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Resum 

Aquest projecte estudia les implicacions que suposaria muntar completament el ganxo de 
remolc a la línia de muntatge d’automòbils. D’aquesta manera els cotxes, a petició dels 
clients, podrien sortir de fàbrica directament amb el ganxo ja col·locat i a punt per a funcionar 
sense necessitat d’anar al taller a posteriori que és com funciona actualment.  

Amb aquesta nova implantació l’empresa oferiria un nou servei al client estalviant-li diners i 
mals de cap. I a més a més, l’empresa podria augmentar els seus guanys. 
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Glossari 

AFNOR: Association Française de Normalization. 

BSI: British Standards Institution. 

CETA: Centro de Estudios Técnicos de Automoción. 

Cockpit: taulell davanter a l’interior del cotxe on hi ha els comandaments del conductor. 

COP: Peces comuns al grup VW (Carry Over Part). 

CUNA: Comissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo. 

DNA: Comitè Alemany de Normalització. 

ISO: International Organization for Standarization. 

JIT: Just In Time. 

m.m.a. : massa màxima autoritzada. 

M1: vehicle destinat al transport de persones que tingui almenys quatre rodes i que tinguin, a 
més a més del seient del conductor, vuit places com a  màxim (turismes). 

M2: vehicles destinats al transport de persones que tinguin almenys quatre rodes i que 
tinguin a més del seient del conductor, més de vuit places i la massa màxima del qual no 
superi els 5000 Kg (autobusos i autocars). 

M3: vehicles destinats al transport de persones que tinguin almenys quatre rodes i que tingui, 
a més del seient del conductor, més de vuit places i la massa màxima del qual no pot 
sobrepassar els 5000 Kg. 

ML1: Línia de muntatge 1 

ML2: Línia de muntatge 2 

ML3: Línia de muntatge 3 

N1: vehicles destinats al transport de mercaderies que tinguin almenys quatre rodes amb una 
massa màxima no superior a 3500 Kg., inclosos els camions. 

PQ35: Plattform Quer 35 (Plataforma transversal 35: Altea, Toledo i Leon) 
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QUASI: Sistema d’Assegurament de la Qualitat, Direcció i Informació. 

SAE: Societat de Constructors d’Automòbils. 

SE350: Seat Leon  

SE351: Seat Toledo  

SE359: Seat Altea 

T10: taller 10 

T8: taller 8 

T9: taller 9 

VAN: Valor Actual Net 

VDA: Unió indústria automobilística alemanya (Verband der Automobilindustrie). 

VW: Volkswagen 
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1. Introducció 

Avui en dia, la mobilitat és molt important i cada cop es pot anar més lluny. Sovint la gent tria 
el cotxe per a desplaçar-se perquè és més còmode ja que el tipus de trasllat és porta a porta. 
A més, cada cop el lleure pren més importància i la gent es troba amb la necessitat de portar 
grans equipatges per a passar les vacances o el temps de lleure. És per això que el fet de 
portar remolc pren cada vegada més rellevància ja sigui per a portar rulot, embarcacions, 
animals, motocicletes, entre moltes altres possibilitats.  

Per aquesta raó cada vegada té més demanada posar ganxo de remolc a l’automòbil i per 
tant, és necessari oferir unes millors prestacions d’aquest ganxo i una optimització d’aquest 
procés de muntatge. D’aquesta manera es pot aconseguir tenir uns marges de guany més 
amplis per a l’empresa, derivats de la millora d’aquest procés de muntatge del ganxo, i de 
retruc oferir un millor servei al client, estalviant-li temps, diners i feina.  

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és estudiar les implicacions i possible estalvi de costos que 
suposaria el fet de distingir a fàbrica quins cotxes porten ganxo de remolc i quins cotxes no 
en porten enfront de com es fa el muntatge del ganxo actualment.  

Actualment quan es demana l’opcional ganxo de remolc es fa una preinstal·lació elèctrica del 
ganxo a la línia de fabricació, la resta del muntatge (part elèctrica i mecànica) es fa en un 
taller del concessionari a part de la línia. En el cas de demanar portar ganxo a posteriori en 
un cotxe vell que no porta preinstal·lació es fa tot el muntatge, tant mecànic com elèctric, al 
taller. 

1.2. Abast del projecte 

Aquest projecte es centrarà sobretot en l’anàlisi de viabilitat econòmica d’implementar a la 
línia el muntatge del ganxo de remolc en aquells cotxes els propietaris dels quals ho 
demanin. Per tal de poder estudiar això es tindran en compte el camps de:  

Logística, per a estudiar les implicacions d’organització que tindria aquest nou muntatge 
dins la línia de producció.  

Comercial, per a fer l’estudi d’una possible captació de nous clients.  
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Màrqueting,  per a estudiar l’acceptació que tindria aquest nova manera de produir els 
cotxes. 

Producció, per a analitzar com es faria la implantació a la línia d’aquest nou sistema de 
muntatge de ganxo. 

Processos de muntatge, per a veure quina seria la tècnica i les instruccions d’aquest nou 
muntatge a la línia. 

Estalvi de costos, per analitzar quin benefici econòmic suposaria aquest nou muntatge 
enfront del sistema actual. 

Compres, per tal de veure quines noves peces s’haurien de comprar. 

Finances, per a veure el cost que tenen les peces del kit ganxo d’arrossegament. 
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2. Normativa aplicable 

2.1. Normes per a la indústria de l’automòbil: ganxo de 
remolc 

Les Normes per a la indústria de l’automòbil es troben recollides en un llibre anomenat 
Catálogo de normas para la indústria del automóvil [ASOC, 1976] i a continuació es pot 
veure un resum de les normes més rellevants en relació al ganxo de remolc. 

Les normes ISO són les normes internacionals (International Organization for 
Standarization).  

A Espanya hi ha les normes UNE i CETA (Centro de Estudios Técnicos de Automoción). 
Aquest organisme, que depèn de l’Institut Nacional d’Indústria, elabora normes d’aplicació al 
taller en el camp de l’automoció. Les normes CETA es basen en les recomanacions ISO, i en 
el seu defecte, en les normes d’entitats de solvència internacional, emmotllant-les a les 
necessitats de la indústria nacional.  

A França tenen les normes NF i ST. La entitat AFNOR (Association Française de 
Normalization) és qui coordina a França els estudis que tenen a veure amb la normalització 
que porten a terme els diferent burons. 

Al Regne Unit existeixen les normes BS i AU i la entitat que les prepara i les edita és la BSI 
(British Standards Institution).  

