitzava una tecnologia de 
producció per unitats i lots xicotets que es caracteritzava perquè l'output es 
fabrica segons les especificacions del client, cosa que comporta la no-repetició 
de les operacions, i fa impossible normalitzar i formalitzar el treball. 

El principal mecanisme de coordinació utilitzat era l'adaptació mútua ja que 
els membres dels grups de treball es coordinaven a través de la simple 
comunicació informal, sent ells els qui controlaven el seu mateix treball. 

d) Forma estructural i coherència amb l'entorn 

L'estructura organitzativa de MADERSA després de l'ampliació del negoci 
podem dir que era un híbrid entre l'estructura funcional i l'estructura 
divisional; fins i tot podríem dir que en la divisió de fabricació de mobles 
apareixien trets d'una adhocràcia operativa. D'una banda continuem trobant 
peculiaritats pròpies de l'estructura funcional (fonamentalment en els 
departaments que es van mantenir de l'estructura original) i d’una altra trobem 
característiques de la divisional quant que van sorgir departaments creats 
basant-se en el mercat (basats en productes). A més, la manera en què 
funcionava la secció de fabricació de mobles revela traços de l'adhocràcia 
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operativa en emprendre projectes innovadors per compte dels clients i la 
coordinació i el control del treball es realitzava mitjançant la interacció i 
comunicació informal dels experts que componien els equips de treball. 

Igual que vam fer en la pregunta anterior, per a respondre a la coherència del 
disseny de l'organització amb l'entorn hem d'analitzar, en primer lloc, les 
dimensions d'aquest. Després de l'ampliació del negoci, l'entorn a què 
s'enfrontava l'empresa podem catalogar-lo de la manera següent: 

Estable/dinàmic. Era estable per a la secció de fabricació de taules ja 
que com vam dir amb anterioritat, els canvis eran reduïts, pràcticament 
inexistents, la qual cosa feia fàcil pronosticar anticipadament el treball 
d'operacions. En canvi, per a l'àrea de fabricació de mobles era difícil i 
incert pronosticar i predir per endavant el treball d'operacions, per tant, 
era dinàmic. 

Simple/complex. Era simple per al departament de fabricació de taules 
com argumentem abans; en canvi per al departament de fabricació de 
mobles segons ens diu el text, era un procés més complex que requeria 
coneixements més complexos de fusteria (de fet, el personal es 
contractava amb una qualificació específica per a exercir la seua labor). 

Diversificat: En aquest moment trobem una diversitat de productes ja 
que l'empresa fabricava i comercialitzava dos productes distints (taules 
i mobles) que requerien tècniques de fabricació i venda diferenciades. 

Hostil: l'empresa va deixar de ser líder en el sector a causa de l'aparició 
de competidors que li estaven llevant quota de mercat, encara que 
tampoc s'assenyala que aquesta hostilitat siga extrema; simplement 
l'organització va decidir diversificar els seus productes per a fer front a 
l'etapa de maduresa dels seus outpus originals. 

Una vegada analitzada les dimensions de l'entorn, recorrerem a les hipòtesis de 
contingència per a analitzar la coherència del disseny de l'organització. Les 
dues primeres ja les hem comentat en la pregunta anterior pel que ens 
referirem a les que encara no hem esmentat. 

La tercera hipòtesi ens diu que com més diversificats estan els mercats, major 
tendència a dividir l’organització en unitats basades en els mercats. 

La quarta hipòtesi tracta sobre l'hostilitat: l'extrema hostilitat de l'entorn 
condueix a una centralització provisional de l'estructura organitzativa. En 
aquest cas ja hem argumentat que no hi havia una hostilitat extrema. 

Finalment, podem enunciar la cinquena hipòtesi de la manera següent: les 
disparitats en l'entorn estimulen la descentralització selectiva de l'organització 
cap a constel·lacions de treball diferenciades. Aquesta hipòtesi ressalta que 
l'entorn no és uniforme ni té per què afectar per igual totes les àrees de 
l'empresa; per tant, cada secció pot veure's influïda per un entorn diferent i, per 
consegüent, l'organització interna de cadascuna haurà d’estar d'acord amb 
l'entorn específic a què s'enfronta, tenint en consideració les quatre hipòtesis 
anteriorment exposades.  



Madersa 167

Considerant les reflexions exposades en les hipòtesis, podem dir que en 
aquelles àrees enfrontades a un entorn dinàmic hauran de tenir una 
organització orgànica; en canvi, les que estiguen sotmeses a un entorn estable 
haurien de respondre a models més mecànics. Aquesta hipòtesi es complia ja 
que la fabricació de taules presentava una organització burocràtica mentre que 
la fabricació de mobles era més flexible. Respecte a la complexitat/simplicitat 
de l'entorn, podem exposar el mateix raonament: les zones afectades per la 
simplicitat hauran de ser més centralitzades que aquelles que actuen en entorns 
més complexos. Aquesta hipòtesi també es complia ja que el departament de 
fabricació de taules estava molt centralitzat (recordem que s’utilitzava la 
normalització de processos) mentre que el departament de fabricació de 
mobles estava molt descentralitzat (el mecanisme de coordinació usat era 
l'adaptació mútua).  

En referència a la diversitat de l'entorn, també trobem el seu compliment ja 
que l'organització presentava una diversitat de productes que es va fer sentir en 
la seua organització amb la creació d'una departamentació basant-se en el 
mercat (tant en la fabricació com en la venda). 

En conclusió, MADERSA, després de l'ampliació del negoci va presentar una 
estructura organitzativa d'acord amb l'entorn dispar a què s'enfrontava. 

3. REORGANITZACIÓ 

a) Organigrama després de l'última reorganització 

b) Configuració estructural 

MADERSA ha realitzat una reestructuració de manera que s'ha centrat en el 
seu negoci més estratègic, aquell que li reporta majors beneficis (fabricació de 
mobles), i totes les altres activitats han sigut externalitzades. La seua estructura 
resultant s'assembla a la d'una organització en trèvol que podríem representar 
de la manera següent. 

GERENT

DIRECTOR 
DISENY

DIRECTOR 
FABRICACIÓ 

MOBLES

DIRECTOR 
COMERCIAL

CAP PUBLICITAT
PROMOCIÓ

CAP
PARTICULARS

CAP
FRANQUÍCIES



168 Guia d'autoavaluació l'assignatura Economia de l'Empresa (Producció i Disseny Organitzatiu)

c) Tipus de xarxa amb els franquiciats, transportistes i amb l'empresa 
estrangera amb què col·labora 

Amb els franquiciats, MADERSA forma una xarxa estable igual que els 
autònoms del transport. Amb aquests l'empresa ha format un conjunt d'unions 
que li permeten fer activitats situades per damunt de la seua cadena de valor; 
les franquícies venen part dels seus productes i els autònoms en distribueixen 
la producció. 

Amb l'empresa del mateix sector està desenvolupant un programa de I+D 
formant una xarxa dinàmica, ja que una vegada que finalitze el projecte, 
l'acord es dissoldrà i cadascuna podrà explotar per separat els resultats 
obtinguts.

Nucli professional
Directius i caps 
Professionals fusters

Marge contractual
Proveïdors taules 
Autònoms transport 
Franquiciats

Mà obra flexible
ETT

Personal amb relació eventual 

Persones i organitzacions que no constitueixen l'essència 
i realitzen les activitats que s'han externalitzat 

Persones que són l'essència de l'organització


