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RESUM: 

La finalitat d’aquest treball és l’estudi detallat del funcionament del departament d’influència 

del producte a l’empresa automobilística SEAT. Un estudi que permeti avaluar d’una manera 

tant qualitativa com quantitativa la importància del departament a l’hora de planificar i dur a 

terme nous projectes, així com també el seu paper dins el funcionament global de l’empresa. 

L’estudi s’ha realitzat a nivell teòric, amb la descripció dels fonaments sobre els quals 

treballa el departament, i pràctic, aplicant la metodologia i bases descrites per a analitzar el 

paper del departament en la fabricació d’un nou model de cotxe (Comparativa entre Seat 

León 2005 i Seat León 2012). 

La confecció d’aquest document s’ha efectuat durant la realització d’un conveni Universitat-

Empresa amb l’empresa SEAT a la planta de producció ubicada a Martorell.  
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INTRODUCCIÓ: 

El món i societat actual han fet que cada cop més, busquin optimitzar els seus beneficis 

mantenint els més alts estàndards de qualitat i satisfacció del seus clients per tal de ser el 

més competitives possible dins el seu sector. 

Aquesta necessitat ha portat a la creació per part de les grans empreses de departaments 

cada cop més especialitzats per tal de poder focalitzar-se en tots els objectius d’una forma 

més eficient. 

Un clar exemple d’aquesta evolució, és la inclusió d’un departament de Postventa 

pràcticament la totalitat d’empreses que existeixen actualment. La finalitat del qual no es 

limita únicament a activitats de domini públic com l’assistència al client, sinó que s’ocupa 

també del seguiment i estudi dels productes un cop efectuada la seva venda, i amb aquesta 

informació es decideix quines millores haurien d’aplicar als seus productes de cara el futur. 

Dins Postventa es troben també diferents departaments, un dels quals és Influència del 

Producte, que s’encarrega específicament del ja mencionat seguiment dels productes 

després de la seva venda, amb l’objectiu de veure quins són els problemes més freqüents 

que presenten els seus productes, i fer un llistat de modificacions i característiques que 

caldria incorporar a cada producte per aconseguir fer-lo més atractiu per al client, i també 

per tal de millorar-ne aspectes com la seva reparabilitat i cost de manteniment. 

La finalitat d’aquest treball és l’estudi detallat del funcionament del departament d’influència 

del producte a l’empresa automobilística SEAT.  

La confecció d’aquest document s’ha efectuat durant la realització d’un conveni Universitat-

Empresa amb l’empresa SEAT a la planta de producció ubicada a Martorell.  
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1. HISTÒRIA: 

 

SEAT (Sociedad Española de Automovilies de Turismo) te el seu origen en el 1950. Quan el 

Instituto Nacional de Indústria va crear la primera planta de producció automobilística 

nacional sota el nom de SEAT.SA. 

SEAT va iniciar la seva producció, instal·lada a Zona Franca de Barcelona i el 1975 

s’inaugura el Centre Tècnic de SEAT a Martorell, que passa a ser la seu central de la marca. 

Amb el pas dels anys SEAT ha crescut i s’ha convertit en una empresa Automobilística de 

referència i amb presència global que ha exportat vehicles a un total de 75 països. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Grup Volkswagen:  

El grup VW l’integren 12 marques, que provenen de 7 països Europeus: Volkswagen 

Passenger Cars, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, 

Volkswagen Commercial Vehicles, Scania i MAN. 

 

Logotip Seat (1950) Logotip Seat (Actualitat) 
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1.2. Martorell 

Creada el 1975, el Centre Tècnic Seat de Martorell s’ha convertit en la pedra angular de 

SEAT.  

 

 

En l’actualitat, amb superfície de 130.000m2 i una producció de 700 unitats diàries,  Martorell  

engloba tota la producció de cotxes de la marca que te lloc a Espanya. 

També s’hi concentren tots els departaments encarregats de la investigació i 

desenvolupament, nous dissenys i projectes, fabricació de prototips, probes de vehicles i 

product management.  

 

Seat Martorell 
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1.3. Línia de producció: 

A dia d’avui a Martorell es fabriquen la gama Ibiza, la gama León i el Audi Q3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paral·lelament a la producció de Seat que té lloc Martorell, també es produeixen altres 

models fora del país, com és el cas del Seat Toledo (Rep. Txeca), Seat Alhambra (Portugal), 

Seat Mii (Eslovàquia) i en un futur proper el nou SUV de Seat (per determinar). 