A Itàlia hi ha les normes CUNA. La comissió que les elabora i les tradueix porta el mateix 
nom, que són les sigles de Comissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo.  

A Alemanya tenen les normes DIN . El DNA (Comitè Alemany de Normalització) recopila tot 
el treball de normalització de la República Federal Alemanya. Les normes editades porten la 
contrasenya DIN i són el resultat conjunt del treball de productors, intermediaris i 
consumidors, amb l’ajuda oficial.  

Als Estats Units existeixen les normes SAE. El SAE (Societat de Constructors d’Automòbils) 
és una entitat dedicada a la normalització a la indústria de l’automòbil.  
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Normes ISO 

ISO R 337  Perns per a enganxar semiremolcs  

ISO R 611  Equip de frenada en vehicles de motor i els seus remolcs. 
Terminologia. 

ISO R 612  Mesures dels autovehicles i els seus remolcs. Denominacions i 
definicions 

ISO R 1103  Ganxo de bola per a caravanes i remolcs lleugers. 

ISO R 1185  Connexions elèctriques entre autovehicles i remolcs, amb instal·lació 
a 24 V per a transport comercial internacional. 

ISO 3162  Caravanes i remolcs lleugers. Acoblaments per a instal·lacions de 
frens de buit. Característiques dimensionals. 

Normes AFNOR 

NF R-40-020  Mètode de càlcul de la distribució de càrregues sobre els eixos de 
remolcs. 

NF R-40-021  Mètode de càlcul de la distribució de càrregues sobre els eixos de 
semi remolcs. 

NF R-411-04  Arrossegament amb bola per a remolcs lleugers. 

NF R-411-08  Arrossegament amb bola per a caravanes i remolcs lleugers. 

NF R-412-02  Arrossegament amb bola per a remolcs de bicicletes i motocicletes. 

NF R-434-07  Unió elèctrica de 7 contactes per a caravanes i remolcs lleugers. 

Normes CETA 

CETA 10806  Remolcs. Fixació del ganxo sobre la travessa posterior. 

CETA 10809  Remolcs i caravanes per a turismes. Bola d’arrossegament. 

CETA 10910  Enllumenat i senyalització per autovehicles i els seus remolcs. 
Introducció. 
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Normes CUNA 

CUNA NC 138-10 Ganxo d’arrossegament de categoria I o II. Tipus esfera. 

Normes DIN 

DIN 70010  Automòbils i remolcs. Denominacions i definicions. 

DIN 74055  Ganxos d’arrossegament 

DIN 74058  Unions mecàniques per a automòbils i els seus remolcs. Boles 
d’acoblament. Dimensions i dades per al càlcul. 

DIN 74058  Acoblament de remolcs per a automòbils. Caps esfèrics. 

DIN 74322  Eixos per a automòbils i remolcs. Mesures principals i mesures 
d’acoblament. 

DIN 76031  Cables de remolcs. 

Normes UNE 

UNE 26202-72  Remolc i caravana per a turismes. Bola d’arrossegament. 

2.2. Normes de circulació per a remolcs i semiremolcs 

Al Reglament General de Circulació (RD 1428/2003) es detallen les normes de circulació 
dels remolc i semiremolcs: massa, dimensions i llums.  

Limitacions de massa i dimensions: 

La massa màxima remolcable, per a remolc, d’un vehicle de les categories M (M1, M2, M3) i 
N1, no superarà: 

Per a remolc sense fre: la meitat de la tara del vehicle tractor, incrementada en 75 kg, sense 
excedir en cap cas de 750 kg. 

Per a remolc amb fre d’inèrcia o continu: la m.m.a. del vehicle tractor, no excedint en cap cas 
de 3500 kg (1,5 vegades la m.m.a., massa màxima autoritzada) si el vehicle a motor és tot 
terreny). 
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La longitud màxima autoritzada dels vehicles inclosa la càrrega és: 

Remolcs i vehicles rígids de motor, excepte autobusos, sigui quin sigui el nombre d’eixos: 12 
m. 

L’amplada màxima autoritzada, inclosa la càrrega és: 

Com a norma general: 2,55 m. 

L’alçada màxima autoritzada, inclosa la càrrega: 4m. 

Enllumenat i senyalització òptica: 

Taula 2.1. Enllumenat de posició 

 nombre color situació Obligatori? 

2 Blanc  Davant, a l’exterior Si (1) 

2 Vermell  Darrera, a l’exterior Si 

R
em

ol
cs

 i 
se

m
ire

m
ol

cs
  

En funció de la seva 
longitud 

Taronja  laterals Si (2) 

(1) obligatori per a amplada superior a 1,6 m i opcional per a amplada igual o inferior a 
1,6 m. 

(2) Obligatori en vehicles la longitud dels quals superi els 6 m. 

Taula 2.2. Llum antiboira 

 nombre color situació És obligatori? 

Remolcs i semiremolcs 1 o 2 Vermell  Darrera Si  
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Taula 2.3. Catadiòptrics o retrocatadiòptrics 

 nombre color situació Obligatori? 

2 Vermell  Darrera, a l’exterior. 
No triangulars. 

Si  

2 Vermell  Darrera, a l’exterior. 
No triangulars. 

Opcional (3)

2 Blanc  Davant, a l’exterior. 
No triangulars. 

Si  

R
em

ol
cs

 i 
se

m
ire

m
ol

cs
  

En funció de la seva longitud Taronja  lateral Si 

(3) si la seva amplada és superior a 2,10 m. 

Taula 2.4. Llum de gàlib 

 nombre color situació És obligatori? 

R
em

ol
cs

 i 
se

m
ire

m
ol

cs
  2 davant 

2 darrera 

Blanc davant  

Vermell darrera  

Exterior a dalt Si (4) 

(4) si la seva amplada és superior a 2,10 m. 

Taula 2.5. Llum indicadora de direcció 

 nombre color situació És obligatori? 

Remolcs i semiremolcs Un nombre parell Taronja   Darrera Si 

 

Taula 2.6. Llum de marxa cap endarrere 

 nombre color situació És obligatori? 

Remolcs i semiremolcs  1 o 2 Blanc    Darrera Opcional 
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Taula 2.7. Senyal d’emergència 

 nombre color situació És obligatori? 

Remolcs i semiremolcs  Un nombre parell Taronja  Darrera Si 

 

Taula 2.8. Llum de fre 

 nombre color situació És obligatori? 

