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Resum

Aquest projecte final de carrera desenvolupa les bases teòriques del Lean Tourism, una
nova orientació del Lean Management per la indústria de la Hosteleria i el turisme, i
experimenta aquesta nova forma de gestió en un hotel de la costa Daurada.

En primer lloc, s’analitza l’estat actual del sector turístic, la seva competitivitat, els seus
principals focus de millora, les seves oportunitats en el futur i el paper que pot tenir el Lean
Management en aquests indicadors i factors estratègics del sector.

Després de l’avaluació del sector, s’exposa tota la base teòrica desenvolupada, introduint els
principis del Lean Tourism, així com la metodologia i sistematologia que cal emprar per
implantar aquesta nova forma de gestió en qualsevol hotel.

Una vegada presentada la base teòrica, es descriu l’hotel cas d’estudi i s’identifiquen i es
descriuen els processos que són objecte d’anàlisi. Una vegada introduïts, es presenta la
situació inicial d’aquests processos on s’identifica el valor que el client percep dels serveis
de cadascun, els resultats de les mesures enregistrades, els objectius de millora que es
plantegen i el diagnòstic de les fonts de malbarataments. Finalment, es planteja la proposta
d’estat futur dels diferents sistemes, amb les accions de millora concretes a portar a terme, i
els beneficis previstos com a conseqüència de la implantació d’aquestes millores.

A continuació, s’analitza breument el paper del Lean Tourism en el desenvolupament social
d’un territori, així com la influència que pot tenir la introducció de les seves pràctiques en
l’ impacte mediambiental de l’activitat dels hotels.

El nucli de la memòria acaba amb l’avaluació econòmica i financera del projecte, quantificant
el cost de disseny i implantació del projecte i els rendiments de les millores previstes, com a
resultat d’eliminar malbarataments, i establir fluxos constants que maximitzen el valor afegit
que els clients reben dels seus processos.

Finalment, a les conclusions, s’exposen els beneficis que s’esperen obtenir i que demostren
que l’adopció del Lean Tourism permet maximitzar la creació de valor pels clients en tots els
serveis, al mateix temps que elimina malbarataments, creant sistemes que minimitzen la
utilització de recursos i aconsegueixen els millors resultats operatius possibles.



Pàg. 2 Memòria



Projecte d’implantació del Lean Management en un hotel turístic de la costa Daurada Pàg. 3

Sumari
RESUM _____________________________________________________ 1

SUMARI_____________________________________________________ 3

1. GLOSSARI ______________________________________________ 7
1.1. Vocabulari ...................................................................................................... 7
1.2. Abreviatures i acrònims.................................................................................. 9
1.3. Simbologia del VSM....................................................................................... 9

2. PREFACI _______________________________________________ 13
2.2. Origen del projecte....................................................................................... 13
2.3. Motivació ...................................................................................................... 13

3. INTRODUCCIÓ __________________________________________ 15
3.1. Objectius del projecte................................................................................... 15
3.2. Abast del projecte ........................................................................................ 15

4. SECTOR TURÍSTIC A CATALUNYA _________________________ 17
4.1. Introducció al sector ..................................................................................... 17
4.2. Innovació i competitivitat al sector................................................................ 18

4.2.1. El concepte d’innovació turística......................................................................18
4.2.2. La competitivitat turística; el resultat de la innovació........................................19
4.2.3. Reflexions i oportunitats del sector; el paper del Lean Management ...............20
4.2.4. Beneficis i dificultats d’implantació del Lean en el sector .................................20

5. LEAN AL SECTOR TURÍSTIC; LEAN TOURISM _______________ 23
5.1. Que es el Lean Tourism?............................................................................. 23
5.2. Els 5 principis ............................................................................................... 23

5.2.1. Especificar que es el valor ...............................................................................24
5.2.2. Identificar la cadena de valor ...........................................................................24
5.2.3. Crear fluxe .......................................................................................................24
5.2.4. Crear “Pull”.......................................................................................................25
5.2.5. Buscar contínuament la perfecció....................................................................25

5.3. L’estratègia; Qualitat, Volum i Cost.............................................................. 25
5.3.1. Qualitat ............................................................................................................26
5.3.2. Volum-Subministrament...................................................................................26
5.3.3. Cost .................................................................................................................26

5.4. Metodologia i eines ...................................................................................... 27



Pàg. 4 Memòria

5.4.1. Metodologia .....................................................................................................27
5.4.2. Eines................................................................................................................30

5.5. Sostenibilitat .................................................................................................31
5.5.1. Compromís amb la cultura Lean......................................................................31
5.5.2. Kaizen o millora contínua.................................................................................33

6. PRESENTACIÓ DEL CAS D’ESTUDI ________________________ 35
6.1. Presentació de l’hotel objecte d’estudi .........................................................35
6.2. Identificació dels processos de l’hotel a millorar...........................................36
6.3. Descripció dels processos objecte de millora...............................................40

6.3.1. Servei de recepció ...........................................................................................40
6.3.2. Serveis d’habitacions.......................................................................................40
6.3.3. Serveis de bugaderia.......................................................................................41
6.3.4. Servei de menjador..........................................................................................41

7. ESTAT ACTUAL _________________________________________ 43
7.1. Servei de recepció........................................................................................43

7.1.1. Definició del valor; les necessitats del client ....................................................43
7.1.2. Mètriques actuals.............................................................................................43
7.1.3. Objectius..........................................................................................................44
7.1.4. Anàlisi i diagnòstic ...........................................................................................44

7.2. Servei d’habitacions......................................................................................49
7.2.1. Definició del valor; les necessitats del client ....................................................49
7.2.2. Mètriques actuals.............................................................................................49
7.2.3. Objectius..........................................................................................................50
7.2.4. Anàlisi i diagnòstic ...........................................................................................50

7.3. Servei de bugaderia......................................................................................55
7.3.1. Definició del valor; les necessitats del client ....................................................55
7.3.2. Mètriques actuals.............................................................................................56
7.3.3. Objectius..........................................................................................................56
7.3.4. Anàlisi i diagnòstic ...........................................................................................56

7.4. Servei de menjador ......................................................................................60
7.4.1. Definició del valor; les necessitats del client ....................................................60
7.4.2. Mètriques actuals.............................................................................................61
7.4.3. Objectius..........................................................................................................61
7.4.4. Anàlisi i diagnòstic ...........................................................................................62

8. PROPOSTES DE DISSENY DE L’ESTAT FUTUR_______________ 67
8.1. Servei de recepció........................................................................................67

8.1.1. Propostes de millora per l’estat futur................................................................67



Projecte d’implantació del Lean Management en un hotel turístic de la costa Daurada Pàg. 5

8.1.2. Beneficis previstos ...........................................................................................72
8.2. Servei d’habitacions..................................................................................... 74

8.2.1. Propostes de millora per l’estat futur................................................................74
8.2.2. Beneficis previstos ...........................................................................................77

8.3. Servei de bugaderia..................................................................................... 79
8.3.1. Propostes de millora per l’estat futur................................................................79
8.3.2. Beneficis previstos ...........................................................................................82

8.4. Servei de menjador...................................................................................... 83
8.4.1. Propostes de millora per l’estat futur................................................................83
8.4.2. Beneficis previstos ...........................................................................................88

9. IMPACTE SOCIAL I MEDIAMBIENTAL_______________________ 91
9.1. Impacte Social.............................................................................................. 91
9.2. Impacte Mediambiental................................................................................ 91

10. ANÀLISI ECONÒMICA I FINANCERA________________________ 93
10.1. Pressupost econòmic................................................................................... 93
10.2. Fluxos de caixa previstos............................................................................. 96
10.3. Anàlisi financer de la inversió....................................................................... 97

CONCLUSIONS _____________________________________________ 99

AGRAÏMENTS______________________________________________ 101

BIBLIOGRAFIA_____________________________________________ 103
Referències bibliogràfiques ................................................................................. 103
Bibliografia complementària ................................................................................ 103

ANNEX A: RECEPCIÓ

ANNEX B: HABITACIONS

ANNEX C: BUGADERIA

ANNEX D: MENJADOR

ANNEX E: A3 RECEPCIÓ

ANNEX F: A3 HABITACIONS



Pàg. 6 Memòria

ANNEX G: A3 BUGADERIA

ANNEX H: A3 MENJADOR



Projecte d’implantació del Lean Management en un hotel turístic de la costa Daurada Pàg. 7

1. Glossari

1.1. Vocabulari

A3 Report: informe A3. L’informe A3 és una eina del Lean per documentar l’estat actual i
l’oportunitat de millora per un problema concret o tot un procés. L’objectiu d’aquest informe
es exposar en una cara d’un document (amb dimensions d’un DIN-A3) tot el
desenvolupament de la metodologia Lean per aconseguir la millora d’un problema o un
procés.

Cadena de valor: és el conjunt de les etapes, operacions o activitats que afegeixen valor
afegit a un producte o servei.  D’aquesta manera, la producció de qualsevol servei es troba
normalment vinculada a la producció d’un altre a través de la cadena de valor. [Cuatrecasas,
2010, p.41-42].

Malbaratament: activitat o recurs evitable que no aporta valor al producte o servei final
objecte del procés [Instituto Lean Management, 2010, p.9].

Un sistema Lean considera vuit tipus de malbarataments;

 Sobreproducció: processar articles o serveis més d’hora o en major quantitat que el
que requereix el client. És la causa de la majoria dels altres malbarataments.

 Espera: es produeix quan els operadors esperen per informació, material, o quan els
clients esperen per informació o algun servei.

 Inventari: és l’excessiu emmagatzematge de matèries primes, producte o serveis en
procés i producte o servei acabat.

 el sobreprocessament: portar a terme activitats innecessàries per processar els
articles o prestar els serveis amb la qualitat requerida pel client.

 el reprocessament: és la repetició o correcció de processos per productes o serveis
defectuosos.

 el transport: Moviment del treball en procés d’un costat a l’altre, inclús quan les
distàncies són curtes.

 el moviment de persones: qualsevol moviment que un operador realitza més enllà
dels que afegeixen valor al producte o servei final.
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 el malbaratament del talent humà: no utilitzar la creativitat e intel·ligència de la
força de treball per eliminar malbarataments.

Just In Time: just en el moment adequat. Sistema de gestió de la producció que integra el
binomi proveïdor-client en termes de compliment de les especificacions de qualitat, terminis
establerts i quantitat de producte o anàlogues condicions a nivell de servei. La gestió Just In
Time permet uns processos de treball flexibles que s’adapten de forma ràpida als canvis en
els gustos i les formes, a l’entorn socioeconòmic o a les oportunitats de millora, i redueix
malbarataments per estoc, esperes, sobreproducció, reprocessaments, etc. [Cuatrecasas,
2005, p.59].

Kaizen: millora contínua. És una estratègia o filosofia que té com a objectiu millorar un
procés mitjançant la realització de petites optimitzacions progressives i continues.

Kanban: senyal. És una eina del Lean en forma de sistema d’ajuda visual que uneix la
demanda del client amb la producció. Es tracta de targetes que s’utilitzen per donar una
senyal de producció o reabastament on s’indica que, quan i quant s’ha de produir o
subministrar. [Cimorelli, 2006, p.14].

Lean Management: gestió de l’eliminació del desaprofitament. És una filosofia que
proporciona una forma de pensar, un mètode per especificar valor, alinear les accions
creadores de valor d’acord amb la seqüència òptima, portar a terme aquestes activitats sens
interrupció sempre que algú les sol·liciti i realitzar-les de forma cada vegada més eficient. En
resum, el Lean proporciona un mètode per fer més, i més amb menys, menys esforç humà,
menys equipament, menys temps i menys espai, al temps que s’apropa més i més a oferir
als clients allò que volen exactament. [Womack i Jones, 2005, p.26].

Pull: estirar. Fa referència al mode de treball “Pull” en que un procés està connectat amb el
procés següent en mode pull (estirar), ja que és el següent procés el que estira la
producció, fent que es produeixi justament el que requereix en la quantitat i el moment que
ho requereix.

Push: empènyer. Fa referència al mode de treball “Push” que significa que un procés
produeix sempre una quantitat determinada sense preocupar-se de les necessitats del
procés següent.

Spaghetti Flow: diagrama de flux de moviments. És una eina Lean per representar els
moviments d’una persona a través de totes les fases per les que transcorre per realitzar un
procés determinat. Aquesta eina ajuda a identificar oportunitats de millora visualitzant
moviments innecessaris dels operadors, els clients i els materials.
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Value Stream Mapping: el mapatge de la cadena de valor és una eina que mitjançant
símbols i gràfics mostra la seqüència i el moviment de la informació,materials i les diferents
operacions que composen la cadena de valor. En aquest mapatge s’assignen indicadors
Lean a cadascuna de les operacions amb el fi de conèixer l’estat actual i poder identificar
oportunitats de millora [Rother i Shook, 2008, p.4].

1.2. Abreviatures i acrònims

VSM; Value Stream Mapping.

1.3. Simbologia del VSM

Client/ Proveïdor ;representa al client quan es situa a la part dreta
del mapa i al proveïdor quan es situa a la part esquerra.

Caixa de procés; aquest símbol pot ser un procés, una operació,
una màquina o un departament a través del qual existeix un flux
continuat de material.

Taula de dades; aquest símbol es situa sota de les caixes de procés
i conté la informació o dades significants per analitzar el sistema, com
el temps de cicle, el temps de canvi de format, la productivitat del
procés o el numero d’operadors necessaris por per portar-la a terme.

Cel·la de treball; aquest símbol representa varis processos que han
estat integrats en una cel·la de treball on existeix un flux continu.

Inventari; aquests símbols representen punts d’inventari intermedis
entre dos processos. També representen el inventari de matèries
primes i de producte acabat. Sota d’aquest símbol s’indica la
quantitat de material que representa, en nombre d’articles o en dies
de venda.

Enviaments; aquestes fletxes representen el moviment de material
entre els proveïdors i l’hotel o entre l’hotel i els clients.

Push; aquesta fletxa representa l’avanç de material d’un procés a un
altre en mode de treball Push.
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Supermercat; aquest símbol representa un supermercat organitzat
amb Kanbans. Com en aquests, tenen en una prestatgeria una petita
quantitat de producte pel client. Quan el client el retira de la
prestatgeria, el procés anterior a aquest supermercat s’encarrega
d’omplir el buit que ha quedat. Quan el flux continu no pot ser
implementat, els supermercats ajuden a reduir l’estoc.

Pull; representa la connexió d’un procés amb els processos
següents en mode Pull.

Canal FIFO; inventari que segueix la regla del First-In-First-Out, sent
el primer que ha entrat el primer que surt.

Existències de seguretat; aquest símbol representa la part d’estoc
addicional per prevenir el sistema de possibles fluctuacions en la
demanda dels clients o degut a alguna averia en el sistema.

Enviaments externs; enviaments de matèries primes per part dels
proveïdors o enviament de producte acabat cap el client, fent servir
transport extern.

Planificació; aquesta caixa representa el departament que controla i
planifica la producció.

Informació Manual; aquestsímbol representa el flux d’informació
general com informes, plans de producció, reports, i demés que són
enviats via manual a través de les persones.

Informació electrònica;aquest símbol representa el flux d’informació
electrònica via Internet, intranets, o LANs.

Kanban de Producció; aquest símbol representa l’indicador que
defineix que es el que s’ha de produir i en quina quantitat.

Kanban de Retirada; Aquest símbol representa l’indicador que
defineix quins productes i quina quantitat ha retirat del supermercat el
procés següent.
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Ubicació de Kanban; Aquest símbol representa l’espai on estan els
indicadors Kanban. Normalment s’utilitza un sistema de 2 targetes
per identificar si és un Kanban de producció o de retirada

Anivellament de càrrega; Aquest símbol representa l’anivellació de
la mescla de producció

GoSee; aquest símbol representa que cal trobar la informació per
mètode visual.

Informació verbal; aquest símbol representa el fluxe d’informació
verbal.

ExplosióKaizen; aquest símbol s’utilitza per remarcar millores fetes
en la cadena de subministrament en l’estat futur del
ValueStreamMapping.

Operador; aquest símbol representa un operador i si s’inclou un
numero al costat representa el nombre d’operaris necessaris per
portar a terme un procés.

Línia de temps;aquest símbol mostra els temps de cicle d’activitats
que afegeixen valor (VA; ValueAdded) i els temps d’activitats que no
afegeixen valor (NVA: Non-valueadded). S’utilitza per calcular el
temps total de subministrament (LeadTime).

Caixes varies; s’utilitzen per escriure altres informacions rellevants.
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2. Prefaci

2.2. Origen del projecte

Aquest projecte té el seu origen en una conferència col·loqui impartida pel Dr. Cuatrecasas
el darrer curs de la carrera dintre de l’assignatura Direcció d’Empreses. En aquesta
conferència col·loqui el Dr. Cuatrecasas va parlar del paper del Lean Management en la
funció directiva i la gestió competitiva per excel·lència. Ens va explicar els principis bàsics
del Lean i va exposar alguns casos d’aplicació en empreses. Finalment el Dr. Cuatrecasas
ens va advertir de les oportunitats d’aplicació del Lean en empreses de tots els sectors, no
únicament en l’industrial. En un mont fortament globalitzat, com l’actual, qualsevol empresa
de tot tipus de sectors d’activitat necessita competir, i assolir la necessària competitivitat es
cada cop més difícil  [Instituto Lean Management, 2008, p.2]. Aquestes reflexions ens van
fer interessar-nos pel Lean i decidir que volíem dedicar el nostre temps en ampliar els
coneixements en aquest àmbit i explorar les oportunitats d’aplicació, d’aquesta nova forma
de gestió, en sectors diferents a l’industrial.