 

 

 

- 5P 

- SC 

- ST 

- ST 4Drive 

- ST Cupra  

- 5P (5 portes) 

- SC 

- ST 

- RS 

Moldels 
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1.4. Organigrama SEAT.SA 

 

 

1.5. Departament Tècnica de Postventa 

Una de les principals funcions del departament comercial és maximitzar la satisfacció del 

client. És precisament en aquest camp, on el departament Tècnica de Postventa té un 

especial protagonisme, encarregant-se de garantir sempre la millor qualitat en totes les 

reparacions. 

Les principals funcions que desenvolupa el departament són: 

 Definició del procés de reparació. 

 Subministrament de software i equip a tallers i concessionaris. 

 Estudi de la reparabilitat, reducció de temps de reparació i simplificació de 

processos. 
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1.6. Organigrama dep. Tècnica de Postventa 

 

 

Plànol distribució Seat Martorell / 

Loc. Postventa 
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2. INFLUÈNCIA DEL PRODUCTE 

 

OBJECTIUS 

 

 Definir requeriments de servei per a nous models de SEAT en la fase preliminar del 

desenvolupament del vehicle per tal d’incrementar-ne les prestacions i reduir el Cost 

Of Ownership (CoO).  

 Reduir els temps de reparació. 

 Garantir la adaptació i correcte funcionament de les noves tecnologies.  

 Garantir la disponibilitat de On-Board Literature o Manuals(OBL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS PRINCIPALS 

1. Definir els requeriments tècnics de servei i millores de servei per a nous models i 

noves tecnologies. 

2. Anàlisi i definició de necessitats per tal d’assegurar la funcionalitat de noves 

tecnologies. 

3. Calcular i controlar els Key Factors del CoO a fi de millorar la competitivitat del nous 

models a nivell de clients particulars però sobretot a nivell de flotes. 

4. Seguiment de la classificació de les asseguradores dels nous models i lobbing  amb 

assegurances i companyies classificadores. 

5. Editar i publicar la OBL en totes les plataformes. 

 
 

 

Anàlisi Conceptual 
-Comparació model anterior 
-Propostes de millora 
-Reparabilitat noves tecnologies  

Desenvolupament 
Virtual 

-Comprobació 
-millores/riscs 
-Noves tecnologies 

Confirmació 

sobre vehícle 
-Definició de reparabilitat 

MODELS 

PRECENDEDENTS 

MODELS FUTURS 
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D’una manera més simplificada, es podrien distingir tres gran activitats dins el departament 

d’IP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Requeriments: 

En els camps de desenvolupament del producte i optimització de processos, s’entén per 

requeriment, un característica física o funcional de necessari compliment per part d’un 

determinat disseny, producte o procés. 

En el departament d’IP, la definició anterior de com es defineix el terme requeriment resulta 

força encertada. En IP un requeriment és un característica o propietat que ha de complir 

necessàriament una procés, per tal de millorar les prestacions que ofereix el cotxe, sempre 

prioritzant però la reparabilitat, funcionalitat i satisfacció del client.  

Per a la elaboració d’un requeriment es parteix de l’estudi i seguiment dels cotxes un cop 

passen a mans del client. 

Aquests estudis es realitzen a partir d’informes de reparacions realitzades pels clients, 

seguiment de la competència, impacte en mercat... i permeten detectar quins factors de risc 

presenten els models en qüestió. 

En base a aquests riscs s’obtenen punts de millora potencials, que fonamentaran la creació 

de solucions o millores que anul·lin o redueixin aquests aspectes no desitjats. 

INFLUÈNCIA DEL 

PRODUCTE 

 

Requerimients 

 
CoO OBL 
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Altres fonts de requeriments amb que treballa el departament són la recerca contínua de 

millores tant tècniques com d’ergonomia, que tenen un efecte directe en la satisfacció el 

client. 

Els requeriments poden incidir en diferents àrees: Accessibilitat, Manipulació, Consum, 

Temps de reparació, funcionalitat 

A influència del producte tenen especial rellevància: 

- Temps de reparació 

- Accessibilitat / Ergonomia 

- Funcionalitat 

2.1.1. Temps de reparació:  

Els temps de reparació són l’eix sobre el qual giren molts dels estudis del departament, i en 

conseqüència en deriven gran part dels requeriments. 