Remolcs i semiremolcs  2  Vermell  Darrera Si 

 

Altres enllumenats: enllumenat de la placa posterior de la matrícula 

Té com a finalitat, poder llegir les inscripcions de la placa des de 20 metres estant el vehicle 
aturat. És obligatori per a tots els automòbils, remols i semiremolcs matriculats o obligats a 
portar placa de matrícula. 

2.3. Normes sobre materials  

TL260: Norma sobre la corrosió de recobriments 

PV1210: Norma de corrosió 

 

 

 

 



Muntatge de ganxo de remolc per a turismes en una línia de fabricació d’automòbils Pàg. 15 

3. Estat de la tècnica 

3.1. Situació actual del muntatge del ganxo 

Actualment el muntatge del ganxo de remolc es realitza en un taller del concessionari tant si 
el cotxe es demana amb ganxo des del principi, és a dir quan es compra el cotxe nou, com si 
es demana posar ganxo a posteriori, o sigui quan el cotxe ja s’ha fet servir.  

En el cas de decidir muntar el ganxo a posteriori, no queda altre remei que fer-ho al taller. 
Però el problema ve quan el client demana portar ganxo des del començament perquè el 
procés que segueix actualment el muntatge del ganxo no és l’òptim. Els cotxes surten de la 
línia amb la preinstal·lació del ganxo. Aquesta preinstal·lació inclou la instal·lació elèctrica 
extra que suposa el ganxo des del Cockpit (taulell de comandaments) fins a la unitat de 
control del remolc que es troba al lateral dret de l’interior del portaequipatges (falta la 
instal·lació des d’aquest punt fins a la connexió que es troba a la bola). Demanar aquesta 
preinstal·lació té un cost de 176,58 € per als tres models de l’estudi (Seat Altea, Seat Toledo i 
Seat Leon). La resta d’elements necessaris per a que el cotxe quedi completament equipat i 
preparat per a poder dur remolc es munten al taller del concessionari. El muntatge en taller té 
un cost addicional de 352,43 € per als mateixos models de Seat (Altea, Toledo i Leon). 

El primer element que caldrà substituir és la travessa posterior. Ara per ara, tots els cotxes 
surten de la línia de muntatge amb el mateix tipus de travessa posterior, aquesta és una 
travessa que no pot portar subjectat el ganxo de remolc perquè no té les característiques 
necessàries que requereix aquest fet. A la figura 3.1 es pot veure la travessa preparada per a 
dur ganxo i a la figura 3.2 es pot veure la travessa posterior que s’instal·la per defecte.  

 

 

Fig.  3.1. Travessa posterior per a ganxo de remolc 
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Llavors, els cotx
a un taller del 
Aquest muntatg
mecànica.  

El muntatge de 
portaequipatges
degudament tot

El muntatge de
cotxe quan surt
més, s’ha de fo
realitzar una tap
necessitat de r
instal·lació elèct
és el manual qu
el ganxo de re
l’annex A. 

 

Fig.  3.2. Travessa paracops posterior estàndard 
es que portaran ganxo, un cop han sortit de la línia de muntatge es destinen 
concessionari per a que els mecànics procedeixin al muntatge del ganxo. 
e té dos parts el muntatge de la instal·lació elèctrica i el muntatge de la part 

la part elèctrica consisteix a fer passar els cables dels llums de la rulot fins al 
 on hi ha la caixa de connexions, muntar la unitat de control i fixar 
a aquesta instal·lació.  

 la part mecànica consisteix en substituir la travessa que porta per defecte el 
 de la línia per una travessa adequada per a portar-hi el ganxo de remolc. A 
radar el paracops per a poder muntar correctament el ganxo. També s’ha de 
a per a tapar aquesta finestreta que s’ha practicat al paracops quan no hi ha 
emolcar res. Existeix un manual amb les instruccions de muntatge de la 
rica i un altre manual amb les instruccions del muntatge de la part mecànica i 
e tenen al taller del concessionari i que fan servir els mecànics per a muntar 

molc en els cotxes que ho sol·liciten. Ambdós manuals es poden trobar a 
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Aquest procediment no és òptim perquè es malbarata temps i diners entre altres. És per 
aquesta raó que aquest projecte estudia les implicacions que tindria el muntatge del ganxo a 
la línia per tal d’aconseguir optimitzar aquest procediment.   

3.2. Anàlisi de competència 

S’ha fet un estudi de camp preguntant a diferents concessionaris de la competència sobre el 
ganxo de remolc i lloc on es munta (a la línia o al taller), cost, peces que inclou, etc. Aquest 
anàlisi s’ha fet estudiant la principal competència dels models de Seat d’aquest treball que 
són: Renault Megane, Ford Focus, Citroen C4 i Opel Astra. Però també existeixen altres 
models que també són competència i que es recullen a la taula 3.1. 

Taula 3.1. Competència del Leon, Altea i Toledo 

Leon SE350 Altea/Toledo SE359/1 

Mazda 3 Ford Focus C-MAX 

Opel Astra Mercedes Clase B 

BMW Serie1 Chrysler PT Cruiser 

Citroen C4 Toyota Corolla Verso 

Ford Focus II Fiat Multipla 

Alfa Romeo 147 Opel Meriva 

Fiat Stilo Renault Scenic 

Honda Civic Chevrolett Tacuma 

Nissan Almera Honda Stream 

Kia Rio Opel Zafira 

Renault Megane Mazda 5 

Toyota Corolla 

Fiat Croma 

Peugeot 307 

Subaru Impreza  
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La plantilla que s’ha fet servir per a fer les enquestes i realitzar l’estudi es troba a l’annex C. I 
s’han completat els camps amb la informació dels concessionaris i tallers de les diferents 
marques. Les respostes obtingudes també es troben al mateix annex en forma de taula. 

3.2.1. Quadres comparatius 

Amb la tota informació de la competència recopilada s’ha realitzat un quadre per a poder 
comparar característiques (preus, processos, temps, sistemes, etc.) de les diferents 
tipologies de ganxo que existeixen al mercat i que afecten a la competència dels models de 
Seat estudiats. A la taula 3.2. es comparen els models de la competència més significatius.  

Taula 3.2. Comparació entre Seat i competència. 

 Leon Altea  Toledo Renault  

Megane 

Ford  

Focus 

Citroen C4 Opel  

Astra 

fix    X X X X Tipus de ganxo 

desmuntable X X X X X X X 

massa arrossegable [Kg] 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1650 

Preu aproximat [€] 350 350 350 450 400 475 620 

fix    Kit elèc. 

Ganxo 

Kit elèc. 

Ganxo 

Kit elèc. 