2.3. Motivació

En aquest sentit, per la magnitud del sector en el nostre territori, l’alta potencialitat dels
beneficis que es podien arribar a aconseguir, i el baix nivell d’implementació sectorial, la
oportunitat d’introducció i aplicació del Lean Management en empreses del sector serveis, i
més concretament del sector turístic, era un repte que, segons el nostre entendre, anava
més enllà de la possibilitat de satisfer la nostra inquietud acadèmica i professional per la
matèria. La nostra proposta de projecte significava innovar en l’aplicació del Lean
Management , i tenia una gran potencialitat estratègica, per la possibilitat d’obrir un camí en
la millora de la competitivitat d’un sector que és, sens dubte, un pilar fonamental de la
economia nacional catalana, i per extensió, de tot l’estat espanyol. De la mateixa manera ho
va entendre el Dr. Cuatrecasas i prova d’aquest fet es que immediatament va posar a la
nostra disposició tots els recursos i coneixements del Institut Lean Management per portar a
terme aquest projecte i aconseguir el repte estratègic e innovador que aquest tenia implícit.
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3. Introducció

3.1. Objectius del projecte

La finalitat d'aquest projecte és, en primer lloc, desenvolupar les bases del Lean Tourism,
adaptant al sector turístic els principis, l’estratègia i la metodologia del Lean Management,
innovant en la seva  implantació i en l’aplicació de les seves eines adaptant-les a les
necessitats de les persones i els processos de treball que en un hotel es desenvolupen.

En segon lloc, demostrar la potencialitat dels beneficis que l’aplicació del Lean Tourism porta
implícita, aplicant i experimentant la metodologia desenvolupada en un hotel turístic de la
costa daurada. L’objectiu es demostrar que aplicant el Lean Tourism en un hotel es pot
maximitzar la creació de valor pels clients en tots els serveis i potenciar l’eliminació de
malbarataments. Es tracta d’exposar que aquesta nova forma de gestionar els hotels permet
millorar l’experiència turística amb el mínims recursos possibles, proporcionant als clients
exactament el que necessiten, tal i com ho necessiten, en el moment que ho necessiten, al
menor cost i sense malbaratament de recursos.

En conclusió, desenvolupar i experimentar una nova filosofia de gestió en un sector que és
un pilar fonamental de l’economia nacional.

3.2. Abast del projecte

Aquest projecte s’ha portat a terme per dos estudiants d’Enginyeria en Organització
Industrial de l’ETSEIB. Els primers mesos de treball s’han portat a terme in situ a l’hotel
dedicant-los a la fase d’identificació de les necessitats i definició dels valors pels clients en
els serveis de l’hotel així com a la fase d’observació de les operacions i enregistrament dels
temps en els diferents processos. Els mesos restants s’han dedicat a l’anàlisi i diagnòstic de
la situació inicial i al disseny de les propostes de millora de l’estat futur per tots els processos
objecte d’estudi.
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4. Sector turístic a Catalunya

4.1. Introducció al sector

El turisme ocupa un paper molt important per l’economia del país, degut a la seva aportació
a la riquesa de la regió, contribució a l’ocupació i com a important font de divises, a la
vegada que afavoreix el desenvolupament de les comunicacions i les infraestructures de
serveis.

Catalunya constitueix una de les principals destinacions turístiques, líders a escala mundial,
tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda. El país rep una quota propera al
2% dels fluxos turístics a nivell mundial, taxa que arriba a ser del 3% si s’analitza l’àmbit
europeu, essent una de les destinacions més importants d’Europa i la principal destinació
turística de l’Estat espanyol.

El turisme constitueix un dels principals elements de l’economia catalana, ja que representa
entre l’11% i el 12% del PIB del país i el 12% de l’ocupació laboral de Catalunya.

Però, si analitzem l’evolució del sector en els últims anys, trobem algunes dades que criden
a la reflexió. El creixement de l’activitat turística a Espanya, i sobretot a Catalunya, està
estancat. Mentre que les destinacions dels països emergents han estat registrant (2009 a
part) creixements de la demanda turística inclús del ordre de dos dígits, en les destinacions
més madures hi ha problemes evidents de creixement. Per exemple, en el cas espanyol, el
volum de turistes internacionals va créixer tan sols un 1% en 2007 i va retrocedir un 2,3% en
el 2008.

Figura 4.1 Evolució de les arribades de turisme internacional a Catalunya i Espanya
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En el cas de Catalunya, no ha anat millor, sinó tot el contrari. Tal i com mostra la Figura 4.1,
el creixement de turistes estrangers es troba en desacceleració des de l’any 2005. Amb un
limitat augment del 1,4% de la demanda internacional a l’exercici 2007, aquesta xifra es va
empitjorar encara de manera més significativa a l’any 2008 amb una reducció del 6,5% (no
atribuïble directament a la crisi econòmica). L’any 2009, amb xifres ja afectades per la crisi
econòmica, el descens agafa més intensitat, arribant al 11%.

Probablement, una de les principals limitacions del model turístic actual s’associa amb el
baix creixement de la productivitat. Amb un pes aproximat directe d’entre el 11 i el 12% del
PIB espanyol, i similars proporcions en Catalunya, el sector s’enfronta a importants
desafiaments que emergeixen de la necessitat de restablir les seves avantatges
competitives en front d’altres destinacions/països competidors. La competitivitat basada en
els baixos costos, en certs tipus de costos com els salarials i els materials, i únicament en el
preu no sembla una via raonable ni en el llarg ni inclús en el mig termini davant l’empenta de
les destinacions emergents que si mantenen posicions avantatjoses en aquests factors
productius i un ampli recorregut del creixement.

4.2. Innovació i competitivitat al sector

4.2.1. El concepte d’innovació turística

El terme Innovació prové del llatí innovatio, això és, la creació d’alguna cosa nova. Llavors,
podem considerar innovació la creació d’una nova tarja de fidelització? o un canvi en la
forma de comunicació de l’organització? Necessitem doncs, obtenir una major acotació del
terme en el context del sector turístic.

La definició d’innovació més comunament emprada en l’actualitat és la que deriva del
denominat “Manual d’Oslo” [OCDE,2006, p.23-24]  i que constitueix la base metodològica de
les estadístiques en aquest area;

Una innovació és l’ implementació d’un nou producte o millorat significativament, o un procés
nou, un nou mètode de màrqueting, o un nou mètode d’organització en les pràctiques del
negoci, en la organització del lloc de treball o en les relacions externes.

Un altre caracterització de les activitats d’innovació, més convencional, i centrada en el
sector hoteler, la ofereix l’informe de la fundació Cotec referit a la innovació especifica en el
sector [Fundació Cotec, 2007, p.52-66] i que deriva de l’enquesta tecnològica en les
empreses. Segons això podem caracteritzar les innovacions en el sector hoteler del mode
següent:
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Innovacions de producte

Concepte de Negoci

Serveis al client

Infraestructura i disseny d’espais

Innovacions de procés
Processos de gestió interna

Processos de cara al client

Innovacions de màrqueting

Innovacions d’organització

Llavors, fins a quin punt existeix innovació en el sector turístic català i espanyol? Si atenem a
la caracterització de les activitats d’innovació que hem definit a la Figura 4.2, i a les dades
que ofereixen les enquestes disponibles, podem concloure que el nivell d’innovació en el
sector és limitat, menor inclús que la mitja característica del sector serveis, tradicionalment
més baixa que en els sectors industrials  [Fundació Cotec, 2007, p.159-162]. Si, en canvi,
prenem únicament en consideració la innovació tecnològica, l’anàlisi ens revela que s’ha
produït un ràpid procés d’introducció d’innovacions associades a les TIC que ha modificat
les bases de producció i l’estructura dels mercats. Per exemple, aquest seria el cas de la
generalització dels sistemes globals de distribució, que han estat claus per la competitivitat
de la intermediació turística.

En qualsevol cas, les dades de productivitat i competitivitat del sector descobreixen que el
ràpid desenvolupament de la innovació tecnològica en alguns processos de la cadena de
valor és insuficient, i el sector requereix una forta aposta per la innovació en activitats
pròpies on els processos de treball, el model de organització i la eficiència dels serveis al
client adopten una importància vital.

4.2.2. La competitivitat turística; el resultat de la innovació

Molts organismes internacionals han dedicat esforços en els últims anys per identificar i
valorar la competitivitat turística per països/destinacions. Per exemple, podem trobar com
aplicacions més significatives, el monitor de la competitivitat desenvolupat per la WTTC des
de 2003 i/o l’índex de competitivitat turística elaborat pel WEF des de 2007. Així, entre els

Figura 4.2 Caracterització de les activitats de Innovació al sector hoteler
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principals paràmetres determinants de la competitivitat, a part del preu, no dubten en
incloure l’estat de la innovació i del desenvolupament tecnològic.

La innovació com a instrument per la millora de la competitivitat de les destinacions
turístiques és, des de fa alguns anys, un dels principals tòpics de la investigació en l’anàlisi
del turisme. El seu desenvolupament implica l’ús d’instruments que canalitzin els fluxos de
informació i el coneixement dels clients.

4.2.3. Reflexions i oportunitats del sector; el paper del Lean Management

El sector hoteler es troba dintre d’un procés de transformació en el que la seva capacitat per
innovar i adaptar-se a les noves condicions i exigències del mercat es converteix en un dels
valors i objectius fonamentals de la organització hotelera.

En aquest sentit, la gran oportunitat és troba en la innovació, entesa com la implementació
de processos més eficients, i la creació d’estructures organitzatives més flexibles i
capacitades per oferir millors serveis als clients, com una eina crucial per minimitzar costos,
per diferenciar el producte i el servei ofert i, en definitiva, per contribuir en l’augment de la
productivitat de tot el sistema.

Per aconseguir-ho, les empreses hoteleres han d’evolucionar e innovar en la seva forma de
gestió, i per aquest objectiu, la implantació del Lean Management en tota la cadena de valor
i la utilització dels seus sistemes, esdevenen eines imprescindibles.

4.2.4. Beneficis i dificultats d’implantació del Lean en el sector

La implantació del Lean Management en un hotel pot millorar la qualitat del producte o
servei enfocant-s’hi en el flux dels processos de treball. D’aquesta manera s’aconsegueix;

 Identificar aquelles activitats que afegeixen valor a l’experiència turística i minimitzar
aquelles que no ho fan.

 Crear un flux de treball en l’organització tal que, per una banda, els processos de
treball interns (back-office) funcionin de forma més eficient, i que per l’altra banda,
optimitzin els processos de cara al client (front-office) per aconseguir que els turistes
experimentin menys temps d’espera i menys inconvenients durant la seva estança a
l’hotel.

 Posar en marxa una filosofia organitzativa de millora contínua i desenvolupament de
la innovació dintre de l’hotel.
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En conclusió, la implantació de Lean Management ens pot aportar innovació de producte
amb millors serveis al client, innovacions en els processos interns i externs que milloren la
nostra productivitat e innovació en la nostra organització a través de la millora contínua.

Però, de la mateixa manera que cal conèixer la potencialitat de les millores que pot
aconseguir el Lean en el sector, també cal ser conscient de les barreres amb les que es pot
trobar. Conèixer aquestes barreres pot ser molt important per saber com introduir el Lean en
el sector. Algunes de les dificultats que es poden trobar són les següents:

 Percepció del seu sector com “únic”. Degut a la mentalitat que tenen els seus
dirigents de que els hotels són un negoci “especial i únic” i de que el Lean és una
metodologia industrial, es pot donar el cas que els responsables dels hotels no el
vegin d’aplicació en el seu sector. Serà aquesta mentalitat poc receptiva una de les
barreres que s’hauran de vèncer per alinear i implicar els dirigents en la implantació
d’aquesta nova forma de gestió.

 Impermeabilitat de tasques. El que es dona també en molts casos és que en els
diferents departaments que integren un hotel (recepció, servei d’habitacions
menjador, etc) existeix una falta de comunicació i un desconeixement total de les
activitats i necessitats dels processos que es realitzen als altres departament.
Aquesta impermeabilitat suposa una gran font de malbarataments i pràctiques
ineficients que dificulten la creació de flux a través de tota la cadena de valor

 L’ innovació és conseqüència de l’experiència del personal, tret d’una lleugera
estandardització corporativa. Generalment l’origen de la formació del personal que
treballa en els hotels està molt lligada a l’aprenentatge obtingut en experiències
prèvies en el sector. Per tant, la innovació no acostuma a ser el resultat d’un sistema
integrat de millora continua i capacitació del capital humà dels hotels sinó la
conseqüència de la introducció de petites pràctiques d’innovació aïllades que poden
aportar els empleats a partir de les seves experiències prèvies.

 Dirigents endogàmics. Un altre condicionant força habitual és que els dirigents dels
hotels solen ser professionals que han desenvolupat tota la seva carrera professional
dins del mateix hotel o després de molts anys de treballar-hi. Això suposa una
predisposició cap a la gestió tradicional i una resistència a implicar-se en els canvis
de millores difícil de superar.

 La Falta d’experiències prèvies properes en el sector pot suposar una altra
barrera per fer veure als hotels l’aplicabilitat del Lean en la seva activitat.
Segurament, si els hotels tinguessin constància de la magnitud dels beneficis
obtinguts en hotels propers, o de característiques similars, els ajudaria a entendre la
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potencialitat del Lean en els seus negocis i per tant a decidir-se a introduir aquesta
nova forma de gestió.
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5. Lean al sector Turístic; Lean Tourism

En el capítol anterior hem analitzat la situació del Sector Turístic al nostre país, hem exposat
les seves oportunitats de millora en el futur i hem definit quin pot ser el paper del Lean
Management en el seu desenvolupament. El següent capítol intenta explicar que hi ha
darrera d’aquest nou concepte de Lean aplicat al turisme; quins són els seus principis, quina
és l’estratègia a seguir per aconseguir els objectius, quina metodologia i quines eines fa
servir i com s’aconsegueix la sostenibilitat de les seves millores en el temps.

5.1. Que es el Lean Tourism?

Es una filosofia que tracta d’augmentar la qualitat i la velocitat de la resposta al client
mitjançant la identificació i eliminació sistemàtica de malbarataments (“muda”) i la reducció
del temps dels processos (“lead time”).

5.2. Els 5 principis

A continuació analitzem els 5 principis bàsics sobre els quals es sustenta el Lean Tourism;

Figura 5.1 Reducció del Lead Time

LeadTime després de reduir malbarataments

Lead Time actual

Detecció i eliminació de malbarataments fent servir eines Lean
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5.2.1. Especificar que es el valor

El valor sempre ve definit pel client, i no és genèric sinó específic per cada servei
que s’ofereix en un hotel. La millor forma de definir valor des del punt de vista del
client es preguntar-se;

El client estaria disposat a pagar per això?

Si la resposta es negativa, llavors estem davant d’un malbaratament, ja que es
quelcom que no és el mínim temps de treball, espai, equips, informació o material
absolutament necessari per afegir valor al servei, a l’experiència turística per la qual
el client paga.

Els malbarataments també es coneixen com activitats de No-Valor-Afegit (NVA). Hi
ha de dos tipus;

o El malbaratament ‘necessari’, aquell que ‘encara’ no es pot eliminar.

o El malbaratament, que a vegades està amagat, però es podria eliminar.

És molt important que el valor estigui correctament definit, ja que si el servei es dona
en base a un concepte de valor equivocat, tot i que es doni de forma correcte,
esdevindrà un malbaratament.

5.2.2. Identificar la cadena de valor

La cadena de valor es el conjunt d’accions que han de portar-se a terme de forma
adequada, en la seqüència requerida i en el moment necessari per crear valor pel
client.

Cadascun dels processos que es porten a terme en un hotel formen part de la
cadena de valor del servei que ofereixen.

5.2.3. Crear fluxe

Aquest principi implica permetre que el treball en un procés flueixi com un riu,
movent-se d’una activitat de valor afegit a un altre, de forma senzilla i visible,
eliminant les roques i les barreres artificials (malbarataments), fins a arribar al mar (el
client).

Alguns elements que dificulten el flux són; els mals dissenys, la variació en els temps
de processat, en el rendiment de les persones, en el mètodes utilitzats, els errors (i
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els re - treballs que aquests comporten) i les transicions innecessàries entre
persones o departaments.

Les eines que l’afavoreixen són; registrar el Lead Time, l’equilibrat de les càrregues
de treball (Heijunka), l’estandardització, les 5’s i els taulells per la gestió visual.

5.2.4. Crear “Pull”

Aquest principi implica que només cal proveir valor quan el client ho requereix. Ningú
de l’hotel ha de proveir res “aigües a dalt” mentre el client “aigües a baix” no ho
requereixi.

Per aconseguir una satisfactòria implantació del Pull cal crear una relació un-a-un
entre la informació i l’acció. Cal assegurar que cap acció no es porta a terme fins que
el següent pas la demani i que l’acció es porta a terme és precisament l’acció
requerida.

En conseqüència, el Pull es la clau per lligar els processos interns amb la demanda
del client extern i és precisament l’aplicació del flux i el Pull el que permet generar
una resposta més ràpida i exacta amb un menor esforç i menys malbarataments.

5.2.5. Buscar contínuament la perfecció

Aquest principi implica que totes i cadascuna de les persones que treballen en l’hotel
han de buscar contínuament la perfecció, és a dir, el valor perfectament especificat
sense incórrer en cap malbaratament.

Per aquest objectiu, cal aplicar contínuament els 4 principis anteriors mitjançant una
filosofia de millora contínua. La perfecció ha de ser el objectiu final del ús de la
millora contínua per eliminar malbarataments.

5.3. L’estratègia; Qualitat, Volum i Cost

Per aconseguir l’excel·lència en el servei d’un hotel no és suficient amb operar de forma
eficient, es tracta de maximitzar tot el potencial de la teva organització per aconseguir els
objectius del negoci.

Es tracta de la suma de poder satisfer el teus clients, tenir un equip humà facultat per
complir amb les seves activitats i totalment compromès amb el negoci i amb proveir el
servei que el client valora amb la màxima eficiència.
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La satisfacció d’un client s’aconsegueix oferint-li el valor del servei que espera, com ho
desitja, en la quantitat que ho requereix, sempre que ho necessita i al mínim cost possible.
És a dir, qualitat i volum i cost.