El temps de reparació és la cota temporal que s’ha d’invertir per a realitzar una operació 

durant un procés que tingui destinat a la reparació del cotxe. Resulta clau minimitzar el 

temps necessari per realitzar qualsevol operació, ja que uns temps de reparació alts es 

tradueixen en costos de reparació també alts, tant per part de l’empresa Seat, en cas de 

trobar-se el vehicle dins el termini i clàusules de la garantia i ser portat a un taller autoritzat, 

com per part del client en cas de no ser així. Aquest camp afecta per tant a la despesa 

econòmica associada a cada a cada vehicle que ven Seat, com també a la satisfacció del 

client. 
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Les unitats utilitzades per quantificar els temps de reparació s’anomenen Unitats de Temps 

(UT’s) i equivalen a una centèsima d’hora és a dir 0,6 min. Exemple: 100UT = 60min, 540UT 

= 324min. 

 

El càlcul de les UT’s assignades a cada operació es calcula en una primera etapa de 

manera teòrica, emprant programes de software d’anàlisi i simulació 3D i posteriorment es 

comprova la solidesa d’aquests realitzant les operacions en tallers. 

- Evitar desmuntar / afluixar para-xocs 
- Disminuir fixacions far 
- Accessos directes a fixacions 
- Garantir recanvis components interiors 

fars 

VEHICLE A 
X minuts 

VEHICLE A’ 
X-54 minuts 

Potencial de millora 

Registre d’operacions a taller 
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L’emmagatzematge de totes les dades es fa en un conjunt de servidors que es troba a 

Alemanya i es gestiona a través de software especialment dissenyat a les tasques i 

necessitats de cada departament. (Annex A) 

2.1.2. Accessibilitat / Ergonomia / Manteniment 

A IP s’entén per accessibilitat el concepte oposat al grau de dificultat que presenta una acció 

procés a l’hora de ser realitzat. En altres paraules, com de fàcil resulta per tant per un usuari 

(propietari o tècnic) fer una determinada operació. 

L’accessibilitat resulta clau a dos nivells:  

- Propietari: una bona accessibilitat a l’hora de realitzar les operacions freqüents 

com són les de manteniment del vehicle (comprovar nivell d’oli, canviar líquid de 

frens o anticongelant...) té una repercussió clara en la satisfacció del client. 

- Tècnic: en la reparació d’un vehicle com ja hem vist anteriorment, el temps de 

reparació és de vital importància tant pel client com per la marca. Una bona 

accessibilitat pot evitar que s’hagin de realitzar operacions addicionals durant el 

desenvolupament d’altres operacions. Així s’evita encarir el cost de revisions i 

reparacions del vehicle. 

Ergonomia per altra banda fa referència a aquelles característiques físiques, de disseny o 

tècniques, que pot presentar un procés, que estan destinades a facilitar, agilitzar o fer més 

còmode el seu exercici. Té un efecte notable sobre el client i la seva satisfacció. 

El terme de manteniment va associat a IP a la durabilitat que tenen determinats components 

del cotxe, sobre els quals cal un control i revisió periòdics. En aquest camp la incidència del 

departament és més discreta que en els altres dos, ja que hi ha altres departaments que 

s’encarreguen específicament d’aquesta activitat. 
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2.1.3. Anàlisi 3D 

Per a fer l’anàlisi de la problemàtica així com també l’elaboració de propostes és 

indispensable la visualització dels components i del conjunt del vehicle de la manera més 

detallada possible. Per a aquest propòsit es disposa a  la empresa de software de disseny i 

visualització 3D. 

    

 

 

 

 

Mitjançant aquest programari de software es poden estudiar i simular determinats processos 

i avaluar-ne la seva viabilitat a fi de detectar possibles problemes o defectes. 

Per tal d’analitzar un cotxe, cal primer classificar les seves parts. En el mon de l’automoció 

es considera que un cotxe es divideix fonamentalment en dues parts: Plataforma i Hut. 

Plataforma: Parts del vehicle compartides entre models de dimensions similars. Grup 

Volkswagen utilitza plataformes compartides en una part significativa de les seves 

empreses, com és el cas del les marques Seat, Skoda, Audi i la mateixa VW.  
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L’ús de plataformes comunes entre diferents marques i models permet agilitzar processos i 

reduir en gran mesura el cost de nous projectes i de la producció dels vehicles. 

Hut: Part que engloba tota la carrosseria i interior del vehicle. De forma resumida es pot dir 

que l’integren pràcticament tots els components visibles del cotxe tant per dins com per fora 

a excepció del volant i algun element concret. Degut a que són el formen elements que 

queden a la vista, aquests solen modificar-se a conveniència per oferir la imatge o 

prestacions desitjades a cada model. 