Ganxo 

Kit elèc. 

Ganxo 

Peces que inclou 

desmuntable Kit elèc. 

Ganxo-tapa 

Kit elèc. 

Ganxo-tapa 

Kit elèc. 

Ganxo-tapa 

Kit elèc. 

Ganxo-tapa 

Kit elèc. 

Ganxo 

Kit elèc. 

Ganxo 

Kit elèc. 

Ganxo 

Si X X X X  X X Preinstal·lació ? 

No     X   

taller  X X X X X X  On es munta ? 

línia       X 

cap X  X  X X  X X X  Tràmits que cal fer 

ITV, fitxa, ..       X (vell) 

a cotxe nou 5% 3% 3% 8% 5% 5% 1% Clients ganxo 

A posteriori 3% 1% 1% 5% 6% 5% 1% 
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3.2.2. Conclusions de l’anàlisi de competència 

A partir de l’estudi de camp realitzat (a l’annex C hi ha més dades sobre altres models de la 
competència) es pot concloure que la majoria de les marques d’automòbils estudiades fan 
servir el mateix sistema en quant a la col·locació del ganxo, és a dir, el munten al taller i no a 
la línia tant si es tracta d’un cotxe nou com d’un cotxe vell. Però hi ha excepcions com és el 
cas de BMW, Opel  i Mercedes que la opció de ganxo es munta a la línia. Això serveix per a 
veure que la idea de l’estudi d’aquest projecte ja es porta a terme en algunes marques de 
cotxe, encara que no és la norma general i tampoc se sap de quina manera s’implementa a 
la línia. Això crea una sèrie d’avantatges a aquestes marques com és la optimització del 
procés: minimització del temps de muntatge, més control del muntatge, dades més 
ordenades, reducció del temps d’adquisició del cotxe, reducció de costos per a l’empresa 
(més marge de guany), etc. 

També s’ha vist que en general es demana posar remolc a un tipus determinat de vehicles. 
Per exemple, els Alfa Romeo que són cotxes de caràcter esportiu no solen tenir demanda de 
cotxes amb ganxo. Tampoc en cotxes de motor petit es posen remolcs per qüestions òbvies. 
En qualsevol cas els percentatges de clients que demanen posar ganxo de remolc són petits 
(per sota del 10% dels clients) i aquesta xifra baixa si es tracta de posar el ganxo a posteriori, 
això és perquè el client ja compra un tipus de cotxe determinat (motor més potent, requisits 
de seguretat, mides, etc.) pensant quin tipus de remolc portarà. 

Quan es tracta de muntar el ganxo en un cotxe nou demanat a fàbrica no suposa cap 
molèstia per a l’usuari en quant a papers i tràmits que cal realitzar (passar la ITV per a 
homologar el vehicle i ganxo homologat segons CEE). Quan es tracta de posar el ganxo a 
posteriori, o sigui que es decideix posar el ganxo després d’un temps de tenir el cotxe, el 
ganxo es posa en un taller de la marca en la majoria de casos. Hi ha casos concrets de 
cotxes que no tenen cap ganxo de la marca assignat (Kia Rio), en aquest cas el mateix 
concessionari és qui s’encarrega de contactar amb un taller independent per a que faci el 
muntatge. En aquest cas pot ser que l’usuari hagi de fer ell mateix els tràmits per tal de poder 
circular amb el ganxo que són els ja esmentats (passar la ITV i homologació del ganxo), tot i 
així hi ha casos en que es pot arribar a un acord amb el comercial del concessionari per a 
que siguin ells mateixos els que s’encarreguin de fer tota la documentació. Encara que això 
és aleatori segons al tracte que s’hagi arribat amb el client.  

Els costos derivats de la instal·lació del ganxo poden oscil·lar força segons si el ganxo és fix 
o desmuntable. A més, varia també segons el model de ganxo que es col·loca (cada model 
de cotxe té el seu model de ganxo i cada model de ganxo està compost d’unes peces 
determinades). Els costos poden oscil·lar entre 300 i 1000 euros segons la marca i model. 
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4. Sistema proposat de muntatge 

La situació actual a la Seat és que tots els cotxes surten preparats per a portar ganxo 
caravana, encara que cap cotxe surt de fàbrica amb el ganxo. A més a més, el ganxo es 
munta en concessionari (o en un taller alternatiu que no és de la marca), sent necessari 
rascar ceres, pintures i PVC, passar cables, retallar el paracops i rebutjar la travessa 
posterior. 

La situació proposada és que els cotxes surtin de fàbrica, a petició del client, amb el ganxo 
caravana muntat. Si un client desitja a posteriori muntar un ganxo caravana, s’haurà de 
poder muntar un kit de ganxo caravana a concessionari com es fa actualment. A més a més, 
el cost de l’opcional “ganxo” no hauria de ser molt superior al cost que té el client actualment 
quan munta el ganxo en un concessionari SEAT, estimat en 350€ (en un taller alternatiu el 
cost actual pot ser inclús de la meitat d’aquest cost, per la qual cosa s’ha de moderar el preu 
per a captar el client). 

4.1. Peces del conjunt ganxo d’arrossegament 

No es tracta de dissenyar cap peça nova perquè el ganxo que es muntarà a fàbrica és el 
mateix que ja es munta al concessionari. Els plànols del conjunt ganxo d’arrossegament es 
troben a l’annex B. Per tant no s’han fet plànols perquè no es tracta de fer un nou disseny. El 
que si que s’ha fet és una explicació del procés de muntatge que serà el que hauran de 
seguir els operaris a la línia per al correcte muntatge del ganxo. També s’ha fet un esquema 
de la planta de la línia per a detectar el punt exacte on es farà el muntatge del ganxo.  

Les peces que inclou el kit de ganxo de remolc estan contabilitzades com a peces de 
recanvi. I és una empresa externa a la Seat qui s’encarrega de fabricar-les. El subministrador 
d’aquets recanvis és MVG i és una empresa Alemanya. Les referències de les peces 
incloses en els kits de ganxo per a remolc dels models Altea, Toledo i León que el client pot 
triar són les que es poden veure a la taula 4.1. El client pot triar entre si vol una bola 
desmuntable automàtica o una bola desmuntable semiautomàtic i si vol un kit elèctric de 13 
pols (per a remolcs grans) o de 7 pols (per a remolcs petits). Els adaptadors de 13 a 7 pols 
es venen a part. 

Les peces que el taller o la línia fa servir a més a més com és la travessa no es troben en 
aquesta taula perquè són peces que no es veuen i q no tenen opció de ser triades pel client. 