5.3.1. Qualitat

Ser conscient de l’estat de la qualitat en tota la cadena de valor d’un hotel i protegir als
clients de la baixa qualitat és un element essencial de l’estratègia Lean. Alinear la qualitat
del sistema de l’organització amb les necessitats del client es un primer pas de l’estratègia
d’implementació del Lean, i és la condició bàsica per començar a cometre altres aspectes
relacionats amb la satisfacció del client i l’eficiència dels processos.

Aquest requeriment de qualitat no únicament es refereix al servei final que rep el client sinó a
tots i cadascun dels elements, sistemes i recursos que interactuen en la cadena de valor;
mètodes de treball, estàndards de servei, equipaments, persones, eines, matèries primes,
etc.

5.3.2. Volum-Subministrament

Un cop entesa la qualitat requerida pels nostres clients i comprovat que disposem de la
capacitat i l’estabilitat necessària en tota la organització per complir-la, la següent fase de
l’estratègia d’implementació del Lean passa per aconseguir lliurar la quantitat de servei
requerit en el termini acordat o esperat pel client. Un altre cop, es tracta de satisfer el client
sense dedicar-nos a satisfer l’objectiu final d’un hotel que ha de ser obtenir el benefici
econòmic.

En aquesta fase de l’ implementació cal intentar aconseguir el principi de flux a través de
l’equilibrat del ritme de producció o “Takt Time”. El primer objectiu per poder realitzar amb
èxit l’etapa de “Subministrament” és aconseguir un flux continu tant de servei com
d’informació. En quant al servei, hem de fer que segueixi un flux continu amb els mínims
malbarataments. Tant important com el de servei serà el flux d’informació ja que es
necessita que les ordres dels serveis siguin regulars en el temps, donades pels mateixos
emissors als mateixos receptors i fent servir els mateixos canals de comunicació.

5.3.3. Cost

L’excel·lència operativa permet satisfer al client amb el mínim cost i recursos i el màxim
rendiment.

No ha de ser l’objectiu però contínua sent un element essencial. Cal tenir en compte que els
competidors estan també lluitant per aconseguir aquest objectiu en les seves operacions, i
per tant, no considerar-ho, és anar cap enrere.
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L’excel·lència operativa s’aconsegueix mitjançant la minimització del malbaratament i la
maximització del rendiment fent servir el talent humà. A més, no cal oblidar que una vegada
aconseguida no és suficient perquè els teus competidors sempre aconsegueixen igualar-la i
superar-la. En conseqüència, cal adoptar una cultura de la millora contínua que converteix
aquest procés en un viatge sense tornada que et porta a la maximització dels beneficis i la
capacitat de sempre fer més amb els mateixos recursos.

5.4. Metodologia i eines

5.4.1. Metodologia

La metodologia que es presenta a continuació s’ha definit per poder ser una guia d’aplicació
del Lean Tourism a qualsevol hotel. Consta de dues etapes principals;

1.- Identificació de les àrees o processos de la cadena de valor a millorar.

2.- Implementació del Lean Tourism en les àrees identificades.

Metodologia d’identificació de les àrees o processos de la cadena de valor a millorar

Aquesta primera etapa té com a objectiu identificar aquelles àrees del hotel que requereixen
millorar i constituiran la base de treball per la introducció del Lean en la organització.  Per
aconseguir-ho cal recórrer tots els processos de la cadena de valor identificant en quina
“fase Lean” es troba cada area.

Les fases Lean segueixen la següent seqüència;

Estandardització

És la fase que identifica el nivell d’estabilitat d’un procés o un servei de l’hotel. És la base de
les fases següents ja que sense una sistemàtica repetible (encara que no sigui la millor) i
predictible no es pot avançar en la millora.

Figura 5.2 Metodologia identificació de processos.
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 Flux

Tracta sobre l’estat de les transmissions dels elements del procés, ja sigui de material
entre dos processos (per exemple bugaderia - habitacions) o d’informació en forma
d’ordre de servei (per exemple l’ordre del servei d’habitacions, tarja de règim,etc, ).

 Gestió Visual

Es refereix a l’existència de lliçons i elements visuals que ajuden a interpretar el sistema
definit per treure’n el màxim profit.

 Sistema Operatiu i Eines

És la fase que tracta el nivell de formació i coneixement que tenen les persones que
treballen en un hotel sobre el que poden extreure del sistema i com poden utilitzar-lo. Es
basa en l’existència de mètrics pel seguiment i control del sistema i en la utilització, per
part de les persones de l’hotel,  de les eines necessàries per crear i mantenir el sistema
i els processos amb flux continu.

 Mapa de gestió de Qualitat

Es basa en l’existència d’un mapa de qualitat per tal que totes les millores i accions que
deriven de la filosofia de millora contínua del Lean s’emmarquin dins d’un sistema
d’assegurament de la qualitat.

Una vegada identificada la fase en que es troba cada procés caldrà determinar en quins cal
millorar primer, considerant que el treball que es realitzi sobre aquests constituirà la base
d’introducció del Lean en el hotel.

Figura 5.3 Matriu Fase-Estratègia.
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Per determinar-ho, es imprescindible considerar l’estat inicial i l’ordre de la seqüència de les
fases de la matriu que resulta d’integrar l’estratègia tractada al capítol 5.3 amb les fases
Lean analitzades al capítol 5.4.1, d’ara en endavant matriu Fase - Estratègia.

La millora cal plantejar-la des de la base i amb la seqüència lògica que estableix la matriu
anterior sense ometre treballar cap cel·la, ja que cadascuna estableix una fase de la millora
Lean en un hotel. Si desenvolupem un projecte de millora Lean en una cel·la superior sense
tenir solucionades les que estan per sota, el projecte no serà sostenible i “caurà per gravetat
a una fase anterior” requerint immediatament treballar les fases de la base per fer-ho
sostenible. Per exemple, de la mateixa manera que no es pot atacar un problema de cost
(C) abans d’aconseguir l’estabilitat (Q), tampoc es podrà implementar un sistema operatiu
sense haver establert quins són els fluxos de valor. Per tant, combinant-los, no podrem, per
exemple, resoldre un problema de Volum + Flux (establir fluxos a tot l’hotel si no tenim en
bones condicions la qualitat i el Flux ( és a dir, amb fluxos no estables) i V + Estandardització
(és a dir, si el volum o subministrament no són estables).

Metodologia d’Implementació del Lean Tourism en les àrees identificades.

Aquesta segona etapa estableix les 5 fases a seguir per implementar el Lean Tourism en
cadascuna de les àrees de millora identificades;

1.- Definir les necessitats dels clients i el valor del servei que espera, com ho desitja, en la
quantitat que ho requereix i sempre que ho necessita.

Millorar

Controlar

Figura 5.4 Tasques a seguir per a la implementació.

Projecte d’implantació del Lean Management en un hotel turístic de la costa Daurada Pàg. 29

Per determinar-ho, es imprescindible considerar l’estat inicial i l’ordre de la seqüència de les
fases de la matriu que resulta d’integrar l’estratègia tractada al capítol 5.3 amb les fases
Lean analitzades al capítol 5.4.1, d’ara en endavant matriu Fase - Estratègia.

La millora cal plantejar-la des de la base i amb la seqüència lògica que estableix la matriu
anterior sense ometre treballar cap cel·la, ja que cadascuna estableix una fase de la millora
Lean en un hotel. Si desenvolupem un projecte de millora Lean en una cel·la superior sense
tenir solucionades les que estan per sota, el projecte no serà sostenible i “caurà per gravetat
a una fase anterior” requerint immediatament treballar les fases de la base per fer-ho
sostenible. Per exemple, de la mateixa manera que no es pot atacar un problema de cost
(C) abans d’aconseguir l’estabilitat (Q), tampoc es podrà implementar un sistema operatiu
sense haver establert quins són els fluxos de valor. Per tant, combinant-los, no podrem, per
exemple, resoldre un problema de Volum + Flux (establir fluxos a tot l’hotel si no tenim en
bones condicions la qualitat i el Flux ( és a dir, amb fluxos no estables) i V + Estandardització
(és a dir, si el volum o subministrament no són estables).

Metodologia d’Implementació del Lean Tourism en les àrees identificades.

Aquesta segona etapa estableix les 5 fases a seguir per implementar el Lean Tourism en
cadascuna de les àrees de millora identificades;

1.- Definir les necessitats dels clients i el valor del servei que espera, com ho desitja, en la
quantitat que ho requereix i sempre que ho necessita.

Definir

Mesurar

AnalitzarMillorar

Controlar

Figura 5.4 Tasques a seguir per a la implementació.

Projecte d’implantació del Lean Management en un hotel turístic de la costa Daurada Pàg. 29

Per determinar-ho, es imprescindible considerar l’estat inicial i l’ordre de la seqüència de les
fases de la matriu que resulta d’integrar l’estratègia tractada al capítol 5.3 amb les fases
Lean analitzades al capítol 5.4.1, d’ara en endavant matriu Fase - Estratègia.

La millora cal plantejar-la des de la base i amb la seqüència lògica que estableix la matriu
anterior sense ometre treballar cap cel·la, ja que cadascuna estableix una fase de la millora
Lean en un hotel. Si desenvolupem un projecte de millora Lean en una cel·la superior sense
tenir solucionades les que estan per sota, el projecte no serà sostenible i “caurà per gravetat
a una fase anterior” requerint immediatament treballar les fases de la base per fer-ho
sostenible. Per exemple, de la mateixa manera que no es pot atacar un problema de cost
(C) abans d’aconseguir l’estabilitat (Q), tampoc es podrà implementar un sistema operatiu
sense haver establert quins són els fluxos de valor. Per tant, combinant-los, no podrem, per
exemple, resoldre un problema de Volum + Flux (establir fluxos a tot l’hotel si no tenim en
bones condicions la qualitat i el Flux ( és a dir, amb fluxos no estables) i V + Estandardització
(és a dir, si el volum o subministrament no són estables).

Metodologia d’Implementació del Lean Tourism en les àrees identificades.

Aquesta segona etapa estableix les 5 fases a seguir per implementar el Lean Tourism en
cadascuna de les àrees de millora identificades;

1.- Definir les necessitats dels clients i el valor del servei que espera, com ho desitja, en la
quantitat que ho requereix i sempre que ho necessita.

Figura 5.4 Tasques a seguir per a la implementació.
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2.- Mesurar els temps de la Cadena de Valor del procés, registrar les seves condicions i les
seves característiques i fixar els objectius de millora del procés.

3.- Analitzar les fonts de malbarataments en el procés actual mapejant la cadena de valor
per entendre les cues i els inventaris que es produeixen i mapejant el procés identificant els
malbarataments de disseny i d'operació.

4.- Millorar, identificant i implantant les accions de millora per atacar les causes d’arrel. Per
aconseguir-ho cal implementar iniciatives que aproximin la cadena de valor al flux continu i al
pull de la mateixa manera que cal fer servir les eines del Lean per plantejar les millores en
tot el procés.

5.-Controlar, establint polítiques i controls que assegurin la sostenibilitat i l'extensió de les
millores mitjançant el seguiment dels indicadors del sistema, la formalització d’equips Kaizen
i el compromís de tota la organització per millorar de forma contínua.

5.4.2. Eines

Per portar a terme les fases d’anàlisis, millora i control, el Lean Tourism disposa d’un conjunt
d’eines. A continuació s’exposa una breu introducció dels fonaments d’aquestes;

Estandardització: Consisteix en la creació d’estabilitat en els processos de la cadena de
valor. És la base dels passos següents ja que sense una sistemàtica repetible (encara que
en principi no sigui excel·lent) i predictible no es pot avançar en la millora.

Gestió Visual: Un cop existeix l’estandardització, es requereixen uns procediments o lliçons
visuals que ajudin als empleats, supervisors i directius a interpretar i recordar l’estàndard del
sistema per poder aplicar-ho amb fidelitat. És un element imprescindible de
l’estandardització ja que proporciona el suport necessari per poder complir amb la millor
pràctica disponible per un espai o activitat determinada.

5’s; és una metodologia que millora la organització i l’ordre per mantenir un ambient segur i
d’alt rendiment en els llocs de treball. El seu objectiu és mostrar, reduir i eliminar
malbarataments i residus per que no ocorrin en el futur. [BOM Consulting Group, 2010b,
p.6]. La metodologia es basa en 5 principis bàsics;

 Seiri (classificació); mantenir únicament el que sigui necessari pel procés. Eliminar
la resta.

 Seiton (ordre) ; Ordenar tots els elements necessaris i etiquetar-los pel seu fàcil
accés i ús.
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 Seiso (neteja).

 Seiketsu (estandardització); aplicació d’estàndards a la practica de les tres
primeres ‘S’. Aquest principi està fortament relacionat amb la creació dels hàbits per
conservar el lloc de treball en perfectes condicions.

 Shitsuke (auto-disciplina, manteniment); millora contínua per mantenir el sistema.

Value Stream Mapping; el mapatge de la cadena de valor és una eina que mitjançant
símbols i gràfics mostra la seqüència i el moviment de la informació,materials i les diferents
operacions que composen la cadena de valor. En aquest mapatge s’assignen indicadors
Lean a cadascuna de les operacions amb el fi de conèixer l’estat actual i poder identificar
oportunitats de millora.

Kanban; És una eina del Lean en forma de sistema d’ajuda visual que uneix la demanda
del ‘client’ amb el servei o subministrament de materials per part del ‘proveïdor’. Es tracta de
targetes que el ‘client’ utilitza per donar una senyal de reabastament al ‘proveïdor’ on s’indica
que, quan i quant s’ha de subministrar.

Kaizen; és una eina bàsica per a la millora continua de l’empresa basada en el treball en
equip: la gestió de projectes mitjançant equips multidisciplinaris i els equips permanents de
millora, com a valedors de la capacitat de resposta i adaptació als canvis de les necessitats
dels clients i promotors de la cultura de millora contínua.

A les sessions de Kaizen les empreses s’allunyen dels tradicionals projectes faraònics i es
concentren en realitzar petites però constants millores dels seus processos. Gran part del
temps es dedica a “fer que les coses es realitzin”. En aquestes sessions Kaizen els
participants tenen facultats no només per determinar o suggerir la millora, sinó el que és
més important, per efectuar-la. En Kaizen l’acció és el que prima.

5.5. Sostenibilitat

5.5.1. Compromís amb la cultura Lean

Els principis i les eines són necessaris per una transició d’èxit cap a la cultura Lean, però no
suficients. La cultura Lean implica el desig, la capacitat, i la responsabilitat de millorar
contínuament per part de tots els empleats, a qualsevol nivell de la organització. Sense
cultura Lean la organització no obtindrà beneficis, o aquests seran casos aïllats que no
tindran efecte en el conjunt de la organització.
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El repte està en que, pràcticament per naturalesa, les persones que formen la força laboral
en les organitzacions, acostumen a veure la millora i la cultura Lean com una manera de
retallar costos, i en conseqüència, eliminar llocs de treball. Aquí rau una paradoxa, el
desplegament de la cultura Lean requereix el compromís de les persones, tot i que moltes
ho veuen, a vegades, com una amenaça.

Aquesta situació requereix d’un fort lideratge i d’uns bons mecanismes de transmissió dels
objectius en tota la organització per aconseguir comprometre a tothom en la millora del
negoci pel be de tots.

Per aconseguir es proposa un procés de 3 fases;

Figura 5.5 Gràfic sostenibilitat.
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Fase 1; Alinear els objectius de la organització amb els individuals;

D’aquesta manera s’aconsegueix que equips individuals treballin de forma activa cap a la
consecució dels objectius de negoci. Tot i això, aquesta fase no és suficient ja que sinó hi
hauria molts departaments aïllats lluitant entre ells per aconseguir els seus propis resultats.

Fase 2; Establir una relació interna efectiva client – proveïdor;

L’objectiu es aconseguir que cada equip ara entengui el seu rol en donar suport a altres
equips per aconseguir els seus objectius. Es consensuen el plans de millora i es segueixen.
En aquest punt, s’aconsegueix que satisfer al client apliqui tant des d’un punt de vista extern
com intern.

Fase 3; Establir un cicle continu de comunicació i millora a l’empresa

Per aconseguir-ho ha d’existir una comunicació total i transparent dels objectius del negoci,
plans de millora interna i nivells de servei client - proveïdor entre equips.

5.5.2. Kaizen o millora contínua

Kaizen o millora contínua és el concepte que involucra la metodologia, estratègia, pràctiques
i eines analitzades en aquest capítol 5, dins d’un marc filosòfic i estratègic, que permet fer
realitat la millora contínua dins de la organització.

L’essència del Kaizen és la simplicitat com a mitjà de millora els estàndards dels sistemes
productius i de gestió. La capacitat d’analitzar, motivar, dirigir, controlar i avaluar constitueix
la raó de ser del Kaizen. “ Com més simple i senzill, millor”.
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Millorar els estàndards significar establir estàndards més alts. Una vegada aconseguit això,
el treball de manteniment consisteix en procurar que s’observin i s’entenguin els nous
estàndards. La millora contínua sostenible només s’aconsegueix quan la gent treballa per
estàndards més alts.

El Kaizen genera el pensament orientat a procés, ja que els processos han de ser millorats
abans d’aconseguir que s’obtinguin resultats millorats.

La millora contínua s’aconsegueix mitjançant totes les accions diàries, per petites que
aquestes siguin, que permeten que els processos i la empresa siguin més competitives en la
satisfacció del client. La velocitat del canvi dependrà del numero d’accions de millorar que es
realitzin dia a dia i de l’efectivitat amb que aquestes es realitzin. Per aquesta raó, és
important que la millora contínua sigui una idea internalitzada per complert en la conducta de
tots els membres de la organització de l’hotel, convertint-se en una filosofia de treball i vida.