El procés pel qual es realitza la unió entre les dos parts s’anomena dins l’argot 

automobilístic, boda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                             

 

  

Plataforma 

• - Peces dissenyades exclusivament 
per a un model 

• - Peces vistes (en general) 

HUT 

• - S’aprofiten les sinèrgies dels vehicles 
amb mateixa mida. 

• - Peces no vistes (en general) 

Acoblament (Boda) 

Plataforma Hut 



 

 

     16 MEMÒRIA 

2.2. Cost of Ownership: 

Si hi ha un paràmetre que reflexa el seguiment fet per part de la empresa a els vehicles que 

llença al mercat, aquest és el Cost of Ownership (CoO). 

El CoO, com el seu nom indica, és paràmetre que quantifica la despesa econòmica que 

suposa la possessió d’un vehicle per part d’un client. Considerant camps com la 

assegurança, combustible, manteniment i impostos. No és estrany que sigui per tant un 

indicador clau de la competitivitat d’un cotxe. 

El càlcul del CoO es fa 4 anys vista i es composa de diversos factors. Dins del grup 

Volkswagen els paràmetres establerts per al seu càlcul són els següents: 

 

 

- Prima assegurança 

- Impostos 

- Combustible 

- Manteniment+Inspeccions 

- Elements de desgast 

 

 

 

 

Per a la realització dels càlculs es prenen com a valors de referència els proporcionats per 

Volkswagen, i l’ADAC (real automòbil club alemany) per a l’obtenció de les característiques i 

prestacions d’alguns elements dels automòbils (com per exemple motors). Però les dades 

relacionades amb la classificació dels vehicles per part de les asseguradores provenen 

d’empreses del sector amb que Seat treballa i manté relació com és el cas de la GDV. 

2.2.1. Prima de l’asseguradora: 

No tots els cotxes s’asseguren pel mateix preu. Les companyies tenen en compte 

determinats criteris a l’hora d’assegurar un vehicle.  

CoO 

Versicherungen 

Steuer 

Kraftstoffkosten Inspektion/Wartung 

Verschleißreparaturen 
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Al departament d’influència del producte es treballa especialment per millorar la posició de la 

marca en el primer camp. 

Xocs RCAR i Bumper Test: Consisteixen en assajos destructius sobre vehicles, que 

pretenen avaluar els danys que es produeixen quan impacten a baixa velocitat (inferiors a 

20km/h): 

- Bumper Test: es fa xocar el cotxe contra un obstacle rígid i inamovible a una 

velocitat de 10km/h. Les col·lisions es practiquen a la part frontal i posterior. 

 

- Xocs RCAR: les col·lisions també es practiquen al frontal i part posterior del vehicle, 

però en aquest cas es varia lleugerament la posició del obstacle en el moment del 

xoc i la velocitat abans del impacte és de 15km/h. 

 

 

 

Tant el Bumper Test com els Xocs RCAR es realitzen dins les instal·lacions de Seat, però 

addicionalment són corroborats per agències certificadores com és el cas de CESVIMAP a 

Espanya o GDV a Alemanya. 

Criteris tècnics:  

Xocs RCAR i Bumper Test 

Criteris estadístics:  

Sinistralitat marca / modelo / motor, edat 
conductor... 

Criteris específics països:  

Exemple: Protecció antirobatori (Regne 
Unit) 

Càlcul del cost de la 

prima d’assegurances 

Condicions xocs RCAR 
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Reduir els danys que presenta el cotxe davant de col·lisions és especialment interessant per 

bé que té un impacte directe en el cost de les reparacions, alhora que contribueix 

significativament a millorar la posició en el rànquing de les asseguradores i disminuir el cost 

que suposa assegurar el cotxe. 

2.2.2. Impostos: 

Presents en tots els productes, serveis i activitats de la societat, els impostos són una factor 

a considerar per a tota empresa. D’igual manera intervenen de forma destacable en el CoO. 

Els impostos venen determinats pel nivell d’emissions del vehicle, per la seva cilindrada i 

segons si són motors dièsel o benzina. (Les següents dades i exemples estan fets prenent 

com a base Alemanya). 

Motors Benzina: 2€ per cada 100ccm de capacitat cúbica. 

Motors Dièsel: 9,50€ per cada 100ccm de capacitat cúbica. 

Emissions CO2: 2€ per g/km CO2 emès > 95 g/km (des de 01.01.2014) 

Els càlculs del impostos es fan considerant la despesa anual que suposen. 