Taula 4.1. Claus del conjunt ganxo d’arrossegament per al client. [Intranet SEAT, 2005] 
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poden veure les especificacions de cada clau: 

 

 

  

Tapa paracops 5P0803595 (19) 5P0803595 (19) 5P0803595 (19) 

Kit elèctric 7 pols GI/GD 5P0055203 (20) 5P0055203 (14) - 

Kit elèctric 13 pols GI/GD 5P0055204 (21) 5P0055204 (15) 1M6055204D (6) 

Kit elèctric 7 pols GI 5P1055203 (22) 5P1055203A (16) 1M6055203 (4) 

Kit elèctric 13 pols GI 5P1055204 (23) 5P1055204A (17) 1M6055204 (5) 

Bola automàtica/ tapa paracops 5P0803880 (18) 5P0803880 (13) 1M0092155B (1) 

1M6092156A (3) 

Bola semiautomàtica/ tapa  - - 1M0092145A (2) 

(1) Bola desmuntable automàtica amb pany de seguretat; incorpora tapa paracops. Tots els 
models excepte Leon 4 i Leon Cupra R. Ús conjunt amb el kit elèctric de 7 o 13 pols. 

(2) Bola desmuntable semiautomàtica amb pany de seguretat; incorpora tapa paracops. Tots 
els models excepte Leon 4 i Leon Cupra R. Ús conjunt amb el kit elèctric de 7 o 13 pols. 

(3) Bola desmuntable automàtica amb pany de seguretat; incorpora tapa paracops; Leon FR. 
Ús conjunt amb kit elèctric. 

(4) Connexió elèctrica 7 pols ( tots els models excepte Leon 4 i Leon Cupra R). 

(5) Connexió elèctrica 13 pols ( tots els models excepte Leon 4 i Leon Cupra R). 

(6) Connexió elèctrica 13 pols. (Leon FR). 

(13) Bola desmuntable automàtica amb pany de seguretat; incorpora tapa paracops; ús 
conjunt amb el kit elèctric. 

(14) S’utilitza conjuntament amb el ganxo de remolc. Disposa de connexions elèctriques de 7 
pols (amb preinstal·lació d’origen). 
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(15) S’utilitza conjuntament amb el ganxo de remolc. Disposa de connexions elèctriques de 
13 pols (amb preinstal·lació d’origen). 

(16) S’utilitza conjuntament amb el ganxo de remolc. Disposa de connexions elèctriques de 7 
pols (sense preinstal·lació d’origen). 

(17) S’utilitza conjuntament amb el ganxo de remolc. Disposa de connexions elèctriques de 
13 pols (sense preinstal·lació d’origen). 

(18) Bola desmuntable automàtica; tapa paracops; ús conjunt amb el kit elèctric. 

(19) Tapa paracops per a ganxo de remolc. 

(20) S’utilitza conjuntament amb el ganxo de remolc. Disposa de connexions elèctriques de 7 
pols (amb preinstal·lació d’origen). 

(21) S’utilitza conjuntament amb el ganxo de remolc. Disposa de connexions elèctriques de 
13 pols (amb preinstal·lació d’origen). 

(22) S’utilitza conjuntament amb el ganxo de remolc. Disposa de connexions elèctriques de 7 
pols (sense preinstal·lació d’origen). 

(23) S’utilitza conjuntament amb el ganxo de remolc. Disposa de connexions elèctriques de 
13 pols (sense preinstal·lació d’origen) 

Es pot observar que es fa la distinció entre els kits elèctrics segons si es munta amb 
preinstal·lació o sense. Això vol dir que els cotxes que es demanen des de fàbrica amb 
ganxo de remolc van mig preparats per al muntatge de la instal·lació elèctrica, o sigui que si 
se sap que el cotxe portarà ganxo des del principi a la línia munten una preinstal·lació 
elèctrica. Igualment després cal anar al taller per a que facin el muntatge mecànic i la resta 
d’instal·lació elèctrica. La opció de kit elèctric sense preinstal·lació està pensada per als 
cotxes que vulguin posar ganxo a posteriori, sense que el cotxe hagi esta preinstal·lat a al 
línia.  

També es pot observar que hi ha la clau de la tapa paracops tot i que la clau dels ganxos 
també inclou la tapa, això és per si algun client demana només recanvi de la tapa en cas que 
de trencar-se. 

 

Però les claus que es fan servir per a estudiar la implantació completa del ganxo de remolc a 
la línia són unes altres tot i que es refereixen a les mateixes peces. Això és així perquè 
aquestes noves claus denominen grups o conjunts i perquè les claus que es fan servir a la 
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línia són diferents a les que es fan servir a Recanvis. A la taula 4.2 es pot veure la relació de 
claus que es fan servir per al muntatge del ganxo de remolc a la línia en els models Altea 
(SE359), Toledo (SE351) i León (SE350). 

Taula 4.2. Claus del conjunt ganxo d’arrossegament per al muntatge en línia. 

peça clau 

Conjunt bola desmuntable SE350/9: inclou travessa, bola i fixacions  5P0 803 881 

Conjunt bola desmuntable SE351: inclou travessa, bola i fixacions  5P5 803 881 

Cable 13 vies SE359/0 5P0 055 204 

Cable SE351 5P5 055 205 

Es pot observar que les claus que es refereixen al conjunt bola desmuntable es diferencia en 
un nombre a la clau que es refereix a Bola automàtica/ tapa paracops de la taula peces de 
recanvis. Això és perquè en aquest cas es refereix a un altre conjunt. En canvi les claus 
referides als cables són idèntiques perquè es refereixen a una única peça. 

La idea d’aquest estudi es utilitzar les mateixes peces i elements que es fan servir a recanvis 
per tal de no afegir costos addicionals innecessaris. 

4.2. Estudi comercial 

Per a fer una bona valoració del nou sistema de muntatge del ganxo (muntatge integral a la 
línia en comptes del muntatge parcial que hi ha actualment) cal fer també un estudi comercial 
per a veure el percentatge de clients que demanen aquesta opció i l’increment d’aquest 
percentatge si es pogués oferir un muntatge del ganxo més econòmic i més còmode.  

4.2.1. Situació actual 

Actualment a la línia en els cotxes de plataforma PQ35 (Seat Altea, Toledo i Leon) es fa una 
instal·lació del ganxo parcial. Els cotxes que portaran ganxo han de passar, un cop surten de 
la línia, per un taller per a que aquest acabi de fer el muntatge del ganxo de remolc.  