Per una altra banda, solucionar problemes “petits”, ens costarà molt menys i el fet de veure
els objectius complerts amb facilitat ens animarà a seguir millorant poc a poc. En aquest
principi es basa la metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act), que és una metodologia
cíclica consistent en:

 Plan (planificar)

Consisteix en identificar un problema i planificar la manera en que serà resolt.

 Do (fer)

Consisteix en contrastar amb el procés, allà on realment s’agrega el valor, les teories
proposades en l’etapa P com causes dels problemes a analitzar.

 Check (verificar)

Consisteix en mesurar el resultat de les accions preses utilitzant els mètrics adequats
i comparar-los amb els objectius marcats per trobar-hi possibles diferències.

 Act (actuar)

Consisteix en analitzar les causes de les diferències trobades per crear de
cadascuna d’elles un nou projecte de millora, implantant i consolidant cadascuna de
les conclusions extretes a partir de l’etapa C. Això implica estandarditzar i
documentar la solució i estendre l’aprenentatge a processos similars.
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6. Presentació del cas d’estudi

6.1. Presentació de l’hotel objecte d’estudi

L’hotel Palas Pineda, es un hotel amb la categoria de 4 estrelles, emplaçat al poble de La
Pineda, veí del parc aquàtic Aquopolis y a 1 km del parc d’atraccions Port Aventura. Entre
altres característiques destacables, està ubicat a 80 metres de la platja i de la zona d’oci de
la Pineda; a més ofereix al seus clients la possibilitat de contractar multitud d’excursions i
sortides.

L’hotel disposa de 252 habitacions i 30 apartaments, repartits en 3 edificis, dos de l’hotel i un
de l’ apart-hotel. En total, ofereix una capacitat al voltant de les 1000 persones. Per poder
atendre les necessitats de tots els clients, disposa de tres bars, una sala de jocs, un gimnàs,
una piscina descoberta amb vigilant, una zona d’spa i tres grans menjadors.

Figura 6.1 Localització hotel Palas Pineda.
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6.2. Identificació dels processos de l’hotel a millorar

En el següent apartat es seleccionaran, seguint la metodologia exposada al punt  5.4.1, els
processos de la cadena de valor de l’hotel Palas Pineda que seran objecte de millora;

Servei de recepció- Front Office-

En la recepció l’estat actual Fase - Estratègia d’implantació del Lean és el següent;

Mapa de gestió
Eines
Sistema operatiu
Gestió visual
Flux
Estandarització

Qualitat Volum Cost

Com es pot veure a la matriu anterior, el procés del servei de recepció  no es pot considerar
que disposi de cap de les etapes fase - estratègia del Lean. Donada la situació plantejada, i
la importància pel valor que el client li dona en la seva experiència turística, aquest procés
serà objecte d’estudi per mirar de treballar les etapes de base. A priori es mostren com
oportunitats de millora la creació d’estabilitat en l’estandardització, el flux i la gestió visual
així com estandarditzar el subministrament del servei i racionalitzar el flux en vers el volum
de subministrament o disponibilitat de servidors.

Serveis administratius – Back office

En el serveis administratius l’estat actual Fase - Estratègia d’implantació del Lean és el
següent;

Mapa de gestió
Eines
Sistema operatiu
Gestió visual
Flux
Estandarització

Qualitat Volum Cost

Figura 6.2 Matriu Fase – Estratègia servei de recepció estat actual.

Figura 6.3 Matriu Fase – Estratègia serveis administratius  actual.
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Aquest procés es troba en un procés avançat d’implementació de la gestió Lean en les
etapes basades en la qualitat i el cost. Si que es troben oportunitats en la interacció de la
estandardització i el flux amb el subministrament del servei, especialment en la relació amb
l’activitat del front office. En l’anàlisi del front office es treballaran aquestes possibilitats.

Servei d’habitacions

En el servei d’habitacions l’estat actual Fase - Estratègia d’implantació del Lean és el
següent;

Mapa de gestió
Eines
Sistema operatiu
Gestió visual
Flux
Estandarització

Qualitat Volum Cost

El servei d’habitacions disposa d’un estàndard de treball, malgrat que no sigui el millor
possible, en quant al volum d’oferta del servei i a la qualitat requerida. Però, existeixen
oportunitats en la creació d’estabilitat en el flux i l’estandardització de tot el subministrament
del procés. Finalment, cal tenir en compte el gran cost que implica aquest procés per la
organització (13 persones diàries) i com a conseqüència cal revisar les possibilitat de millora
operativa, a més de les oportunitats en l’estabilització del flux i el volum de subministrament.
És un dels processos seleccionats per treballar-hi.

Servei de bugaderia

En el servei de bugaderia l’estat actual Fase - Estratègia d’implantació del Lean és el
següent;

Mapa de gestió
Eines
Sistema operatiu
Gestió visual
Flux
Estandarització

Qualitat Volum Cost

Figura 6.4 Matriu Fase – Estratègia servei d ‘habitacions estat actual.

Figura 6.5 Matriu Fase – Estratègia servei de bugaderia estat actual.
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El servei de bugaderia manté elements de gestió visual de la qualitat del material i el volum
de subministrament més o menys constants. Però, no disposa de cap evolució en les etapes
de la base amb el que la sostenibilitat de la gestió visual genera pocs beneficis per la creació
de valor en el procés. Degut a les oportunitats en la base de la matriu i la seva relació amb el
servei d’habitacions es decideix seleccionar aquest procés.

Servei de cuina

En el servei de cuina l’estat actual Fase - Estratègia d’implantació del Lean és el següent;

Mapa de gestió
Eines
Sistema operatiu
Gestió visual
Flux
Estandarització

Qualitat Volum Cost

El servei de cuina es el procés més avançat en quant al nivell d’assoliment del Lean.
Disposen d’una alta estandardització així com d’una bona estabilitat en l’ utilització d’eines
avançades del Lean com el milk - run i la gestió visual, sobretot en els estocs. No podem
negar que ens va sobtar l’alt nivell de la gestió global d’aquest procés. La direcció dona
molta importància a aquest servei i creu que la situació actual és la conseqüència de la
introducció de bones pràctiques que han aportat els 3 últims caps de cuina (a partir de les
seves experiències prèvies en cadenes hoteleres de gran prestigi).

Servei d’aprovisionaments

En el servei d’aprovisionaments l’estat actual Fase - Estratègia d’implantació del Lean és el
següent;

Mapa de gestió
Eines
Sistema operatiu
Gestió visual
Flux
Estandarització

Qualitat Volum Cost

Figura 6.6 Matriu Fase – Estratègia servei de cuina estat actual.

Figura 6.7 Matriu Fase – Estratègia servei d ‘aprovisionaments estat actual.
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Aquest servei es troba igualment en un nivell avançat d’introducció del Lean. L’evolució en el
servei de cuina ha estat acompanyada per avenços també en la gestió dels
aprovisionaments.  Aquesta afirmació es pot constatar amb un alt nivell d’estabilitat en els
estàndards i el flux amb la cuina, així com en una bona gestió dels Kanbans dels
subministres de matèria prima amb la cuina i la utilització d’eines de gestió visual, i inclús de
mètrics de medició del seu sistema.

Servei de manteniment

La direcció de l’hotel ens va demanar ometre l’anàlisi d’aquest procés per estar totalment
externalitat. La responsabilitat del servei està complertament delegada a una empresa
especialista en manteniment i no va ser possible establir un equip de treball amb ells per
analitzar el procés.

Servei de menjador

En el servei de menjador l’estat actual Fase - Estratègia d’implantació del Lean és el
següent;

Mapa de gestió
Eines
Sistema operatiu
Gestió visual
Flux
Estandarització

Qualitat Volum Cost

El servei de menjador aplica eines de gestió visual aïllades com poden ser els indicadors de
safata buida, però  les utilitza sense una estabilitat en l’estàndard d’aplicació ni molt menys
en el flux. De la mateixa manera s’identifiquen moltes oportunitats en l’estandardització i en
la creació de flux a través de tot el procés. Finalment, l’etapa del cost s’erigeix com un
aspecte important a treballar degut al seu impacte pel negoci.  És l’últim procés escollit per
treballar.

Figura 6.8 Matriu Fase – Estratègia servei de menjador estat actual.
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6.3. Descripció dels processos objecte de millora

6.3.1. Servei de recepció

El servei de Recepció és aquell que s’encarrega de;

 Realitzar el procés d’entrada (Check In)  i sortida (Check Out) dels clients a l’hotel.

 Atendre presencial i telefònicament consultes i necessitats especials dels clients
(taxis, premsa, pàrking,etc.)

 Facilitar material i/o registre en les activitats disponibles a l’hotel (tenis, golf, jocs de
taula,etc.)

Al hotel Palas, per l’activitat Front Office d’aquest servei es requereixen 4 torns de treball. En
el primer es realitza una jornada de 6h a 17h, el segon de 8h a 19h, el tercer de 9h a 20h i el
4rt de 20h a 6h.

En el Back Office hi treballen 2 persones en horari de 10 a 17h durant la setmana i una
persona de reforç els dissabtes, diumenges i festius en horari de 8 a 14h.

La informació que es recull en el servei de recepció és essencial ja que pot ser utilitzada per
tota la resta de processos que conformen la cadena de valor pel client durant la seva
estança a l’hotel.

6.3.2. Serveis d’habitacions

El procés de treball en les habitacions és aquell que s’encarrega de;

 mantenir la neteja i l’ordre de les habitacions ocupades per clients. Denominarem a
aquest procés com ‘habitació ocupada’.

 Netejar, ordenar i preparar les habitacions per ser ocupades per nous clients després
de que altres clients les abandonin. Denominarem a aquest procés com ‘ habitació
entrada-sortida’

Al hotel Palas, del servei de les 282 habitacions de les quals disposa, se n’ocupen un equip
de 13 persones que treballen de 6:30 a 15:30 i que dediquen 6 hores diàries a realitzar el
servei d’habitacions; de les 9:30 a les 15:30. Les dues hores restants les dediquen a donar
suport en la neteja de la resta d’instal·lacions generals i compartides de l’hotel.

Aquest procés està liderat per la governanta, que diàriament els hi entrega les ordres de
producció amb les habitacions a processar i el tipus de servei a realitzar en cadascuna.
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Cada treballadora se n’ocupa de 20 habitacions al dia. Les habitacions de les quals se
n’ocupa cada persona solen estar situades en una única planta.

El servei d’habitacions interactua amb el servei de bugaderia en l’entrega i posterior recollida
dels llençols, mantes i tovalloles que s’utilitzen en les habitacions.

6.3.3. Serveis de bugaderia

El servei de bugaderia és el procés que s’encarrega de netejar i proporcionar seca i plegada
la roba necessària per a les diferents seccions de l’hotel. És a dir, tovalloles, mantes i
llençols per a les habitacions, mantells i tovallons per al menjador.

El servei consta de dues parts ben diferenciades; servei intern, on es renten, assequen i
planxen les tovalloles i les mantes i el servei extern on s’envien els mantells, els llençols i els
tovallons.

Actualment, aquest servei el composa un equip de 2 persones, repartides en 2 torns.

Les mantes de les habitacions es canvien cada 3 o 4 dies, tot depenen de la temporada
mentre que les tovalloles es canvien cada dia en la majoria d’habitacions.

La resta de material, s’envia a una empresa externa, ja que actualment no tenen capacitat
per fer-ho internament.

La sala de bugaderia té uns 100 m2aprox. amb unes mesures de 8,4 x 11,7 m essent a la
vegada el magatzem de material acabat.

6.3.4. Servei de menjador

El servei de menjador és aquell que s’encarrega d’assignar la taula al client quan arriba,
acompanyar-lo, parar les taules, netejar-les, atendre les demandes dels clients referents al
servei, servir les begudes i reposar el menjar.

El servei de menjador està organitzat en tres torns diaris, esmorzar ,de 07:30 a 10:30 h,
dinar, de 12:30h a 14:30 h i sopar, de 19:00 h a 21:00 h.

Actualment, del servei se n’ocupen una maitre i 11 treballadors més (8 cambrers i 3
resposadors). Cadascú té la seva tasca assignada de manera que els reposadors se
n’ocupen de canviar les safates buides per unes altres plenes i els cambrers de la resta; la
Maitre rep els clients organitza el treball de les persones i coordina el servei.

El menjador, disposa d’una superfície de 6600 m2 distribuïda en un area rectangular de 22 x
30 metres (veure Fig. 6.10).
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El menjador té unes taules fixes i no varien en funció de la ocupació ni del servei que estigui
oferint, no obstant, sí que hi ha petites diferències entre el servei d’esmorzar i els serveis de
dinar i sopar.

Al matí, el client quan arriba, es para la taula ell mateix, és a dir, a la taula troba un tovalló de
paper individual i ell mateix agafa tant la beguda com el menjar. En canvi al migdia i a la nit,
el client s’asseu a la taula que li es assignada, els tovallons són de roba i el cambrer els hi
serveix la beguda.

El servei restaurant és de tipus buffet lliure, de manera que es el propi client el que s’ha
d’anar a buscar el menjar tantes vegades com ho requereixi. El servei consta d’una illa amb
els primers plats, una barra amb els segons plats, una tercera illa amb les postres i un servei
de carn i peix cuinada a l’instant, (veure Fig. 6.9).

En el servei de menjador, durant els dinars i el sopars, el clients són acompanyats a la taula
per una cambrera, després d’ensenyar la targeta Welcome. D’aquesta manera s’assegura
que les persones que arriben estan allotjades a l’hotel i es comprova el règim que tenen per
saber les consumicions que se li hauran de carregar (menjar, begudes o menjar i begudes,
etc.). Si no tenen el règim complert inclòs, es pren nota i es carrega la part que correspongui
del servei en l’habitació perquè el client faci el pagament durant el Check-Out.

Després de cada servei el menjador és netejat per les pròpies cambreres, que en temporada
alta poden arribar a rebre el suport de personal auxiliar.

Figura 6.9 Spaguetti flow menjador.
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7. Estat actual

7.1. Servei de recepció

7.1.1. Definició del valor; les necessitats del client

Les necessitats del client respecte aquest servei són;

 Esperar el mínim temps possible per realitzar el Check In i el Check Out

 No fer cua o fer cua mínima per les consultes sobre serveis o altres necessitats
durant la estança a l’hotel

 Ser atesos al telèfon quan tenen alguna consulta.

 Amabilitat en el tracte.

7.1.2. Mètriques actuals

Referent a la gestió d’entrades i sortides dels clients;

 Temps mig de Check In; 280 segons (veure Annex A, Taula A.1).

 Temps mig de Check Out; 150 segons (veure Annex A, Taula A.2).

Referent a les cues que es generen com a conseqüència del hotel;

 Temps d’espera mig en la cua per Check-In; 13,2 minuts (veure Annex A, Taula A.3).

 Temps d’espera mig en la cua per Check-Out; 23,3 minuts (veure Annex A, Taula
A.4).

Referent a les consultes, en les hores punta (de 10.00h a 18.00h) es produeixen;

 13 consultes/hora ( aproximadament 4 telefòniques).

Per últim, els moviments de les persones en els seu espai de treball;
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 115m/ hora· persona (veure Fig. 7.4).

7.1.3. Objectius

D’acord amb el valor que el client percep del servei i de les mètriques presentades
anteriorment, els objectius de millora a aconseguir són;

 Reduir a menys de 5 minuts el temps d’espera a les cues de la recepció per realitzar
el Check-In / Check-Out

 Eliminar o reduir al mínim les cues per fer les consultes sobre serveis o altres
necessitats durant la estança a l’hotel.

 Assegurar que tots els clients són atesos al telèfon quan tenen alguna consulta.

 Assegurar que tots els clients que s’allotgen a l’hotel reben un tracte amable i
personal.

7.1.4. Anàlisi i diagnòstic

L’estat inicial del servei de recepció es presenta en el següent VSM;

A continuació analitzarem aquest procés;

Figura 7.1 VSM recepció.
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El procés comença amb la decisió per part del client de reservar l’estança en l’hotel
mitjançant Internet, l’agència o el Telèfon. En la majoria d’ocasions, el client facilitat totes les
dades indicades ( Disponibilitat i dades, règim, nom i telèfon, Nº de targeta de crèdit).

A partir d’aquesta informació es genera l’ordre de reserva interna i l’assignació de l’habitació
en funció de la reserva del client.

Finalment es crea la tarja de Welcome on s’indica el règim d’allotjament a l’hotel i si el client
pertany a algun grup amb condicions especials ( grup de jubilats, escola, grup d’un paquet
turístic,etc.). La funció d’aquesta tarja és indicar al servei de menjador el règim del client i
definir les consumicions que se li hauran de carregar (menjar, begudes o menjar i begudes,
etc....) o la ubicació de la seva taula en cas de pertànyer a algun grup especial. Aquesta tarja
es deixa preparada i desada fins el Check In del client.

A l’arribada d’un nou client, els clients fan cua i s’inicia el procés de Check-In;

- El/la recepcionista demana el nom del client i una vegada trobada la reserva
confirma l’habitació assignada i que el client es troba en l’edifici de l’hotel que li
correspon. Si no és així, indica al client l’edifici al que ha de dirigir-se.

- Si es troba en l’edifici correcte, es demana el bono de l’agència ( si el client ha fet la
reserva a través d’aquest canal), es demana el DNI de les persones que estaran
allotjades i s’introdueixen a mà totes les dades que inclou.

- Si procedeix es desa l’abonament de l’agència, s’imprimeix la cartilla de la reserva
(s’indica nom del titular de la reserva, habitació i dates de l’estança), i es crea la clau
de l’habitació mitjançant un ordinador especial per fer-ho.

- Finalment s’entrega al client la clau, la tarja Welcome, la cartilla de la reserva i se li
dona una breu explicació sobre la seva reserva, serveis disponibles i els horaris dels
menjadors.

Durant la seva estança, els clients requereixen atenció telefònica o presencial. Per fer les
consultes de forma presencial, els clients comparteixen cua amb els clients que volen fer el
Check In / Check Out. Les atencions o consultes més sol·licitades són;

- Disponibilitat del servei de pàrquing / pàrquing pels voltants.