 

Exemple: Golf VII Variant 1.2 TSI (77 kW – 1197 ccm), consum: 5,0 l /100 km, emissions 

CO2 117 g / km.  

 

 

 

El import total a pagar seria de 68 €/any. 

Exemple: Golf VII Variant 1.2 TSI (110 kW – 1968 ccm), consum: 4,2 l /100 km, emissions 

CO2 108 g / km. 

 

 

 

El import total a pagar seria de 216 €/any. 

Impost capacitat cúbica 

Impost emissions CO2 

Impost capacitat cúbica 

Impost emissions CO2 
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2.2.3. Combustible:  

La despesa econòmica que suposa per al propietari d’un vehicle el consum de combustible, 

és potser un dels aspectes més importants quan es vol calcular el CoO. 

Per al seu càlcul s’assumeix que un cotxe recorrerà anualment 15.000km anuals. 

El consum d’un vehicle és per definició: Els litres de combustible que necessita aquest 

vehicle per a recórrer 100 kilòmetre (El seu càlcul el proporciona el departament de I+D). 

2.2.4. Manteniment + inspeccions: 

Dins aquest camp s’inclouen totes les visites al taller per inspeccions estàndard. També la 

reposició de components com pot ser líquid de frens i refrigerant, oli del motor. 

2.2.5. Elements de desgast: 

Categoria a la que pertanyen components dels quals es preveu un desgast constant lligat al 

ús del vehicle:  

- Pastilles de frens davanteres i posteriors. 

- Eixugavidres davanters i posteriors (gomes). 

- Bateria. 

- Pneumàtics 
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2.3. OBL: 

La literatura d’abord (On-Board Literature) és una part complementària però igualment 

essencial de les activitats realitzades al departament d’IP, considerant-se un component 

més del cotxe. 

S’entén per OBL els manuals informatius que pretenen instruir i guiar al propietari del vehicle 

en el seu manteniment, detecció d’anomalies en seu funcionament i com procedir en cas 

d’averia d’algun component. 

De la mateixa manera, la OBL ha d’informar al usuari de com realitzar qualsevol de les 

operacions permeses de customització i adaptació del vehicle. 

Actualment el concepte de manual com a un objecte físic no és del tot precís. SEAT treballa 

per oferir als seus usuaris versions online dels manuals en qualsevol dels 12 idiomes amb 

que treballa el departament (Alemany, anglès, àrab, espanyol, francès, holandès, italià, 

polonès, portuguès, suec, turc i ucraïnès). 

No obstant, aquesta no és l’única iniciativa que s’ha pres amb la intenció de modernitzar el 

món de la OBL. També es busca que sigui més fàcil per a l’usuari identificar la informació 

que busca. Algunes accions en aquest sentit han sigut la incorporació de codis QR que 

enllacen a descripcions audiovisuals. Però el pas més significatiu està encara en 

desenvolupament. Es pretén desenvolupar un sistema que informi al conductor del vehicle a 

través del seu smartphone de quin és l’estat del seu vehicle i que rebi la informació 

necessària de com procedir a través del mateix canal. 

 

  

QR de Manual Seat León 2015 
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3. NOUS PROJECTES: 

 

En el desenvolupament d’un nou cotxe, Seat utilitza un diagrama de planificació anomenat 

PEP (Produktentstehungsprozess), que es tradueix com Procés de Desenvolupament del 

Producte. 

 

El PEP avarca totes les operacions que tenen relació amb la creació d’un nou projecte 

(disseny, fabricació, mercat...). La seva durada sol ser d’aproximadament 5 anys (54 

mesos). 

Les separacions temporals es fan en mesos, i segueixen un compte regressiu fins al inici de 

producció (SOP). 

En la línia temporal es destaquen determinats successos als que s’anomena fites, que 

representen l’inici de o actualització del estat del projecte. Les sigles emprades corresponen 

en la majoria de casos a la terminologia alemanya degut a que les planificacions definitives 

són realitzades a nivell de consorci on l’idioma oficial és l’alemany. 

Fites: 

- PM (Produkt-Mission): En base als objectius de l’empresa, el direccionament del 

mercat i el pla de cicle aprovat, el departament de Planificació del producte 

presenta el projecte del nou vehicle. 

 

- PP (Projekt-Prämissen): S’han aprovat els objectius del projecte i del producte. 