Quan el client vol comprar-se un cotxe nou amb l’opcional ganxo de remolc, al concessionari 
li donen el preu que costa el cotxe quan surt de fàbrica amb aquesta opció (amb 
preinstal·lació de ganxo de remolc) i a part li donen el pressupost d’acabar de posar la 
instal·lació d’aquest ganxo al taller del concessionari Seat.  
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El que passa és que alguns clients demanen acabar d’instal·lar el ganxo de remolc en algun 
altre taller que no és Seat per qüestions de preu. 

El percentatge de clients que demanen posar ganxo de remolc en la situació actual és: 

Leon    0,5% (*) 

Altea/Toledo   3% 

(*) El tant per cent del Leon és tan baix perquè acaba de sortir al mercat. Si hom es fixa en el 
percentatge de clients que demana posar ganxo a l’anterior Leon és del 5%. Per tant 
s’estima que el nou Leon arribi a tenir aproximadament el mateix percentatge. 

També s’ha de tenir en compte que actualment quan es demana l’opcional ganxo de remolc 
obligatòriament s’ha de demanar el sistema antirebentades perquè cal un espai al 
portaequipatges per a guardar la bola del ganxo quan no és porta remolc (tot i que per 
qüestions d’homologacions no és necessari, el departament de I+D si que ho demana). 
Llavors el kit antirebentades i la bola es guarden conjuntament en el mateix espai que hi ha 
reservat a sota el terra del portaequipatges i que es tanca amb una porteta. 

A més a més, hi ha 3 tipus de sistemes antirebentades: 

Kit antipunxades que consisteix en una pega i uns pedaços per a solucionar problemes de 
punxades a les rodes. Aquest kit té l’inconvenient que no resol el problema de la rebentada 
de la roda i també la caducitat de la pega. 

Roda minimitzada que és una roda de recanvi més petita del normal que pot substituir la 
roda punxada provisionalment. Té un gruix de 125 mm, més petit que el de la roda normal, 
per temes d’espai al portaequipatges. Amb aquesta roda de recanvi no és treu espai al 
portaequipatges. 

I el tercer tipus de sistema antipunxades és la roda de recanvi de la mida del cotxe (205-225 
mm d’ample). Té l’inconvenient que treu espai al portaequipatges (hi ha 90 litres menys 
d’espai). 

De les tres opcions de sistema antipunxades les úniques que es poden demanar 
conjuntament amb el ganxo de remolc són la primera i las segona (kit antipunxades i roda de 
recanvi mida cotxe) perquè són les opcions que tenen la cavitat amb l’espai suficient per 
albergar també el ganxo. Al mateix temps aquestes dues opcions són les que presenten més 
inconvenients i per tant les que tenen menys demanda. Per tant, la opció que té més 
clientela és la combinació ganxo de remolc més roda de recanvi minimitzada però és la única 
que no és pot donar per problemes d’espai en la cavitat. És per aquesta raó que es perden 
clients: els clients prefereixen posar el ganxo en un altre taller que no sigui Seat tot i que no 
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porti un habitacle per a guardar-lo (llavors el ganxo va solt dins del portaequipatges) i no es 
treu tant d’espai al portaequipatges. 

Si existís la opció de ganxo de remolc i roda minimitzada aquests percentatges serien més 
elevats perquè hi hauria molts clients que deixarien d’anar a tallers alternatius a acabar de 
posar la instal·lació del ganxo de remolc. Per aquesta raó s’ha acceptat la combinació ganxo 
de remolc i roda minimitzada per al pròxim any 2006 tot i que no hi hagi un espai especial per 
a guardar el ganxo desmuntable. I si també es pogués oferir un ganxo més econòmic i amb 
més facilitat de muntatge (sense mal de caps per al client) encara es podrien captar més 
clients. Per aquestes raons les estimacions de percentatges de clients que demanarien 
posar ganxo de remolc serien els següents: 

Leon    10 %  

Altea/Toledo   8 % 

També s’ha de dir que els països que tenen més demanda d’opcional ganxo són Itàlia, 
Holanda, Alemanya, etc. perquè són països que tenen més costum de portar remolc i rulot 
per passar les vacances.  

Per a fer l’estudi d’aquest projecte s’han tingut en compte els percentatges de clients que 
demanen ganxo que es tenen actualment, és a dir, un 3% de la producció per a l’Altea i el 
Toledo i un 5% de la producció per al Leon. 

4.2.2. Situació proposada 

Des del punt de vista comercial aquesta nova idea (muntatge total de ganxo a la línia) és 
molt interessant perquè suposaria augmentar el marge de guany per Seat suposant que 
s’aconsegueixi un estalvi respecte la situació actual (muntatge parcial a la línia). La idea no 
seria oferir un producte molt més barat al client sinó un producte de preu igual al de la 
competència (la competència en aquest cas serien tots els tallers alternatius que s’enporten 
clientela de Seat per acabar el muntatge del ganxo, en cotxe nou o vell). D’aquesta manera 
s’evitaria la fuga de clients a altres tallers no Seat.  

Per tal d’assignar un preu per al client d’aquesta nova idea de muntatge (muntatge total del 
ganxo a la línia) s’hauria d’estudiar els preus que hi ha actualment al mercat pel muntatge del 
ganxo de remolc. Per tal de fer aquest anàlisi correctament s’haurien d’estudiar dos  
possibles variants que serien:  

1) Muntatge del ganxo en cotxe nou 

2) Muntatge del ganxo a posteriori (en cotxe vell) 

 



Pàg. 26  Memòria 

En la primera opció s’estudiaria el cost que suposa l’opcional ganxo de remolc per al client 
quan es demana en un cotxe nou des de fàbrica. En aquest cas les dues alternatives que té 
el comprador són: posar el ganxo en la seva totalitat amb Seat (i li suposaria el Cost Seat 
Nou) o posar el ganxo parcialment amb Seat (i li suposaria un Cost Competència Nou). 
Aquets dos costos serien els següents: 

Cost Seat Nou = preinstal·lació del ganxo a línia Seat + taller Seat 

Cost Competència Nou = preinstal·lació del ganxo a línia Seat + taller Competència 

Per tal de fer atractiu aquest servei als clients i poder-ne captar de nous caldria que el Cost 
Seat Nou fos igual o lleugerament inferior al Cost Competència Nou.  