- Horaris d’autobusos / autocars.

- Llista de preus dels serveis de l’hotel (Pàrquing, Tennis, Spa, etc.).

- Horaris dels serveis de l’hotel (Tennis, Spa, menjador, etc.).
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- Restaurants recomanats per la zona.

Finalment, al abandonar l’hotel els clients es dirigeixen a realitzar el Check Out.

- El client entrega les claus de l’habitació.

- Es revisa si hi ha algun consum carregat a l’habitació i es confirma verbalment amb
el client.

- S’imprimeix el full de càrrecs i s’agafa la factura (ja preparada si el client la tenia
sol·licitada). S’entrega aquests dos documents al client.

- El client revisa el full de càrrecs, la factura i finalment realitza el pagament.

Malbarataments detectats

Una vegada vist el procés, intentarem exposar els malbarataments detectats que s’indiquen
en forma d’explosions Kaizen en el VSM;

 Malbaratament de sobre processament i inventari del servei en curs per varies
ineficiències es produeixen en el procés de Check In i Check Out;

o Es porta  a terme un treball sense valor pel client que implica la creació, el
tractament i l’inventari de la tarja Welcome independent de la cartilla de la
reserva. Cal tenir en compte que entre aquests dos documents únicament
s’inclou la informació de règim, grup, nom del client, habitació i dates de
l’estança.

o Quan un client arriba a l’hotel se li demana el cognom per identificar la
reserva. La transcripció provoca malentesos i els conseqüents problemes per
identificar la reserva, a més de la conseqüent molèstia pel client a qui no li és
agradable que li preguntin pel seu cognom 2 ó 3 vegades.

o Les dades del DNI dels client es copien manualment. Tot i disposar d’uns
aparells per fer-ho de forma automàtica, no es fan servir per falta de formació
o coneixement d’us.

 Malbaratament d’espera quan els clients;

o Romanen a la cua un temps superior al desitjat per realitzar el Check In /
Check Out.
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o Han d’esperar, a la cua dels clients que arriben o marxen de l’hotel, per
obtenir informació o requerir algun material.

o No són atesos telefònicament per resoldre alguna consulta o son atesos
després de varies trucades.

 Malbaratament de moviments, esperes i temps improductius en l’activitat de les
persones encarregades del servei de recepció;

o En primer lloc per que en les hores de màxima afluència, hi ha tres persones
en el servei i únicament 2 espais de treball. Ningú té el seu lloc assignat i això
implica canvis continus en les seves posicions i esperes per utilitzar espais o
recursos compartits.

o En segon lloc, perquè la distribució dels elements necessaris per donar el
servei és totalment caòtica i poc racional.

o En tercer lloc, perquè d’algun dels elements més necessaris per realitzar el
servei no hi ha disponible una unitat per cada recepcionista ( TPV, ordinador,
telèfon, ordinador de claus, etc.)

o En quart lloc, perquè no existeix un mètric  indicador de la càrrega de treball
de les persones que permeti visualitzar la disponibilitat o saturació dels
recursos. Durant el projecte es registra i es gràfica aquesta càrrega de treball
quedant representada en els següents diagrames;

Figura 7.2 Diagrama de barres del Check Out actual
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o Per últim, l’inadequat disseny del mostrador de la recepció, que al ser convex
en el costat on es situen els recepcionistes, suposa una maximització de la
distància recorreguda per desplaçar-se entre dos punts qualsevols.

El següent Spaguetti Flow mostra els moviments d’una persona durant una hora de la seva
jornada de treball a la recepció. A la Figura 7.4 es pot observar la conseqüència dels
malbarataments abans esmentats; un patró de moviments caòtic amb un disseny de
mostrador i un layout desfavorable que resulta en creuaments, esperes i excés de
moviments sense valor afegit. La seqüència d’activitats registrades per realitzar aquest
spaguetti flow, es poden veure a la Taula A.5.

Figura 7.3 Diagrama de barres del Check In actual.

Figura 7.4 Spaguetti flow recepció actual.
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7.2. Servei d’habitacions

7.2.1. Definició del valor; les necessitats del client

Les necessitats del client respecte aquest servei són;

 No tenir que esperar a tenir l’habitació preparada al arribar a l’hotel.

 No ser molestat pel servei d’habitacions quan s’està dintre de l’habitació.

 Poder fer el Check-Out més tard.

 Tenir l’habitació ben ordenada i netejada diàriament, amb les tovalloles i els
accessoris de bany reposats.

7.2.2. Mètriques actuals

Referent al temps de procés del servei d’habitacions;

 Temps de procés ‘habitació entrada-sortida’; 1297s (veure Annex B, Taula B.1).

 Temps de procés ‘habitació sortida’ (diferent planta); 1397s (veure Annex B, Taula
B.2).

 Temps de procés ‘ habitació ocupada’; 732 s (veure Annex B, Taula B.3).

Referent a l’eliminació d’activitats de NVA;

 Temps d’activitats de NVA procés ‘habitació entrada-sortida’; 274s (veure Annex B,
Taula B.1).

 Temps d’activitats de NVA procés ‘habitació entrada- sortida’ (dif.planta); 394s (veure
Annex B, Taula B.2).

 Temps d’activitats de NVA de procés ‘habitació ocupada’; 219s (veure Annex B,
Taula B.3).

Referent a les distàncies recorregudes en el procés d’habitacions;

 Distància recorreguda procés ‘habitació sortida’; 99m (veure Figura 7.9).

 Distància recorreguda procés ‘habitació sortida’ (dif.planta); 154m (veure Figura 7.9).

 Distància recorreguda procés ‘habitació ocupada’; 70m (veure Figura 7.9).
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7.2.3. Objectius

 Aconseguir enrederir l’hora màxima de Check-Out sense enrederir la disponibilitat de
les habitacions a l’hora del Check-In.

 Millorar l’experiència turística dels clients evitant qualsevol molèstia innecessària
provocada pel servei d’habitacions.

 Assegurar que a tots els clients se’ls hi proporciona el servei d’ordre i neteja amb el
mateix nivell de qualitat, que és exactament el que ells requereixen.

 Eliminar tots els malbarataments que es produeixin en el procés i totes les activitats
que no aporten el valor definit pel client.

7.2.4. Anàlisi i diagnòstic

L’estat inicial del servei d’habitacions es presenta en el següent VSM;

A continuació analitzarem aquest procés;

El procés comença en la definició de l’ordre de treball per part de la governanta. Aquestes
ordres de treball es generen a partir de les dates d’estança confirmades durant el Check In
dels clients.

Figura 7.5 VSM Servei habitacions actual.
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En  aquesta ordre de treball s’indica el nº d’habitació, el nombre i tipus de clients allotjats
(adults,nens), si requereixen tovalloles netes (que en realitat indica el nombre d’habitacions
ocupades), les sortides i les entrades. A més s’ofereix informació addicional que no s’utilitza.

Una vegada es disposa de l’ordre de treball, es recullen les tovalloles, llençols,etc a la
bugaderia.  També es recullen els accessoris de bany que es reposaran en cada habitació.
La recollida de tot aquest material es fa amb el carro de la roba bruta. Una vegada a la
planta, es realitza un traspàs des del carro de la roba bruta al carro principal del servei
d’habitacions.

A partir d’aquest punt, s’inicia el procés d’habitacions en el qual  es desplaça entre les
habitacions un carro principal ( tovalloles, llençols, accessoris de bany, bossa de la brossa,
etc.), un carro per les tovalloles i els llençols bruts, dos cubells, una escombra, un recollidor i
una mopa.

A vegades les ordres de producció indiquen processar habitacions en diferents plantes de
les seves fixes. Quan això succeeix, les treballadores únicament s’emporten el carro de la
roba bruta, amb els dos cubells, l’escombra, la mopa i una bossa d’escombreries dintre i
deixen el carro principal al box de la seva planta. D’aquesta manera, a l’altre planta fan
servir el carro principal d’un altre treballadora per agafar els accessoris de bany, tovalloles,
llençols, etc.

El procés conclou, al final de la jornada de tot el personal de servei d’habitacions, portant a
la bugaderia tot el tèxtil per rentar dins del carro de roba bruta. Finalment, es torna el carro
buit de la roba bruta al box de la planta on prèviament s’havia guardat el carro principal amb
els cubells i la resta d’elements de treball.

Malbarataments detectats
Una vegada vist el procés, intentarem exposar els malbarataments detectats que s’indiquen
en forma d’explosions Kaizen en el VSM;

Figura 7.6 Imatges carros i material servei d’habitacions actual.
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 Malbarataments d’espera i moviments ja que ni la governanta ni el personal del
servei d’habitacions coneixen quan es produeix la necessitat de servei per part del
client i no poden planificar l’operació de treball entre les diferents habitacions abans
de començar la jornada. En la majoria d’habitacions no hi ha l’ordre de “neteja” o de
“no molestar” en la porta, i per tant cal anar picant porta a porta per descobrir si el
client requereix el servei.  Això implica esperes i moviments d’anada i tornada entre
les diferents habitacions incloses en les ordres. Aquest malbaratament s’agreuja
quan cal desplaçar-se a un altra planta per realitzar el servei (sense conèixer si es
podrà realitzar). A més no cal oblidar que aquests malbarataments també
provoquen molèsties i incomoditats que resulten negativament en
l’experiència dels clients a l’hotel.

 Malbaratament de sobreprocessament en la interacció amb la bugaderia i el
magatzem de materials; el fet d’utilitzar dos carros resulta en traspasso innecessaris
des del carro de roba bruta al carro principal del material que es recull de la
bugaderia i el magatzem.

 Malbaratament d’Inventari ja que el material que es recull de la bugaderia i el
magatzem no respon necessariament a les necessitats de l’ordre de treball del dia.

 Malbaratament de moviments en el servei d’habitacions;

En primer lloc per l’ increment de desplaçaments que provoca moure els dos carros i
la resta d’elements entre les diferents habitacions.

En segon lloc, en el propi procés d’ordre i neteja de les habitacions per no tenir un
procés estandarditzat que minimitzi els moviments sense valor afegit en aquesta
activitat, que també s’incrementen per la necessitat de deixar els carros fora de
l’habitació per ser poc operatiu introduir els dos dins l’habitació.

Finalment, quan es requereix treballar en altres plantes, la operativa d’utilitzar el
carro principal d’un altre persona implica un malbaratament per moviments de 120
segons en cada habitació.

A la Figura 7.7, podem veure l’anàlisi del procés d’habitació sortida’ on s’han indicat
les oportunitats de millora respecte els desplaçaments que podrien ser eliminats i els
malbarataments d’espera abans esmentats. Aquest procés implica 1297 segons
d’operació ( 1417 segons en el cas de operar en una planta diferent), dels quals 274
segons (394 segons quan no estan en la seva planta) no aporten valor al servei pel
qual paga el client.
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Figura 7.7 Procés d’habitació entrada- sortida actual.
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A continuació podem veure el mateix anàlisi en el procés ‘habitació ocupada’.

Per analitzar en detalls els moviments que es porten a terme en la operativa d’ordre i neteja
d’una habitació,i tenir un indicador de distància recorreguda en aquesta, s’ha realitzat un
Spaguetti Flow. Aquest s’ha realitzat a partir de les diferents posicions que ocupa la persona
encarregada d’aquesta tasca durant els serveis ‘habitació sortida’ en la planta local i no local
i el servei ‘habitació ocupada’. A continuació es presenta el fluxe del servei habitació
“sortida” en planta no local. Les activitats registrades per realitzar aquest spaguetti flow, es
poden veure a la Taula B.4.

Figura 7.8 Procés d’habitació ocupada actual.
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A la figura anterior podem observar clarament que, el fet de tenir els carros fora de
l’habitació, genera molt malbarataments de moviments, més encara en la situació que es
presenta en la imatge quan es requereix utilitzar el carro principal d’un altre companya quan
les operadores no treballen en la seva planta local. També s’observa que el “centre de
gravetat” dels moviments es situa entre el llit i la sortida del lavabo.

7.3. Servei de bugaderia

7.3.1. Definició del valor; les necessitats del client

El procés de bugaderia està relacionat amb els processos de menjador i habitacions.
Aquests dos processos son a la vegada proveïdors i clients de bugaderia.

El clients interns requereixen de bugaderia:

 Tenir material disponible sempre que el necessiti.

Figura 7.9 Spaguetti flow Servei habitacions actual.



Pàg. 56 Memòria

 Que el material estigui en òptimes condicions per ser utilitzats en els serveis.

 Poder deixar material brut sempre que ho necessitin (per no acumular).

 Invertir el mínim temps i esforç físic possible en deixar i recollir el material.

7.3.2. Mètriques actuals

 Leadtime del material: 818 min (veure Figura 7.10).

 Temps de valor afegit: 138 min (veure Figura 7.10).

 Temps de no valor afegit: 680 min (veure Figura 7.10).

 Distància recorreguda per l’ operaria: 234 metres (veure Figura 7.11).

 Tovalloles en circulació i estoc: 5076 unitats.

7.3.3. Objectius

 Reduir distància recorreguda en un 75%.

 Reduir el nº d’operacions de no valor afegit com a mínim en un 50%.

 Reduir la quantitat de tovalloles utilitzades.

 Reduir el temps que el material passa a la bugaderia.

 Millorar la qualitat del treball reduint posicions no ergonòmiques per les persones.

 Eliminar sorolls a la nit, per no molestar el descans dels clients.

 Millora de la productivitat del procés.

7.3.4. Anàlisi i diagnòstic

L’estat inicial del servei de bugaderia es presenta en el següent VSM:
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El procés de bugaderia comença amb l’arribada de material des de les habitacions fins a la
pròpia bugaderia. Aquesta arribada es produeix un cop al dia, cap a les 15.15 - 15:30 h,
quan les persones que realitzen el servei d’habitacions estan acabant la seva jornada de
treball.

El material arriba a la bugaderia dins del carro de roba bruta on s’ha anat acumulant durant
tot el servei d’habitacions. Un cop arriba, la operadora del servei d’habitacions traspassa el
material a un altre carro, que es el queda aparcat a la bugaderia amb el material
emmagatzemat.

El material entra a la rentadora mitjançant el sistema FIFO i quan acaba aquest procés,
l’operadora treu la roba de la rentadora, la baixa a un carro i la porta fins a la assecadora.

Quan surt de la assecadora, es traspassa a un carro per tal d’endur la roba fins a la taula de
planxat.

Un cop el material està planxat, es passa a un carro on queda apilat fins que arriba una de
les dones que fan el servei d’habitacions i les traspassa al seu propi carro per endur-se-les.

Figura 7.10 VSM servei de bugaderia actual
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Malbarataments detectats

Una vegada vist el procés, intentarem exposar els malbarataments detectats que s’indiquen
en forma d’explosions Kaizen en el VSM;

 Malbarataments en forma d’esperes:

o Degut a l’actual gestió de la bugaderia, tot el material arriba de cop i es
queda en forma de material per processar a l’entrada de la bugaderia fins
que li arriba el torn.

 Malbaratament en forma de moviment de personal:

o Com podem veure a l’Spaguetti Flow, els moviments del personal son caòtics
i aleatoris, el que propicia que la persona recorri més distància que
l’absolutament necessària, amb la conseqüent pèrdua de temps.

o El personal es desplaça molts metres com a conseqüència de la posició
actual de les assecadores i les rentadores, que es troben alineades

Les activitats registrades per realitzar aquest Spaguetti Flow, es poden veure a l’annex C,
Taula C.3.

Figura 7.11 Spaguetti flow servei de bugaderia actual.
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A continuació podem veure la Figura 7.12, plànol actual de la bugaderia, amb la ubicació de
les rentadores, les assecadores i les cotes dimensionals.

A continuació podem observar el diagrama de barres dels treballs actuals de l’operari de
bugaderia (veure annex C, taula C.1):

Figura 7.12 Plànol situat a la bugaderia.

Figura 7.13 VSM Diagrama de barres operari de bugaderia actual.
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En aquest diagrama podem observar la saturació dels recursos durant el temps que triga
en fer-se una maquinada. Es representa el temps de treball, aprofitat, en realitzar les
diferents activitats derivades del procés (color) i el temps no aprofitat (transparent) de
l’operaria.

 Malbaratament en forma de sobreproducció i reprocés;

o Com a conseqüència de la gestió actual de la bugaderia, que treballa amb
grans lots de material, tenim més tovalloles de les necessàries pel volum de
clients que pot acollir l’hotel. Això suposa un volum important d’estocs que
impliquen reprocessos innecessaris ja que quan una tovallola està més de
tres dies a la bugaderia, encara que estigui neta, comença a olorar, ja que les
condicions de humitat així ho propicien, de manera que s’ha de tornar a
rentar, assecar, planxar i doblegar.

 Malbarataments en forma de moviment de material:

o Segons es pot observar al VSM actual, el material tèxtil pateix vuit traspassos
des de que surt d’una habitació brut fins que torna net a un altre habitació.
Aquests traspassos estan malbaratant temps i energia de les persones que
no aporten valor ( amb l’agreujant de que els traspassos requereixen adoptar
posicions poc ergonòmiques que tenen un impacte negatiu sobre la salut i el
seu benestar.)

7.4. Servei de menjador

7.4.1. Definició del valor; les necessitats del client

Les necessitats del client respecte aquest servei són;

 Esperar el mínim temps possible a l’entrada

 Tenir menjar sempre disponible.

 Tenir taules netes disponibles.

 Saber on s’ha de dirigir quan busquen un plat, un ganivet, unes postres, etc.

 Estar el mínim temps aixecats buscant menjar.

 No tenir creuaments de persones o cambrers a l’hora d’agafar el menjar.
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 No desparar la taula al acabar.

 Rebre un tracte amable per part dels cambrers.

7.4.2. Mètriques actuals

Referent a les cues:

 Temps d’espera a la cua d’entrada: 1,09 minuts (veure annex D, Taula D.2).