S’obté un primer posicionament del producte en l’entorn competitiu en el marc 

definit per Marketing, Desenvolupament, Disseny, Compres, Producció i Qualitat. 
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- PD (Produkt-Definition): Es fixen els objectius dels valors tècnics i les 

característiques dels vehicles en el Eigenschaftskatalgo (Catàleg de 

característiques). Produktmanagement és el responsable de la elaboració de les 

dades dels projecte en comparació amb les exigències del mercat. Es defineixen 

Targets (objectius) per a resultats, costos i recursos. 

 

- PF (Projeckt-Feasibiliti): Es confirma la viabilitat financera del projecte per totes 

les àrees. 

 

- KE (Konzept-Entscheid): Confirmació de la viabilitat tècnica i es tanca el 

desenvolupament del concepte. 

 

- DE (Design-Entscheid): Es decideix la direcció del desenvolupament i la 

harmonització del model exterior i interior. 

 

- DF (Design-Freeze): Es tanca el procés de disseny, conformació de totes les 

superfícies i els detalls. Es confirma la fabricabilitat / montabilitat del projecte. 

 

- BF (Bechaffungs-Freigabe): Alliberació per a components d’alta prioritat i per a 

fresat de components sèrie. 

 

- LF (Launch-Freigabe): Es confirma la disponibilitat requerida, tant de peces com 

de qualitat dels processos associats a la fabricació del producte, d’acord al pla de 

llançament. Es fixa el llançament en sèrie i es defineixen les mesures per a la 

correcció de desviacions respecte als objectius. Es confirmen les dates de 

llançament al mercat. 

 

- VFF (Vorserien-Freigabe-Fahrzeuge): Es fabriquen cotxes en instal·lacions, per 

tal d’optimitzar les instal·lacions i processos, identificar problemes en els 

components o producció i controlar les toleràncies i dimensions en dels 

components. 

 

- PVS (Produktions-Versuchs-Serie): Es fabriquen cotxes amb un nivell d’acabat 

superior al VFF, que s’utilitzen per avaluar operacions de fabricació i muntatge-

desmuntatge. 
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- 0S (Sèrie zero): Es fabriquen cotxes amb un nivell d’acabat molt proper als 

definitius. Es realitzen comprovacions de prestacions i funcionament del vehicle 

corresponents a diverses àrees. 

 

- SOP (Start of Production): S’inicia la fabricació en sèrie del vehicle definitiu. 

 

- ME (Markteinführung) [+3 mesos després del SOP]: El nou vehicle s’entrega als 

concessionaris llest per la seva presentació al client i comercialització. 

Les fites mencionades anteriorment permeten separar el projecte en 3 tres parts 

diferenciades (ordenades seqüencialment): 

- Definició del Producte: Inici projecte - PF 

- Desenvolupament del concepte i la sèrie: PF- LF 

- Preparació de la sèrie: LF – PSK 

El departament de Postventa és present sobretot tant en 2ª com 3ª fase.  
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4. ESTUDI COMPARATIU: 

 

Per a la realització d’aquest estudi es pren com a referència dues versions diferents del Seat 

Leon. La segona generació del Seat León (2004-2012) i la tercera generació del Seat León 

(2012- Actualitat). 

La segona generació del Seat León s’hi fa referència amb la codificació 1P, mentre que a la 

tercera pren la codificació 5F.  

 

       Seat León 2005 (1P) 
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      Seat León 2012 (5F) 
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4.1. Anàlisi Operacions Taller: 

En base a les llistes d’operacions realitzades en tallers a vehicles Seat León 1P s’han 

pres 100 operacions en les que existia marge de millora. 

A partir d’aquestes operacions es fa una comparativa en els dos models, per tal de veure 

de quina manera s’han millorat els valors d’aquestes operacions. 

La comparativa d’operacions s’ha fet estudiant cada una d’elles per separat, estudiant en 

cada cas en quin grau s’ha reduït el temps necessari per a la seva realització i 

descartant aquelles operacions on s’havia mantingut el temps inicial o bé les que eren 

similars (desmuntatge i muntatge caixes de canvis amb distribucions semblants). 

 

La llista completa d’operacions està inclosa al final del document (Annex B). 

A continuació es mostra un estudi individualitzat d’algunes de les operacions que han tingut 

un reducció de temps més notable. 

 

El càlcul de la reducció dels temps en les operacions es mostra en valors percentuals per 

motius de confidencialitat. 
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REVESTIMENT PORTA DEVANTERA DESMUNTATGE + MUNTATGE. 