Cost Seat Nou ≤ Cost Competència Nou 

Sempre tenint en compte que l’estalvi que suposaria aquesta nova idea (muntatge total a 
línia) seria per a l’empresa. La idea no és oferir un producte el màxim de barat per al client 
sinó un producte suficientment barat per a que el client no marxi a un taller de la 
competència. La finalitat és que Seat augmenti el seu marge de guany o sigui que la gran 
part del benefici seria per a Seat. 

També s’ha de tenir en compte que Seat juga amb certa avantatge respecte als seus 
competidors. Segurament si es posés el preu límit al ganxo Seat (Cost Seat Nou = Cost 
Competència Nou) els clients preferirien muntar el ganxo a Seat per temes de comoditat i 
garantia. 

La segona opció no té cap interès per aquest projecte perquè caldria estudiar el cost que 
suposa l’opcional ganxo de remolc per al client quan es demana en un cotxe vell a posteriori. 
En aquest cas es faria la hipòtesi que el cotxe no porta la preinstal·lació del ganxo, o sigui 
que el muntatge del ganxo es faria íntegrament en un taller sense que intervingués per a res 
la línia de muntatge.  

 

4.3. Implantació a la línia 

4.3.1. Introducció 

La zona de producció té una capacitat màxima de 2300 unt/dia, un rati d’un cotxe cada 38 
segons (48,3 cotxes/treballador/any’03). A la figura 4.1 es pot veure la zona de producció de 
Seat Martorell.
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En aques

I en la figu
verd: 

 

Fig.  4.1. Vista d’ocell de Seat Martorell 
ta altra figura (Fig. 4.2) es veu la planta de Seat Martorell. 

 

ra 4.3 es

 
Fig.  4.2. Planta de Seat Martorell
 poden veure els tallers de muntatge, en groc, i els tallers de pintura en 
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Als tallers 8, 9, 10, 11 és on es troba la línia de muntatge. El total de personal inscrit en el 
muntatge és de 4.695 persones. A la figura 4.4 es poden veure els tallers de muntatge amb 
més detall. 

 

T-11  22.500 m2

T-10  21.000 m2

T-9  39.000 m2

 

T-8   34.000 m2

Fig.  4.3. Tallers de pintures i muntatge de Seat Martorell 

Fig.  4.4. Tallers de muntatge de Seat Martorell: T8, T9, T10 i T11 
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A la figura 4.5 es pot veure la planta dels tallers de muntatge: T8, T9, T10 i T11. 

 

Fig.  4.5. Planta de les instal·lacions dels tallers 8, 9, 10 i11 
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I el flux general de producció de Seat Martorell és el que es mostra a la figura 4.6. Els 
proveïdors Delphi, Valeo/Ace, Peguform, Gear-Box, Eurosit, Benteller, PDM, Kaufex, 
Pilkington, Arvin Meritor/Brose i Faurecia subministren de manera JIT (Just In Time) els 
següents components respectivament: volants, cablejat, Cockpit (taulell davanter del cotxe) i 
paracops posterior, canvis, seients, subxassís, Frontend (travessa anterior al paracops), 
dipòsit, vidres, agregat de portes i panells de les portes. 
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rimer que es fabrica dels cotxes és el seu esquelet, per tant el flux de p

Fig.  4.6. Flux general de producció. Conjunts i proveïdors importants
tallers de xapisteria (T1 i T2) on es munta el xassís del cotxe, després passen pels tallers 
pintura (T4 i T6) i en els tallers 8, 9, 10 i 11 es munten la resta d’elements del cotxe. 

 tant, el muntatge del ganxo de remolc s’haurà de fer en algun punt dels tallers 8, 9, 10 o 
que es on es munten tots els components del cotxe. 

.2. Consideracions prèvies 

trarem l’estudi en el muntatge del tipus de ganxo desmuntable per raons estètiques, de 
uretat, de normativa i d’espai. 

èticament és més agradable un cotxe sense ganxo de remolc perquè trenca la unitat i el 
eny del cotxe. És per això que s’ha pensat en col·locar un ganxo degudament 
muntable amb tapa paracops per a que el forat que s’ha hagut de fer al paracops per a 
ar el ganxo quedi correctament tapat. És imprescindible foradar el paracops per a posar-
l ganxo, no és pot col·locar per sota del paracops perquè sobrepassaria la línia crítica del 
e. 
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Des del punt de vista de la seguretat és millor la col·locació d’un ganxo desmuntable, tant per 
a la pròpia seguretat dels ocupants del cotxe, com per a la seguretat dels altres cotxes. Un 
cotxe amb bola fixa pot ratllar o abonyegar altres cotxes en maniobres d’aparcament o altres. 
Més insegur encara seria per a xocs més forts perquè els cotxes no han estat dissenyats per 
a absorbir cops amb un ganxo de remolc i això pot alterar la seva resposta davant 
d’accidents. 

Tenint en compte la normativa també és obligatori no tapar la placa de la matrícula amb cap 
element. Per aquesta raó l’estudi es farà amb un ganxo de tipus desmuntable. 

Per a que la distància entre cotxes no sigui un problema a l’hora del muntatge dels cotxes a 
la línia s’ha pensat de col·locar únicament el ganxo desmuntable. Un ganxo fix faria 
augmentar la llargada del cotxe i caldria recalceu-la temps i espais d’altres processos de la 
línia que es podrien veure afectats per aquest fet. A més, els operaris podrien tenir 
problemes d’espai i dificultats de moviment. Augmentar la llargada del cotxe no només és un 
problema a la línia sinó que també és un inconvenient un cop el cotxe surt al carrer. 

És per totes aquestes raons que es farà l’estudi de la implementació del ganxo desmuntable. 

Com que el ganxo que portaran els cotxes serà desmuntable per l’usuari, a la línia només 
s’haurà de col·locar la travessa a on anirà collat el ganxo d’arrossegament, el paracops 
especial i la instal·lació elèctrica. Per tant s’ha d’estudiar les implicacions que això té: 
contenidor extra per a posar les travesses, espai que ocuparà aquest contenidor, espai que 
ocuparà a la línia el muntatge de la travessa, espai que ocuparà l’operari que muntarà la 
travessa, estudi dels temps de muntatge, operaris necessaris, entre altres coses.  

El ganxo amb la bola anirà al portaequipatges a l’espai que hi ha per a guardar-lo sense que 
molesti a la resta d’equipatge. Per tant no és necessari el seu muntatge a la línia. A més a 
més, passaria el que s’ha comentat anteriorment, el cotxe amb ganxo ocuparia més espai a 
la línia i això suposaria recalceu-la l’espai dels cotxes des d’aquest punt en endavant. Però 
aquest no serà el cas perquè s’estudiarà només la possibilitat de muntar el ganxo 
desmuntable. 