 Temps d’espera a les begudes: 2,96 minuts (veure annex D, Taula D.4).

 Temps d’espera a les taules: 0,74 minuts (veure annex D, Taula D.6).

Referent al moviment del personal:

 Distància recorreguda ( per donar servei a 6 taules): 490 m (veure Figura 7.19).

Referent a la gestió del material:

 Quantitat de menjar cuinat que es llença (scrap): 30 %

Referent a la gestió interna:

 Vegades a l’hora que el client es queda esperant la reposició de menjar a la safata: 4

 Cambrers que passen per la zona del menjar: 9

 Quantitat de preguntes als cambrers per hora: 7

7.4.3. Objectius

D’acord amb el valor que el client percep del servei i de les mètriques presentades
anteriorment, els objectius de millora a aconseguir són;

 Harmonitzar tasca dels cambrers.

 Reduir en més del 50% els metres recorreguts dels cambrers.

 Reduir cues.

 Assegurar la disponibilitat de menjar quan, on i com el client ho desitja.

 Potenciar la gestió visual dirigida al client extern.
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 Mantenir un alt nivell de neteja

7.4.4. Anàlisi i diagnòstic

L’estat actual que presenta el servei de menjador és el següent:

A continuació analitzarem aquest procés;

Per conèixer realment el nostre procés de manera acurada, s’ha realitzat el VSM (veure
figura 7.14 ) del servei de menjador, essent el client el nostre material. Per tal d’aproximar el
flux que es realitza, el VSM reflexa el servei de dinar i de sopar.

- En primer lloc, el client arriba i ha de fer cua per tal d’ensenyar la tarja Welcome
(que indica el seu règim d’allotjament i les cosumicions que li han de ser
carregades).

- Seguidament espera a que l’acompanyin a una taula neta.
- Quan seu, espera que arribi un cambrer i demana la beguda.
- Un cop li han portat la beguda s’aixeca a agafar el dinar o el sopar. El client

s’aixeca tantes vegades com ho desitja.
- Quan el client acaba de menjar, s’aixeca, i pot o no buidar els plats a la ubicació

destinada a tal efecte, i finalment marxa.

Figura 7.14 VSM actual menjador.
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Malbarataments detectats

 Malbarataments en forma d’esperes:

o Actualment hi ha, en totes les franges horàries, 11 cambrers per a 108 taules.
Això provoca que hi ha períodes de temps en que aquests recursos es troben
sobresaturats i d’altres en que la seva càrrega de treball és mínima.

o Quan falta menjar en una safata, el reposador va cap a la cuina per agafar
una plena, mentre el client, espera la nova safata.

o Els clients fan una mitjana de 7 preguntes a l’hora als cambrers. Les
preguntes són sempre per determinar la ubicació d’elements bàsics en el
menjador. Les preguntes més comunes son: 1.- Ubicació de les culleres de
les postres 2.- Ubicació dels tovallons. 3.- Horari del pròxim servei
( esmorzar, dinar o sopar). Aquestes preguntes fan augmentar el temps dels
clients al menjador i crea esperes involuntàries per els cambrers.

o Quan acaben el servei, els cambrers freguen el terra de cop, de manera que
han d’esperar 15 minuts fins que s’assequi sense poder trepitjar el terra.

 Malbaratament en forma de moviment de personal: Com es pot observar a la
Figura 7.19, els desplaçaments que realitzen els cambrers per realitzar el servei són
caòtics, poc racionals i amb molts encreuaments, resultant en un alt numero de
metres recorreguts al final de cada servei.

 Malbaratament en forma de sobreproducció:

o Els cambrers durant el servei d‘esmorzar ja preparen taules pel servei de
dinar. Ho fan sense conèixer la previsió de servei pel migdia portant a terme
una activitat no requerida pel client en aquell moment.

o La cuina fa més menjar que el que es menja el client, de manera que
produïm scrap que hem de llençar.

 Desaprofitament en forma de reprocés;

o Cada cop que un client menja, el cambrer ha de netejar la taula amb
productes químics.

o La sobreproducció abans esmentada, referent a la preparació de taules pel
servei de migdia durant el servei d’esmorzar, provoca que el client
s’equivoqui i s’assegui en taules amb les tovalles de tela, que son per al
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servei del migdia, en comptes de seure a la taula amb tovalles de paper, que
si són pel servei d’esmorzar, de manera que el cambrer el canvia de taula, la
despara i la para un altre cop.

Finalment, no existeix un mètric indicador de la càrrega de treball de les persones que
permeti visualitzar la disponibilitat dels recursos. Per disposar d’aquest mètric, s’han definit i
enregistrat el temps de les activitats dels diferents operadors del menjador. En les següents
figures, de la 7.15 a la 7.18,  es representa la saturació dels recursos cada 30 minuts.

Maitre: És la persona que s’encarrega de rebre als clients a l’entrada del servei i
comprovar, amb la tarjeta Welcome, que el client té dret a gaudir del servei segons el règim
escollit. A més, es l’encarregada de liderar als cambrers/es i coordinar el servei de menjador.

Cambrer tipus A: - Hi ha un cambrer de tipus A, que és l’encarregat d’acompanyar a la gent
a taula. La seva càrrega de treball queda representada al següent diagrama;

Com podem observar, a la primera mitja hora, el cambrer tipus A està gairebé saturat,
mentre que la resta del temps, la seva càrrega de treball únicament ocupa un 50% del seu
temps. Els temps d’espera mitjà a la cua d’entrada es de 1,09 minuts per client (veure
annex D, Taula D.2).

Cambrer tipus B: - Actualment hi ha 1 cambrer que s’encarrega d’agafar la comanda de
begudes i portar-les a la taula abans que els clients s’aixequin a buscar menjar.

A primera hora arriba la màxima quantitat de clients, i com podem veure a la primera
columna, el cambrer necessitaria més temps per tal d’atendre tota la demanda, el que
provoca que, en aquesta franja horària, inclús requereixi el suport puntual d’algun altre

Figura 7.15 Diagrama de barres cambrer A actual.
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cambrer. La conseqüència és un temps d’espera per ser servits les begudes de 2,96 minuts
per client. (veure annex D, Taula D.4).

Cambrer tipus C: - Actualment hi ha 6 cambrers ‘C’ . Aquests cambrers s’ocupen de recollir
i parar les taules, portar els carros amb material brut fins a l’office i tornar amb els carros
amb material net.

A la figura anterior es pot observar que en la majoria de franges horàries, exceptuant de
12.30 a 13.00h, la saturació d’aquests recuros no arriba al 50%.

El temps mig d’esperar taula es de 0,74 minuts, (veure annex D, Taula D.6).

Cambrer tipus D: - En aquests moments hi ha 3 persones que es dediquen a re abastir les
safates de menjar.

Figura 7.16 Diagrama de barres cambrer B actual.

Figura 7.17 Diagrama de barres cambrer C actual.
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Actualment,els cambrers tipus D estan sempre al menjador, a la zona dels buffets, vigilant
l’estat de les safates. Si una safata es buida, la entren a la cuina i en treuen una altra plena.
Mentrestant, els clients que volien agafar aquell plat en concret, esperen davant la safata
buida al voltant de 45 segons.

A la Figura 7.19, s’ha emprat l’eina de l’spaguetti flow, per analitzar els moviments d’un
cambrer de tipus C. Es pot observar la conseqüència dels malbarataments abans
esmentats; un patró de moviments caòtic amb una distribució de les taules i buffets
desfavorables que resulta en creuaments amb els clients, esperes i excés de moviments
sense valor afegit.

Figura 7.18 Diagrama de barres cambrer D actual.

Figura 7.19 Spaguetti flow menjador actual.



Projecte d’implantació del Lean Management en un hotel turístic de la costa Daurada Pàg. 67

8. Propostes de disseny de l’estat futur

8.1. Servei de recepció

8.1.1. Propostes de millora per l’estat futur

La proposta de l’estat futur del procés queda representada en el VSM de la següent figura;

Aquest nou plantejament es basa en la creació de flux, eliminació dels malbarataments i
potenciació del Pull;

 Crear flux, eliminant els malbarataments per sobreprocessament i inventari del
servei en curs per varies ineficiències es produeixen en el procés de Check In i
Check Out. Amb aquestes accions es desenvolupa les etapes Q,V,C+Flux . Es
proposa aconseguir-ho;

o Realitzant una única tarja per indicar les condicions de l’estança a l’hotel
integrant la informació del Welcome amb la de la cartilla de reserva. La nova
tarja única inclourà la informació de règim, grup, nom del client, habitació i
dates de l’estança.

Figura 8.1 VSM futur servei de recepció.
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o Identificant la reserva del client demanant directament el DNI i no el cognom.
D’aquesta forma la identificació es farà de forma més eficient evitant errors
de transcripcions i molèsties innecessàries al client.

o Utilitzant l’aparell per fer la transcripció automàtica de totes les dades del DNI
al sistema de reserves.

 Crear flux eliminant malbarataments de moviments i esperes en l’activitat de les
persones encarregades del servei de recepció; Amb aquestes accions es
desenvolupa les etapes Q,V,C+Estandarització.

o Creant un espai de treball amb tots els recursos necessaris per cada servidor
possible a la recepció. Tenint en compte que, d’acord amb les accions
esmentades anteriorment, podran haver fins 3 servidors pel Check-In/Check-
Out i 1 servidor per informació i altres consultes, caldrà crear aquests 4 llocs
de treball, cadascun assignat a una persona, i així evitar moviments i canvis
continus en les seves posicions i esperes per utilitzar espais o recursos
compartits per no tenir llocs de treball assignats.

o Redissenyant el layout de la recepció creant una distribució circular que
minimitza els encreuaments i redistribuint els elements en funció de la
freqüència d’ús dels mateixos.

MOLT FREQÜENT FREQÜENT POC FREQÜENT EXTRANY
TPV Caixa registradora Bustia Botiquin

Ordinador Claus varies Comandes Buffet Jocs de Taula

Ordinador claus Claus apartament Safe claus parking Comptador
menjador

Material Oficina Impressora Caramels Golf
Telèfon Welcome Informació

Botó Parking Llistat de Tennis Polseras informació

Premsa Objectes personals
Staff

Ràdio
Factures

Lloguer raquetes i
pilotes

Taula 8.1 Taula de freqüència d’us dels elements de la recepció
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o Proveint a cada servidor possible d’una unitat dels elements amb més temps
d’utilització i major freqüència d’us durant el servei (TPV, ordinador, ordinador
claus i telèfon).

o Aprofitant la capacitat de les persones creant un mètric de la seva càrrega de
treball i aprofitant complertament la seva disponibilitat per cometre altres
activitats o donar suport en les tasques administratives d’altres departaments.
La càrrega de treball i la disponibilitat horària prevista en l’estat futur és la
següent;

Figura 8.2 Layout proposat de la recepció

Figura 8.3 Gràfic de barres procés Check In futur.
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o Redissenyant el mostrador de la recepció de forma que sigui convex en el
costat dels clients i còncau en el costats dels recepcionistes ajudant a
disminuir les distàncies en l’interior de la recepció i augmentant la distància
en l’exterior on es situen els clients.

 Optimitzar el Pull amb els clients minimitzant els malbarataments d’espera.
Amb aquestes accions es tornen a desenvolupar les etapes Q,V,C+Flux. A més es
treballa Q,V + Gestió Visual.

o Reduint el temps d’espera real;

 Amb les millores exposades en els punts anteriors que resultaran en
un procés de Check-In/Check-Out més ràpid.

 Mitjançant la flexibilització dels servidors disponibles disposant de
certa capacitat variable addicional ( amb l’ajuda de la persona que
actualment s’encarrega del back – Office en les hores de màxima
afluència). Per disposar d’aquest recurs addicional caldrà redissenyar
i redistribuir les tasques entre els llocs de treball del front - office i el
back-office. La feina que es deixi de fer en el back-office durant el
temps en que es doni suport al front-office serà assumida pel
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Figura 8.4 Gràfic de barres procés Check Out futur.
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o Redissenyant el mostrador de la recepció de forma que sigui convex en el
costat dels clients i còncau en el costats dels recepcionistes ajudant a
disminuir les distàncies en l’interior de la recepció i augmentant la distància
en l’exterior on es situen els clients.

 Optimitzar el Pull amb els clients minimitzant els malbarataments d’espera.
Amb aquestes accions es tornen a desenvolupar les etapes Q,V,C+Flux. A més es
treballa Q,V + Gestió Visual.

o Reduint el temps d’espera real;

 Amb les millores exposades en els punts anteriors que resultaran en
un procés de Check-In/Check-Out més ràpid.

 Mitjançant la flexibilització dels servidors disponibles disposant de
certa capacitat variable addicional ( amb l’ajuda de la persona que
actualment s’encarrega del back – Office en les hores de màxima
afluència). Per disposar d’aquest recurs addicional caldrà redissenyar
i redistribuir les tasques entre els llocs de treball del front - office i el
back-office. La feina que es deixi de fer en el back-office durant el
temps en que es doni suport al front-office serà assumida pel

Resta del temps

Agraïment

Pagament

Revisió full càrrecs per
part del client i explicació

Figura 8.4 Gràfic de barres procés Check Out futur.

Pàg. 70 Memòria

o Redissenyant el mostrador de la recepció de forma que sigui convex en el
costat dels clients i còncau en el costats dels recepcionistes ajudant a
disminuir les distàncies en l’interior de la recepció i augmentant la distància
en l’exterior on es situen els clients.

 Optimitzar el Pull amb els clients minimitzant els malbarataments d’espera.
Amb aquestes accions es tornen a desenvolupar les etapes Q,V,C+Flux. A més es
treballa Q,V + Gestió Visual.

o Reduint el temps d’espera real;

 Amb les millores exposades en els punts anteriors que resultaran en
un procés de Check-In/Check-Out més ràpid.

 Mitjançant la flexibilització dels servidors disponibles disposant de
certa capacitat variable addicional ( amb l’ajuda de la persona que
actualment s’encarrega del back – Office en les hores de màxima
afluència). Per disposar d’aquest recurs addicional caldrà redissenyar
i redistribuir les tasques entre els llocs de treball del front - office i el
back-office. La feina que es deixi de fer en el back-office durant el
temps en que es doni suport al front-office serà assumida pel

Figura 8.4 Gràfic de barres procés Check Out futur.
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personal del front-office ocupant l’eventual temps de treball ociós en
el moment en el que no hi ha clients als que servir.

 Minimitzant el temps d’espera per consultes telefòniques i presencials
independitzant el servei d’informació del de Check-In / Check-Out en
la recepció. Es diferenciarà un espai i una persona  a la recepció per
poder atendre totes les consultes presencials i telefòniques, així com
necessitats addicionals dels clients durant la seva estança. Aquest
recurs,com la resta de l’equip del front office, assumirà una part
proporcional del treball de Back-Office com a conseqüència de la
flexibilització dels recursos abans esmentada.

o Reduir el temps d’espera percebut;

 Utilitzant un sistema de cola única amb 3 servidors disponibles en
horaris de màxima afluència. Aquest sistema assegura evitar la
sensació d’injustícia que tant pot afectar al temps d’espera percebut.
La cola única ajuda que els clients que esperen percebin el sistema
com més just ja que l’ordre d’arribada és compleix estrictament i de
forma automàtica. També s’evita el risc de que un client elegeixi la
cola més lenta i assegura una major estabilitat en el temps d’espera
promig per client.

 Introduint distraccions que estimulin l’ocupació activa dels clients
mentre esperen a la cua; ‘educar’ al client amb els horaris, tarifes i
funcionaments dels serveis a l’hotel i proporcionar-los informació
sobre tota la resta de productes o serveis disponibles als voltants.

 Estandarditzant la qualitat d’un tracte personal i amigable (
comentaris personals, somriures autèntics, demanar disculpes

Figura 8.5 Punt d’informació situat a recepció.
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sinceres per l’espera, tractar pel nom) pot atenuar la predisposició i la
sensació negativa generada per l’espera.

8.1.2. Beneficis previstos

 Creant flux, eliminant els malbaratament per sobreprocessament i inventari del
servei en curs per varies ineficiències es produeixen en el procés de Check In i
Check Out  s’estalvien 180 segons en cada Check – In (veure annex 1, pàg.4).  En
qualsevol cap setmana de temporada alta en el que s’ocupen totes les habitacions
s’estalvien 14,5 hores per no realitzar aquesta tasca.

 Creant  flux eliminant malbarataments de moviments i esperes en l’activitat de
les persones encarregades del servei de recepció s’aconsegueix una reducció de 30
minuts diaris en moviments buits, 60 minuts en esperes i 1760 metres menys
recorreguts, considerant les 4 persones implicades en el procés.

Per altra banda, l’adequació del nombre de servidors a la demanda segons la franja
horària i l’anivellament de les càrregues de treball permetrà al front - office assumir 24
hores diàries de tasques administratives (veure Taula A.10 Annex A) . Tenint en compte,
que durant tres dies a la setmana, aquest equip treballa al complert (divendres- dissabte-
diumenge), es podran assumir més de 72 hores de feines administratives a la setmana.
D’aquesta manera es podran assumir, sense problemes, les 40 hores d’administració
que actualment es porten a terme, en el back office, amb un recurs dedicat en jornada
complerta de dilluns a divendres.

Figura 8.6 Imatge general de la recepció estat futur.
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 Optimitzant el Pull amb els clients minimitzant els malbarataments d’espera ;

o Reduint el temps d’espera real;

 Amb les millores exposades en els punts anteriors que resultaran en
un estalvi de 120  segons en el procés de Check-In (de 280 a 160
segons; veure annex A, Taula A.6), i en un estalvi de 35 segons en el
procés de Check-Out (de 150 a 115 segons; veure annex A, Taula
A.7).

 Mitjançant la flexibilització dels servidors disponibles i la reducció dels
temps de servei es redueixen els temps d’espera mig a les cues;

 Temps d’espera mig en la cua per Check-In; 2,2 minuts
(veure annex A, Taula A.8).