 

Codi operació 1F: 70591900 

Codi operació 5P: 70591900 

 

Modificacions:  

 

-  Substitució de la majoria de fixacions amb cargols, per fixacions amb clips i grapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eliminació d’altaveus integrats en revestiments.  

- Reducció de quantitat de components.  

- No necessària l’extracció del vidre independentment. 

- No necessari desmuntar el commutador del elevallunes. 

- No necessari desmuntar carcassa bombeta de tancament. 

 

% Reducció de temps:  63,13 

 

TAULA D’INSTRUMENTS DESMUNTATGE + MUNTATGE 

Codi operació 1F: 70181900 

Codi operació 5P: 70591900 

Cargols Clips 

Grapes 

5P 1P 
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 Modificacions: 

- Reducció de quantitat de components. 

- No és necessari desmuntar comandament de la calefacció. 

 

% Reducció de temps:  51,81 
 

 

REVESTIMENT PORTA POSTERIOR DESMUNTATGE + MUNTATGE 

Codi operació 1F: 70731900 

Codi operació 5P: 70731900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificacions: 

- Substitució de la majoria de fixacions amb cargols, per fixacions amb clips i 

grapes. 

- Eliminació d’altaveus integrats en revestiments.  

- Reducció quantitat de components. 

Cargols 

Clips 

Grapes 

1P 5F 

1P 5F 
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% Reducció de temps:  56,09 

 

RECUBRIMENT PARACOPS DAVANTER DESMUNTATGE + MUNTATGE 

Codi operació 1F: 63291900 

Codi operació 5P: 63291900 

 

 

Modificacions: 

- Reducció de número de fixacions 

- Facilitar l’accés a fixacions 

 

% Reducció de temps:  16,21 

 

AIRBAG LATERAL SUBSTITUIT 

Codi operació 1F: 69605550 

Codi operació 5P: 69605550 

                                   

 

% Reducció de temps:  89,52 

 

- Facilitar accés a cargol i supressió de procediments previs. 

 

 

5F 5F 

1P 
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RETROVISOR DESMUNTATGE I MUNTATGE 

 

Codi operació 1F: 66891900 

Codi operació 5P: 66891950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Reducció de temps:  89,59 

 

 

COMPRESSOR DESMUNTATGE I MUNTATGE 

Codi operació 1F: 87341900 

Codi operació 5P: 87341950 

 

% Reducció de temps:  83,25 

 

CÒNSOLA DESMUNTATGE I MUNTATGE 

Codi operació 1F: 68171900 

1P 5F 
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Codi operació 5P: 68171903 

 

% Reducció de temps:  29,46 

 

 

CAJA CALEFACCIÓ I AIRE ACONDICIONAT DESMUNTATGE I MUNTATGE 

Codi operació 1F: 85151950 

Codi operació 5P: 85151950 

 

% Reducció de temps:  50,16 

 

 

JOC DE CABLES TAULER D’INSTRUMENTS DESMUNTATGE I MUNTATGE 

Codi operació 1F: 97741900 

Codi operació 5P: 97741900 

 

% Reducció de temps:  50,16 

 

 

ACCIONAMENT DESMUNTATGE I MUNTATGE 

Codi operació 1F: 87041900 

Codi operació 5P: 87041900 

 

% Reducció de temps:  80,22 

 

CAIXA DE CANVIS DESMUNTATGE I MONTAGE 

Codi operació 1F: 34351902 

Codi operació 5P: 34351915 

 

% Reducció de temps:  17,42 

 

 

 

DIFUSOR CENTRAL DESMONTAGE I MONTAGE 

Codi operació 1F: 85531900 

Codi operació 5P: 85531900 
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% Reducció de temps:  59,37 

 

 

INSTRUM. COMBIN. (Digifiz) DESMUNTATGE I MUNTATGE 

Codi operació 1F: 90251900 

Codi operació 5P: 90251900 

 

% Reducció de temps:  61,04 

 

 

JOC DE CABLES MOTOR DESMUNTATGE I MONTAGE 

Codi operació 1F: 97521900 

Codi operació 5P: 97521905 

 

% Reducció de temps:  24,66 

 

 

CUB DE RODA AMB COIXINET DESMUNTATGE I MUNTATGE 

Codi operació 1F: 40671900 

Codi operació 5P: 97521905 

 

% Reducció de temps:  33,07 

 

 

SOPORT PANY DESMUNTATGE I MUNTATGE 

Codi operació 1F: 50381950 

Codi operació 5P: 50381950 

 

% Reducció de temps:  33,66 

 

 

AUTORADIO DESMUNTATGE I MUNTATGE 

Codi operació 1F: 91301900 

Codi operació 5P: 91301900 

 

% Reducció de temps:  38,56 
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4.2.  Comparativa de danys en xocs. 

 

Seat León 2005: 

Frontal (2005)*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Crash test frontal 

Danys aletes Danys capó 

Danys far 
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Posterior (2005)*: 

 

 

 

 

 

*No s’ha disposat de gravacions ni captures per poder fer l’anàlisi de la mateixa manera que 

amb la resta de xocs (2012). S’ha pres com a referencia el comportament de vehicles de la 

competència amb característiques similars pertanyents tots al mateix segment (Peugeot 

307, Citroën C4, Opel Astra 2004, Renaul Megane II, VW Golf V, Mazda 3, Ford Focus 2005 

i Fiat Stylo). 

 

 

 

 

 

Potencials de millora 

- Evitar substitució del far 

- Evitar danys aletes 

- Reducció danys capó 

Peces susceptibles a substituir o reparar: 

- Para-xocs davanter 

- Reixeta dreta/esquerra para-xocs 

davanter 

- Reixeta central para-xocs davanter 

- Travessa davantera 

- Capó davanter 

- Fars davanters 

- Aletes davanteres 

- Frontal 

- Travesser davanter 

- Tapa frontal del travesser 

 

Potencials de millora 

- Evitar danys aletes 

- Evitar danys faldó 

- Evitar danys porta 

Peces susceptibles a substituir o 

reparar: 

- Aletes posteriors 

- Para-xocs posterior 

- Faldó 

- Porta maleter 
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Seat 2012: 

Frontal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estimació de millores: 

- Mínima afectació d’aletes davanteres 

- Es redueix significativament deformació de 

reixetes 

- Mínima afectació del capó 

 

Crash test frontal 

Seat León 2012 
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Posterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Estimació de millores: 

- Mínima afectació d’aletes posteriors 

- Mínima afectació dels fars 

- Mínima afectació del faldó 

- Mínima afectació de la porta del maleter 

 

Crash test posterior 

Seat León 2012 
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4.3. Comparativa OBL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La OBL com es pot apreciar a simple vista en els índex dels manuals d’usuari per al models 

dels Seat León 2005 i 2012, ha aprofitat les sinèrgies de projectes anteriors per la reedició i 

adaptació d’aquests a nous models, això es tradueix en que ni en els continguts i l’estructura 

no es poden trobar grans diferències. No obstant, tota nova tecnologia que s’incorpora al 

vehicle ha d’incloure el seu funcionament en el manual d’usuari, així com també les alertes i 

notificacions que porta associades i que poden aparèixer al quadre de comandament en un 

moment donat. 

En el cas d’estudi, entre els dos models escollits, es especialment rellevant la incorporació 

de: 

- Sistema Easy Connect a través del qual es pot controlar i personalitzar gran part 

de les funcions del cotxe. 

- Sistema Kick-Down, a través del qual es pot maximitzar l’acceleració del vehicle. 

- Sistema d’avís de sortida de carril.  

- Airbags destinats a protegir els genolls i zones properes a aquests. 

OBL SEAT LEÓN 2012 OBL SEAT LEÓN 2005 
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- Sistema de detecció de fatiga i esgotament.  

- Protocol de tancament i obertura d’emergència per a portes. 

Per a tots el casos anomenats anteriorment s’ha inclòs a la OBL nous apartats que donen a 

conèixer al conductor el funcionament i ús d’aquestes millores o sistemes. 

 

5. CONCLUSIONS 

 

Com s’ha demostrat al llarg d’aquest treball, Influència del Producte és un departament que 

no només té una importància capital en el correcte funcionament de l’empresa 

automobilística SEAT a l’hora de potenciar la seva competitivitat al mercat i garantir uns 

bons índexs de satisfacció del client. També resulta de vital importància degut a la seva gran 

transversalitat, que avarca tant temes tècnics de processos de reparació i desmuntatge, 

econòmics com és el Cost of Ownership o també comunicatius com són els Manuals. 

La seva feina es troba present durant gairebé tot el procés de creació d’un nou model, des 

del seu disseny fins al seu llançament al mercat. Però també segueix un cop el vehicle entra 

en circulació, moment en el qual s’inicia un control constant del comportament d’aquest, amb 

l’objectiu d’analitzar els temps i despeses associats a reparació i manteniment del vehicle, 

per tal d’elaborar nous requeriments que puguin servir per millorar els models futurs. 
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