 Temps d’espera mig en la cua per Check-Out; 1,5 minuts
(veure annex A, Taula A.9).

 Eliminant el temps d’espera per consultes telefòniques i presencials.

o Reduint el temps d’espera percebut s’aconseguirà que, pel client, el temps
d’espera resulti menys intolerable i que la mateixa espera sigui percebuda
com una experiència de valor pel client.

Amb les propostes de millora proposades la matriu Fase - Estratègia Lean en el servei de
recepció queda;

Mapa de gestió
Eines
Sistema operatiu
Gestió visual
Flux
Estandarització

Qualitat Volum Cost

Figura 8.7 Matriu Fase – Estratègia recepció estat futur.
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8.2. Servei d’habitacions

8.2.1. Propostes de millora per l’estat futur

La proposta de l’estat futur del procés queda representada en el VSM de la següent figura;

Aquest nou plantejament basat en la creació de flux, eliminació dels malbarataments i
maximització de les activitats de valor afegit proposa;

 Crear “Pull” entre les necessitats dels clients externs i el procés intern del servei
d’habitacions. Amb aquestes accions es desenvolupa el flux i la gestió visual del
subministrament (V+ Flux i Gestió Visual). De la mateixa manera, l’optimització de la
gestió visual aconseguirà millorar, en gran mesura, l’eficiència operativa del procés
(C+Gestió Visual). Per aquest objectiu es planteja;

o Emprar una previsió d’horari de Check out dels clients; es tracta d’una dada
que es pot recollir fàcilment durant el Check In.

o Disposar d’un pilot lluminós a la part exterior de les portes que indiqui si la
habitació es troba ocupada o no. Actualment s’està desaprofitant aquesta
informació ja que no s’utilitza la senyal de la tarja que habilita l’energia
elèctrica a cada habitació.

o Recomanar la utilització dels cartells de sol·licitud del servei per part dels
clients.

Figura 8.8 VSM servei d’habitacions estat futur.
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 Crear flux i Pull entre el procés d’habitacions i el de bugaderia desenvolupant
també el flux del subministrament (V+Flux);

o Eliminant traspassos, utilitzant directament el carro principal del servei per
deixar el tèxtil brut i recollir el tèxtil i el material que es necessita.

o Processant i reposant, directament al carro principal de servei, únicament el
tèxtil i el material que es necessita en cada jornada. Tal i com s’exposa en
detall en el capítol del servei de bugaderia, cada 2,5 hores ( 10 habitacions)
les operadores deixaran el tèxtil brut de les habitacions processades i
recolliran únicament el tèxtil que requereixin per les 10 habitacions següents (
sumant el tèxtil que els hi quedi al carro principal).

 Crear flux en el servei d’habitacions creant estabilitat en el flux ( Etapa Q+Flux)
estandarditzant el subministrament (V+Estandardització i Cost) i treballant l’eficiència
de l’operació (el seu cost) amb l’estandardització del procés i la creació de flux.  Es
proposa aconseguir-ho;

o Utilitzant únicament un carro principal durant el servei i disposant de dos
carros d’aquest tipus al dia per operadora i planta. En tot moment, un carro
es trobarà en servei i l’altra en espera al box que es disposa a cada planta.

o Estandarditzant el procés del servei d’habitacions minimitzant els moviments
de NVA, unificant el temps de processat i el procediment i qualitat requerida
en el servei.

o Eliminant la necessitat d’emprar el carro d’un altre operadora quan es treballa
en una planta no local. En aquests casos s’emprarà un dels dos carros dels
quals disposarà cada operadora i que es trobarà al box.

o Reduint la fatiga de treball de les operadores reduint els metres recorreguts
en cada servei gràcies a la definició d’un procés estàndard optimitzat que
implica la introducció del carro principal en el centre de gravetat dels
moviments en l’habitació.

L’spaguetti Flow de l’estat proposat mostra un patró de desplaçaments més lineal i amb
menys creuaments a l’interior de l’habitació com a conseqüència de la introducció del carro
principal en l’habitació juntament amb la optimització del procediment d’ordre i neteja.
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Els següents diagrames mostren les propostes optimitzades dels processos de servei
d’habitació ocupada i entrada/sortida basades en l’eliminació d’activitats NVA.

Figura 8.9 Spaguetti flow estat futur servei d’habitacions.

Figura 8.10 Proposta procés d’habitació sortida estat actual.
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8.2.2. Beneficis previstos

A continuació es defineixen els diferents beneficis previstos per cadascuna de les propostes
d’estat futur plantejades en l’apartat anterior;

 Crear “Pull” entre les necessitats dels clients externs i el procés intern del servei
d’habitacions;

o Elimina 460 segons ( gairebé 8 minuts) de malbarataments en la jornada de
cada operadora, es a dir 92 minuts diaris únicament en aquest
malbaratament d’aquest servei considerant tot l’staff implicat en el procés.

o Elimina sobre fatiga pel conjunt de desplaçaments que han de realitzar
diàriament les operadores per treballar en mode push.

o Millora l’experiència turística dels clients a l’hotel ja que els clients que
abandonen l’habitació o la estan ocupant no són molestats fins que no
requereixen el servei i els clients que arriben perquè tenen l’habitació
preparada sense esperes.

Figura 8.11 Proposta procés d’habitació ocupada estat actual.
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 Crear flux i “Pull” entre el procés d’habitacions i el de bugaderia;

o Reducció de les tovalloles totals en un 33% passant de 5076 a 3384 unitats
en circulació a l’hotel, tenint un stock de 780 sempre disponibles.(veure
annex C, Taula C.3.1).

o Elimina 240 segons ( 4 minuts) de malbarataments en la jornada de cada
operadora, es a dir 48 minuts diaris considerant el conjunt d’operadores.

o Elimina fatiga derivada de l’excés de traspassos.

 Crear flux en el servei d’habitacions;

o Elimina 19 activitats de NVA el servei d’habitació d’entrada/sortida i 11 de
NVA en el servei d’habitació ocupada. Això resulta que, de mitja,
s’eliminarien diàriament 51 minuts d’activitats de NVA per operadora, més de
10 hores diàries pel conjunt de l’staff (veure Figura 8.10 i 8.11).

o Elimina fatiga derivada de reduir la distància recorreguda, únicament pel
servei d’habitacions, en 600 metres diaris per cada treballadora (veure Figura
8.9).

Aquesta reducció de fatiga, juntament amb les que es poden aconseguir amb
la resta d’accions, asseguren una millor estabilitat en el rendiment de les
persones i el compliment dels estàndards i la qualitat del servei que aporta
valor a l’experiència turística del client.

En conjunt, la creació de flux i pull mitjançant l’eliminació de malbarataments permetrà reduir
63 minuts de treball per operadora en el servei d’habitacions. En conjunt, més de 13,5
diàries hores que es podran dedicar a la millora contínua que asseguri la sostenibilitat i
progrés del sistema i a realitzar tasques de neteja en la resta d’instal·lacions generals de
l’hotel ajudant a reduir un recurs diari dedicat a aquesta tasca i la necessitat
d’ externalització puntual d’aquests serveis.

El més important és que totes aquestes millores permetran enrederir l’hora de Check-
Out màxima 1 hora, de les 10.00h a les 11.00h.

Aquest canvi tan important pel client es pot aconseguir gràcies a l’estalvi d’operació de 63
minuts en el procés de cada operadora i adaptant, en conseqüència, la franja horària de
dedicació al servei, fixant-la de 10.30h a 15.30h (5 hores en comptes de les 6 hores actuals,
que es de 9:30 a 15:30).
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Tot i començar aquest procés més tard, donada la millora en l’eficiència de tota l’operació, a
les 14.15h ( hora a partir de la qual comença l’entrada de clients) s’hauran processat unes
15 habitacions, igual que en l’actualitat, tot i començar el servei  60 minuts abans. D’aquesta
manera també assegurem mantenir la qualitat del servei respecte la disponibilitat de les
habitacions a l’hora d’entrada desitjada pels clients.

Amb les propostes de millora proposades, la matriu Fase - Estratègia Lean en el servei
d’habitacions queda;

Mapa de gestió
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Gestió visual
Flux
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Qualitat Volum Cost

8.3. Servei de bugaderia

8.3.1. Propostes de millora per l’estat futur

Després d’analitzar varies alternatives, la proposta de futur del procés de bugaderia queda
representada en el següent VSM;

Figura 8.12 Matriu Fase – Estratègia estat futur servei d’habitacions.

Figura 8.13 VSM estat futur bugaderia.
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El nou sistema proposa:

 Creació de flux i maximització del valor dels moviments desenvolupant les
etapes Q,V,C + Flux;

o Creant un flux racionalitzat, on cada moviment sigui l’ estrictament necessari
per aportar valor al client intern. Per tal d’aconseguir-ho, com es pot observar
a la Figura 8.14, es re dissenya complertament el layout, modificant la posició
de les rentadores i les assecadores i obrint una porta d’accés per tal crear un
flux de moviments de valor.

 Eliminació de traspassos desenvolupant també les etapes Q,V,C + Flux;

o Enfrontant les assecadores amb les rentadores per d’eliminar traspassos.

o Habilitant dues taules amb aletes, especialment pensades per facilitar el
traspassos entre rentadores i assecadores.

 Reducció de la càrrega de treball i millora de les condicions ergonòmiques:
desenvolupant les etapes Q,V + Estandardització.

o Actualment, la persona que s’encarrega de la bugaderia realitza un patró
d’activitats caòtic, amb esforços de traspàs de materials per tal de pujar-los
fins a la rentadora, baixar-los a terra, tornar-los a insertar dins la assecadora,
baixar-los al carro altre cop, pujar-los a la taula, etc. Amb el nou sistema
s’estalvien, es crea un estàndard de moviments on es minimitzen tots
aquests moviments i esforços principalment derivats dels traspassos.

 Crear Pull i flux; Amb les següents accions es desenvolupa les etapes Q,V,C+Flux

o Creant un sistema Pull entre el servei d’habitacions i la bugaderia. D’aquesta
manera, cada operadora del servei d’habitacions baixarà les tovalloles
brutes després d’operar 10 habitacions i recollirà les que requereixi netes,
que serà justament les que servirà a les 10 habitacions pendents de servei
(recordem que cada operadora neteja 20 habitacions al dia).  Aquest procés
es produirà dos vegades al dia per cada operadora, cap a les 12:15 i les
14:45.

 Eliminar sobreproducció, i reprocéssos desenvolupant les etapes de
C+Estandardització i Flux ja que gràcies a la creació de Pull i a l’estandardització de
l’operativa i dels horaris en la relació Bugaderia - Habitacions aconseguim
administrar els recursos d’una manera optimitzada.
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L’spaguetti Flow de l’estat proposat mostra l’optimització dels moviments que permet
aconseguir el canvi de layout, enfrontant les assecadores amb les rentadores, creant una
nova posició per la porta d’accés i introduint les taules amb aletes pels traspassos.

En el següent diagrama podem observar que la quantitat de temps que es requereix per fer
una maquinada es redueix de 77 minuts a 49 minuts (veure Annex C, Taula C.3 ), és a dir,
un 36%.
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Figura 8.14 Spaguetti flow de bugaderia estat futur.

Figura 8.15 Diagrama de barres bugaderia estat futur.
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8.3.2. Beneficis previstos

A continuació és quantifiquen els beneficis a obtenir com a conseqüència de la introducció
de les propostes de millora abans esmentades.

 Crear flux, maximitzar el valor dels moviments, eliminar traspassos millorant
les condicions ergonòmiques de treball;

o Elimina 7 activitats de NVA el servei de bugaderia en relació al traspàs de
material tal i com es pot veure al VSM ACTUAL (Figura 7.10) l’ VSM FUTUR
(Figura 8.13). Això resulta que, de mitja, s’eliminen 7 minuts per cada
maquinada, si es fan, actualment dos al dia son 16 minuts.

o Reducció del leadtime de 818 minuts a 156 minuts (veure Figura 8.13).

o Elimina fatiga derivada de reduir la quantitat de vegades que el personal s’ha
d’ajupir i traspassar material entre carros. Reduïm aquesta tasca en un 75%,
de 8 a 2 vegades per maquinada. (veure annex G, A3 Bugadería).

o Elimina fatiga derivada de reduir la distància recorreguda per maquinada, de
234 metres a 17 metres, (Veure figura 8.14).

o Redueix temps d’operació al eliminar moviment en un 93%, (veure annex
G,A3 Bugaderia).

 Crear Pull i flux, eliminant sobreproducció i reprocessos;

o Augmenta la capacitat productiva del procés, és a dir, permet assumir el
rentat d’un 15% de mantes, llençols i sotallençols diàriament, que correspon
a la quantitat de 127 unitats de cada producte. D’aquesta manera reduiríem
el volum de subcontractació d’aquest servei.

o Redueix la quantitat total de en un 33%, passant de 5076 a 3384 i mantenint
un stock de seguretat de 780 tovalloles i 1560 en curs. (veure annex C, Taula
C.3.1).

o Elimina molèsties als clients. Amb el nou sistema el torn de treball de
bugaderia seria de 12:00 a 20:00, eliminant el focus de soroll i assegurant un
millor descans nocturn per als clients així com l’eliminació de l’activitat de
l’operari nocturn.

o Elimina la utilització de temps, recursos energètics i d’esforç humà en la
gestió i manteniment del material en Estoc.
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Amb les propostes de millora proposades, la matriu Fase - Estratègia Lean en el servei de
recepció queda;
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8.4. Servei de menjador

8.4.1. Propostes de millora per l’estat futur

La proposta de l’estat futur del procés queda representada en el següent VSM;

Amb el nou sistema es proposa:

Figura 8.16 Matriu Fase – Estratègia estat futur bugaderia.

Figura 8.17 VSM menjador estat futur
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 Crear flux, eliminant el malbaratament del moviment per varies ineficiències que
es produeixen en el procés de demanar beguda. Amb aquestes accions es
desenvolupa les etapes Q,V,C+Flux.

o Tenint un petit mostrador o barra en la qual hi ha un operari de menjador per
servir les begudes. La idea es aprofitar el desplaçament del client quan es
dirigeix a servir-se el menjar perquè demani la beguda i així eliminar els
desplaçaments del cambrer d’anar fins a la taula per preguntar. Una vegada
els clients han demanat, un altre cambrer s’encarrega de portar-lis les
begudes a la taula.

 Crear pull en la reposició de les safates del menjar. Amb aquestes accions es
desenvolupa les etapes Q,V,C+estandardització.

o Canviant la safata actual per dues més petites ( de manera que les dues
safates tinguin la mateixa capacitat que una actual). D’aquesta manera quan
el cambrer veu una safata buida, l’agafa i mentre va a buscar-ne una altra
plena, el clients segueixen agafant de l’altra ‘mitja’ safata de menjar.

 Crear flux eliminant sobreprocessament; Amb aquestes accions es desenvolupa
les etapes Q,V,C +estandardització.

o Reduint scrap, ja que al tenir dues safates, quan queda un temps determinat
per acabar el servei, la safata que s’acaba no es reposa, d’aquesta manera
reduïm el menjar que llencem a les escombraries.

 Crear gestió visual; amb Kanbans pel procés intern i icones pels clients externs.
Amb aquestes accions es desenvolupa les etapes Q,V,C+gestió visual.

o S’identificarà amb una icona visual la ubicació de les culleres de postres, les
forquilles, els ganivets, els tovallons, els primers, segons i postres. També
s’inclourà informació dels horaris del servei en tot el menjador.

o La doble safata realitza les tasques de Kanban ja que és una ordre de
reposició del client als cambrers.

 Crear flux redissenyant el layout treballant les etapes Q,V,C+Flux.

o En la Figura 8.18 es pot apreciar que únicament canviant els buffets de lloc
es poden harmonitzar els moviments en el menjador. Uns operaris
s’encarregaran de recollir taules i un altre només a recollir els buffets i a
reomplir les safates.
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 Crear polivalència i flexibilitat operativa: Es formaran els cambrers per tal que
puguin, en un moment determinat, fer qualsevol feina dins del servei del menjador. A
partir d’aquest moment, desapareixeran les categories de cambrers i tots seran
operaris de menjador.

 Crear estàndards d’operació. Amb aquestes accions es desenvolupa les etapes
Q,V,C+estandardització

o El cambrer no para cap taula pel següent servei fins que no finalitzi el servei
actual.

o Els cambrers fregaran la meitat del terra i quan s’assequi, l’altra meitat.

o Redefinint les tasques dels diferents cambrers adaptant-les a les necessitats
de demanda del servei. A partir de la taxa d’arribades actual s’ha calculat la
taxa mitja i la taxa 2σ (veure annex D, Taula D.11). En conseqüència, s’ha
establert una nova assignació de tasques adaptant-les a les necessitats de la
demanda. L’ocupació dels diferents cambrers queda de la següent manera;

Figura 8.18 Spaguetti flow menjador estat futur.
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Cambrer tipus A (veure annex D, Taula D.10)

Cambrer tipus B (veure annex D, Taula D.12)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Figura 8.19 Diagrama de barres cambrer tipus A estat futur.

Figura 8.20 Diagrama de barres cambrer tipus B estat futur.
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Cambrer tipus A (veure annex D, Taula D.10)

Cambrer tipus B (veure annex D, Taula D.12)

Resta de temps

Torna a la cua

Mira o Pregunta si hi ha alguna
taula buida

Acompanya al client a taula (s)

Rep al client (s)

Figura 8.19 Diagrama de barres cambrer tipus A estat futur.

Figura 8.20 Diagrama de barres cambrer tipus B estat futur.
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Cambrer tipus A (veure annex D, Taula D.10)

Cambrer tipus B (veure annex D, Taula D.12)

Mira o Pregunta si hi ha alguna
taula buida

Acompanya al client a taula (s)

Figura 8.19 Diagrama de barres cambrer tipus A estat futur.

Figura 8.20 Diagrama de barres cambrer tipus B estat futur.



Projecte d’implantació del Lean Management en un hotel turístic de la costa Daurada Pàg. 87

Cambrer tipus C (veure annex D, Taula D.14)

Cambrer tipus D (veure annex D, Taula D.16)

Figura 8.21 Diagrama de barres cambrer tipus C estat futur.

Figura 8.22 Diagrama de barres cambrer tipus D estat futur.
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8.4.2. Beneficis previstos

 Crear flux, crear polivalència i flexibilitat operativa amb eines de gestió visual i
estàndards d’operació permet;

o Ajustar els recursos a les necessitats de la demanda; En l’estat actual
l’hotel disposa d’una maître, un cambrer de tipus A, un cambrer de tipus B,
sis cambrers de tipus C i tres cambrers de tipus D. En total, estem utilitzant
11 treballadors en tot el servei independentment de la demanda del servei.

El personal de l’estat projectat serà flexible i la seva disponibilitat s’adaptarà a
les necessitats del clients. D’aquesta manera utilitzarem una mitja de 5,25
treballadors pel servei, sent 7 el nombre de treballadors màxim que es
requeriran en la franja de 13.00 a 13.30h. D’aquesta forma tindrem;

De 12:30 a 13:00 4 operaris de menjador degut a que el volum de clients
que tenim en el servei, encara es troben dinant i no necessitarem operaris
que desmuntin i muntin taules. La seva tasca es centrarà en acompanyar a
taula, portar begudes i reposició.

De 13:00 a 13:30 7 operaris de menjador, sent la franja horària amb
màxima necessitat de  personal. Es produeix la situació que, malgrat que
les arribades disminueixen, els clients que han arribat a l’anterior franja
marxen i s’han de desmuntar i parar taules.

De 13:30 a 14:00 5 operaris de menjador per equilibrar la demanda del
servei amb la oferta.

De 14:00 a 14:30 5 operaris de menjador mantenint la situació de l’anterior
franja horària.

Figura 8.23 Operaris necessaris al menjador.
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o Reduir esperes i cues; Amb el nou sistema, les cues es redueixen en un
87% passant de 1,19 minuts a 0,155 minuts. En concret per cada sistema;

Esperes a l’entrada (veure annex D, Taula D.11): 0,28 minuts

Espera a Begudes (veure annex D, Taula D.13):: 0,34 minuts

Esperes per taula (veure annex D, Taula D.15): 0,17 minuts, com és més
petit que esperes a l’entrada, no es generarà mai cua, per tant el valor és 0.

Esperes per reposició de menjar (veure annex D, Taula D.17): 0 minuts

o Reduir Scrap: Amb el canvi de safata aconseguim reduir al voltant d’un 50%
el desaprofitament de material cuinat que es llença. L’operativa Kanban
assegura que mai calgui llençar una safata plena de menjar sinó que a partir
d’una hora determinada la segona safata ja no es reposa i no s’ha de llençar.

o Reduir fatiga de treball reduint la distància recorreguda en un 80%. En
l’estat futur, la distància recorreguda per cada 6 taules són 96 metres.

o Reduir encreuaments molestos pels clients. En l’estat futur només hi ha
un cambrer operant en la zona del menjar. Gràcies a la nova distribució dels
buffets només hi ha un cambrer que passa per la zona del centre, que es el
que s’encarrega de reposar les safates buides.

o Satisfer les necessitats informatives dels clients i reduir les molèsties
ocasionades quan no pot localitzar allò que desitja en el moment que ho
desitja. La col·locació de icones visuals ha de reduir al mínim les preguntes
dels client. Indirectament s’aconseguirà alliberar als cambrers d’aquesta
càrrega de treball.

Amb les propostes de millora proposades la matriu Fase - Estratègia Lean en el servei de
menjador queda;
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Figura 8.24 Matriu Fase – Estratègia servei de menjador estat futur.
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9. Impacte Social i Mediambiental

9.1. Impacte Social

Des de la perspectiva social, podem parlar del Lean Tourism com un instrument per la
creació de valor en el teixit social i econòmic d’un territori. La introducció d’aquesta nova
forma de gestió pot convertir-se inclús en un component essencial pel progrés del capital
social, de l’economia i del coneixement de tota una destinació en la mesura que;

 La implantació del Lean en un sector tan important per l’economia del país pot dotar
al territori, en el seu conjunt, de major capacitat competitiva a nivell global. Es
disposa d’una industria hotelera molt significativa com per desenvolupar universitats,
instituts, xarxes entre els hotels, etc. desenvolupant  xarxes de coneixement i capital
humà altament capacitades per aconseguir una gran posició competitiva del sector i
dels seus professionals.

 La dimensió innovadora, i d’alta eficiència en les operacions, que implica la
introducció del Lean en el sector pot singularitzar  la destinació des de la perspectiva
d’excel·lència de la marca turística local i regional. Es tracta d’una gran oportunitat
per esser reconeguts arreu del mon, no únicament per la qualitat de les
infraestructures dels hotels, sinó també per la seva excel·lència operativa i la seva
capacitat per maximitzar l’experiència turística dels clients.

 El Lean Management implica un canvi de mentalitat en el concepte de la capacitació
i la implicació de la força de treball. Aquesta nova forma de gestió apropa la presa de
decisions al treballador a través del desenvolupament d’habilitats, el treball en equip i
la comprensió del concepte de la qualitat per sobre de la quantitat. Aquesta nova
forma de dirigir prioritza el desenvolupament de les capacitats de lideratge dels
dirigents i d’una força laboral altament capacitada.

9.2. Impacte Mediambiental

Referent a l’ impacte mediambiental, tot i no ser objecte directe d’estudi del projecte, podem
afirmar que la introducció del Lean Tourism en els hotels comporta una millora en l’ impacte
mediambiental de la seva activitat.

L’eliminació de malbarataments en les operacions i els recursos estan en la majoria
d’ocasions associats a la reducció o eliminació de malbarataments energètics. Aprofitant el
nostre cas d’estudi llistarem alguns exemples que reforcen les afirmacions anteriors;
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 La reducció de materials en circulació evita impactes mediambientals derivats del
seu reprocessament. Per exemple, la reducció de tovalloles i altres teixits en
circulació evita un gran estalvi en el consum energètic derivat d’evitar el seu rentat,
assecat, i planxat.

 L’eliminació del malbaratament d’inventaris, com el tèxtil en la bugaderia o altres
materials utilitzats en el servei d’habitacions, comporta la minimització d’espais
ocupats i per tant la reducció de la necessitat d’il·luminació, calor, fred, etc.
d’aquestes àrees.

 L’eliminació de sobreproduccions, per exemple, en els processos de menjador i
cuina ajudar a reduir la quantitat de material, no consumit, a llençar. Evitar llençar
aquest menjar no consumit pels nostres clients també té un impacte positiu en el
medi ambient.

 L’eliminació de sobreprocessaments com la creació de tarja Welcome independent
de la cartilla de la reserva també implica l’estalvi de paper i tinta amb el conseqüent
impacte positiu sobre la conservació dels recursos naturals i la reducció de l’energia
necessària pel seu reciclatge.

En conclusió, podem afirmar que tant els principis, les estratègies, com els objectius de la
Gestió Lean estan totalment alineats amb les directrius de les normatives de Gestió
Mediambientals UNE-EN-ISO 14001:2005 i el Reglament Europeu EMAS, ja que aquests
sistemes estan orientats a reduir aquells efectes nocius que l’activitat de les organitzacions
poden causar sobre l’entorn ambiental, de forma que es garanteixi un impacte ambiental
mínim dels seus processos i serveis.
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10. Anàlisi econòmica i financera

10.1.Pressupost econòmic

En aquest capítol es valora el cost que suposa per l’hotel;

1.- Les hores de dedicació per la realització d’aquest projecte (únicament la part que
treballa el cas d’estudi de l’hotel)

2.- Les hores requerides per  l’ implementació de les accions de millora plantejades

3.-Els equips, materials o altres despeses requerides per la implementació del
projecte.

Òbviament en aquesta valoració no s’inclou el cost de la formació prèvia dels estudiants en
Lean Management, ni del desenvolupament de la metodologia Lean Tourism, ja que són
partides que no poden ser directament imputables a la inversió que l’hotel realitza amb
aquest projecte.

La valoració de l’estudi de l’estat actual de l’hotel i el disseny de l’estat futur inclòs en
el projecte s’ha dividit en les següents fases;

 Avaluació i reunions inicials amb la direcció i els responsables de l’hotel.
 Reunions de seguiment i treball en equip.
 Estudi de l’estat actual

o Identificació de les àrees o processos a millorar.
o Definició del valor i les necessitats del client
o Mètriques actuals
o Establiment d’objectius
o Anàlisi i diagnòstic

 Disseny de l’estat futur
o Proposta d’accions de millora
o Beneficis previstos

La següent taula inclou el cost de les hores invertides en cada fase de desenvolupament del
projecte, així com les despeses en hores i els recursos ocasionats pels desplaçaments. S’ha
considerat un preu/hora de 95 Euros ( d’acord amb el preu de mercat de Consultors Lean
Juniors).
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La valoració de l’ implementació física s’ha dividit en les següents fases;

 Definició del pla director d’implementació
 Formació dels responsables i personal de l’hotel en la gestió i eines Lean.
 Presentació dels plans de millora en els diferents serveis.
 Suport en la implementació física dels plans de millora.
 Seguiment de l’assoliment dels objectius i dels beneficis previstos.
 Constitució del pla de sostenibilitat i dels equips de millora continua.

La següent taula inclou la previsió del cost de les hores a invertir en la fase
d’implementació, així com les despeses en hores i els recursos ocasionats pels
desplaçaments;

Figura 10.1 Pressupost hores invertides.
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I finalment, la valoració del cost dels equips, materials o altres recursos requerits per
la implementació del projecte ;

Figura 10.2 Cost/hora a la implementació.

Figura 10.3 Cost equips i materials.
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El resum de costos queda;

En total,  adoptar la gestió Lean implica un cost per l’hotel de 155.155,50 Euros considerant
el cost del projecte, el cost físic de la implementació i el cost dels equips i treballs necessaris
per la seva implementació física.

10.2. Fluxos de caixa previstos

En aquest capítol es calcula quins són el fluxos de caixa anuals que genera el projecte com
a conseqüència dels beneficis que es plantegen aconseguir.

Aquests fluxos de caixa consideren únicament els estalvis derivats de l’augment de la
productivitat en els processos.

Cal tenir en compte que, amb l’objectiu de plantejar un escenari molt conservador, no s’han
considerat els possible fluxos de caixa positius derivats d’un augment dels ingressos. Totes
les millores plantejades en l’estat futur tenen com a objectiu la creació de valor per
l’experiència turística dels clients i això implica un efecte directe en la millora de les
valoracions de l’hotel i per tant en l’augment de la demanda per  l’atracció de nova clientela i
la fidelització dels clients actuals.

Els estalvis derivats de l’augment en la productivitat en els processos són;

 Recepció;

Estalvi d’un recurs d’auxiliar d’administració a jornada complerta (Nivell 7 / Grup B
Conveni Hosteleria Tarragona ).

 Habitacions;

Estalvi d’un recurs d’auxiliar de neteja a jornada complerta (Nivell 8 / Grup B Conveni
Hosteleria Tarragona ).

Figura 10.4 Resum de costos.
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Estalvi de l’ externalització puntual del servei de neteja a ISS.

 Bugaderia;

Estalvi d’un recurs d’auxiliar de neteja a jornada complerta (Nivell 8 / Grup B Conveni
Hosteleria Tarragona ).

 Menjador;

Estalvi de 5 recursos d’auxiliar de menjador a jornada complerta (Nivell 8 / Grup B
Conveni Hosteleria Tarragona ).

En total, es redueix la necessitat de 7 professionals del Nivell 8  i 1 professional del nivell 7.
Consultant el conveni col·lectiu dels treballadors del sector de la Hosteleria 2008-2011 de
Tarragona ( veure veiem que la retribució dels professionals del nivell 8, grup B és de 14513
€ bruts anuals, i dels professionals del nivell 7, grup B és de 14594 € bruts anuals

Per tant, el cost d’aquests treballador per l’empresa ( aplicant el +30% que aproximadament
assumeix en concepte d’aportacions a la seguretat social i IRPF);

 Un Professional del nivell 7, Grup B;
1 ・1,3 ・14.594 € bruts/anuals = 18.972 €/any (10.1)

 Set Professionals del nivell 8, Grup B;
7 ・ 1,3 ・14.513 € bruts/anuals = 132.072 €/any (10.2)

 Finalment, el cost de l’externalització puntual del servei de neteja de les
instal·lacions generals a ISS;
8000 €/any

En conseqüència, els fluxos de caixa anuals que genera el projecte com a conseqüència
dels beneficis que es plantegen aconseguir són;

18.972 €/any + 132.072 €/any + 8000 €/any = 159.044 €/any (10.3)

10.3.Anàlisi financer de la inversió

En aquest capítol cal determinar la viabilitat econòmica d’aquest projecte.
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Per aconseguir-ho, es portarà a terme l’anàlisi financer de la inversió considerant els costos
determinats en el punt 10.1 i els fluxos de caixa quantificats en el punt 10.2;

L’anàlisi és realitzarà utilitzant mètodes dinàmics de selecció d’inversions. Aquests mètodes
tenen en compte la quantitat desemborsada inicialment per la inversió, els fluxos de caixa
derivats d’aquesta, el període de temps en que es generen aquests fluxos (segons el termini
de recuperació de la inversió desitjat) i la rendibilitat que s’exigeix a aquesta inversió.

Per tant,

 La inversió necessària; 155.155,50 €
 Els fluxos de caixa anual; 159.044 €
 El termini de recuperació de la inversió desitjat; 2 anys.

Amb aquestes dades és calcula la taxa interna de rendibilitat, és a dir, la rendibilitat de la
inversió, al tipus de descompte, r, que fa que el seu valor net sigui igual a cero. L’objectiu és
conèixer si és factible la recuperació de la inversió a un tipus de descompte raonable en un
termini de dos anys;

(10.4)

La taxa interna de rendibilitat (TIR) obtinguda per recuperar la inversió en dos anys és
espectacular i per suposar molt superior al tipus de descompte que pot exercir el interès de
qualsevol banc per donar un crèdit empresarial.

Per reforçar l’afirmació anterior, és calcula el valor actual net (VAN), que és la diferencia
entre el seu valor actual, que representa l’equivalent en el moment actual de tots els fluxos
que genera la inversió, i el seu desemborsament inicial. És determina, suposant que la
gerència de l’hotel Palas demana un crèdit, pel valor total de la inversió a un tipus d’interès
del 8% i que la inflació durant els 2 pròxims anys serà del 3,5 %.

En conseqüència;

La taxa de descompte tenint en compte la inflació queda;

k = 0.08 + 0.035 + 0.08·0.035 = 0.1178 (10.5)

I el VAN resulta;

(10.6)
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Conclusions

En la primera part del projecte s’ha desenvolupat una nova orientació del Lean Management
aplicada la indústria de la Hosteleria i el turisme, el Lean Tourism. D’aquesta manera el
projecte fixa les bases teòriques d’aquesta nova forma de gestió, precisant el seu objectiu,
establint els principis sobre els que es sustenta, definint la seva estratègia d’implementació i
proporcionant una metodologia genèrica per poder implementar el Lean Tourism en
qualsevol hotel.

En la segona part, s’ha posat en pràctica tota la base teòrica desenvolupada, portant a
terme el projecte per l’ implementació del Lean Tourism en un hotel turístic de la Costa
Daurada.

Després d’una primera fase d’identificació, anàlisi i diagnòstic de la situació actual , s’ha
plantejat un segon bloc de projecció de l’estat futur. En aquest, s’han quantificat i argumentat
els beneficis previstos, com a conseqüència d’introduir la gestió Lean en l’hotel, a través de
la millora dels serveis de recepció, d’habitacions, bugaderia i menjador.

Els beneficis projectats i quantificats demostren que l’aplicació del Lean Tourism;

Maximitza la creació de valor pels clients en tots els serveis. En el nostre cas;

 Reduint a menys de 2 minuts el temps d’espera mig a les cues de recepció.

 Reduint el temps i les molèsties per realitzar el Check-In y el Check-Out.

 Assegurant la disponibilitat exclusiva d’una persona per resoldre les consultes,
proporcionar informació i  atendre les diferents necessitats dels clients a la recepció.

 Eliminant les molèsties causades pel servei d’habitacions.

 Permetent enrederir una hora l’hora permesa de Check-Out.

 Eliminant la necessitat de fer cua per accedir al servei de menjador.

 Assegurant la disponibilitat del menjar en el buffet del menjador.

 Eliminant molèsties innecessàries per manca d’informació i encreuaments excessius
dels cambrers i de la resta de clients en el menjador.



Pàg. 100 Memòria

Elimina malbarataments , creant sistemes que minimitzen la utilització de recursos i
aconsegueixen els millors resultats operatius possibles. En el nostre cas;

 Augmentant la productivitat del front-back office en un 22%, requerint un 18% menys
de recursos per oferir un servei de més valor al client.

 Augmentant la productivitat del servei d’habitacions en un 20%, reduint més de 13
hores diàries de dedicació de recursos a realitzar aquest servei.

 Augmentant la productivitat del servei de bugaderia en un 100%, millorant les
condicions de treball en aquest procés.

 Reduint l’estoc de tovalloles en un 33%.

 Augmentant la productivitat del servei de menjador en un 100%, adaptant els
recursos del servei a les necessitats del clients.

Finalment, també s’ha pogut comprovar que, des de el punt de vista purament financer,
invertir en la implantació de la gestió Lean suposa aconseguir  una alta rendibilitat en un curt
termini (inferior a 2 anys) .

En conclusió, tots aquests resultats constaten l’afirmació que, la implantació de la gestió
Lean Tourism en els hotels, permet aconseguir resultats immediats en la seva productivitat,
competitivitat i rendibilitat i ha de ser un camí a seguir per tot el sector en el futur.
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