També s’ha considerat fer el muntatge del ganxo a la línia utilitzant, sempre que es pugui, les 
mateixes peces que es fan servir actualment com a peces de recanvi per tal d’estalviar 
costos extres de fabricació de noves peces. Possiblement hi haurà algun cas en que s’haurà 
de fer alguna petita modificació en alguna peça per tal d’aconseguir un millor acoblament ja 
que a la línia ha d’encaixar tot perfectament. 

A més a més, s’ha de tenir en compte que els cotxes que portaran ganxo de remolc 
actualment ja van parcialment preparats per a aquest objectiu: preinstal·lació elèctrica, 
sobredimensionament d’alguns elements importants com és radiador, etc. 
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Cada operació s’ha de fer en un temps màxim de 2’30 minuts perquè és el temps que el 
cotxe triga a passar a la següent estació. A la línia de muntatge el cotxe no es para mai, va 
sobre cinta transportadora o subjectat per pops i es van fer les operacions i muntatges 
pertinents. 

També s’ha pensat que els opcionals ganxo de remolc i sistema d’aparcament assistit (park 
pilot) no són compatibles, així doncs, no hi haurà la possibilitat d’instal·lar aquestes dues 
opcions a l’hora. Els clients que vulguin ganxo de remolc no podran tenir park pilot. 

4.3.3. Subministraments 

Hi ha tres punts a la línia de muntatge en els que s’hauria de fer alguna modificació o 
adaptació per tal de poder fer la instal·lació integral del ganxo de remolc a la cadena de 
muntatge. Aquets tres punts són els que corresponen al muntatge de la travessa, instal·lació 
elèctrica (cockpit, cables i passamurs) i muntatge del paracops posterior. 

Subministrament seqüenciat 

Els cockpits i els paracops arriben seqüenciats, això vol dir que arriben ordenats segons els 
tipus de demandes que hi ha per aquell aprovisionament. Per tant en el punt de muntatge 
només hi ha un contenidor amb tots els tipus de cockpits i paracops ordenats. En el cas del 
ganxo de remolc, els paracops preparats per aquest ús arribaran amb finestra i tapa, del 
color demanat i del model demanat. I pel que fa al cockpit portarà els opcionals que hagi triat 
el client, en el cas d’haver demanat portar ganxo portarà un cable addicional per a poder fer 
la instal·lació elèctrica. 

En canvi, les travesses no venen seqüenciades. En el punt on es munten hi ha tants 
contenidors com tipus de travessa existeixen: un contenidor amb travesses estàndard per al 
Leon, un altre per a les travesses normals de l’Altea i el Toledo i un altre contenidor amb les 
travesses grans preparades per aportar ganxo de remolc. 

 

 

Subministrament JIT 

Peguform que és l’empresa proveïdora dels paracops posteriors i dels Cockpits (figura 4.7) fa 
els subministrament JIT.  
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Peguform té la seva fàbrica de producció als voltants de Seat Martorell i s’encarrega de 
traslladar el seu producte al lloc de necessitat (taller 9 i 10 per al paracop i taller 8 i 9 per al 
cockpit) dins la fàbrica Martorell. Veure figura 4.8. 
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Fig.  4.8. Ubicació de Peguform i Seat Martorell
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Fig.  4.7. Cockpit subministrat per Peguform 
cedir suposa una sèrie d’avantatges com ara: reducció de costos, 
rts, circuits de qualitat optimitzats, estalvi de 5’50 €/cotxe i reducció 

vessa amb cablejat 

és de muntatge a la línia s’ha pensat en subministrar la travessa 
 paracops (figura 4.16) fixat amb 4 brides. A més a més se 
ats per a la llum de marxa endarrere, antiboira i matrícula lligats amb 
acops. D’aquesta manera la instal·lació elèctrica serà més senzilla 
s de cablejat han de passar pels mateixos forats fins a la centraleta 
nnexions.  
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Per tant, a la Seat arribaran les travesses amb el cable paracops fixat amb brides i amb els 
quatre cablejats junts amb cinta aïllant. D’això se n’encarregaran les empreses 
subministradores i s’estima que suposarà per a Seat un increment d’un euro per travessa i 
cable subministrat. ACE que és l’empresa subministradora dels cables, fixarà els quatre 
cables amb cinta i els portarà a MVG així. MVG s’encarregarà de fixar a la travessa posterior 
els cablejats mitjançant brides i subministrar-ho tot plegat a Seat preparat ja per a muntar a 
l’estació corresponent de la línia. El cable sobrant s’enrotlla degudament amb cinta per tal 
d’evitar accidents, més endavant quan es treballi a la línia es desenrotllarà per a fer la 
instal·lació elèctrica.  

A més a més, el cable paracops es subministra fixat a la travessa amb el suport del 
connector ja posat per a simplificar el procés de muntatge de la línia: cal insertar el connector 
múltiple del cable paracops (1) a la caixa de connexions (2) fins que encaixi. Veure figura 4.9. 

 

Fig.  4.9. Cable paracops amb suport per a connector 

L’assignació de contactes en el connector múltiple de 13 pols per al remolc es faran a MVG. 
Aquesta connexió de 13 pols és la única opció possible per al muntatge a la línia per 
qüestions de simplificació logística, no existeix la opció de connector de 7 pols. A continuació 
es pot veure la llista de connexions del connector de 13 pols. 

 

Connector de 13 contactes: 

1. Born BL (intermitent esquerra) 

2. Born NSL (pilot antiboira) 

3. Born 31 (massa) 

4. Born BR (intermitent dret) 
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5. Born 58 R (llum posterior dret) 

6. Born 54 (llum fre) 

7. Born 58 L (llum posterior esquerra) 

8. Born RF (llum marxa endarrere) 

9. Born 30 a (bateria “+”) 

10. vacant 

11. vacant 

12. vacant 

13. Born 31 (massa) 

També cal fixar la caixa de connexions al suport mitjançant cargols (fletxes) i femelles 
subministrades amb el kit. Veure figura 4.10. 

 

Amb aquets muntatg
muntatge en els temp

El cable paracops q
necessari (té una llar
moviment d’aquest ca
del kit ganxo de remo
línia no es possible pe

 

Fig.  4.10. Fixació del suport per a connector 
es previs es descarrega feina a la línia i es pot aconseguir fer tot el 
s marcat. 

ue se subministra des de recanvis és més llarg de l’estrictament 
gada d’1,5 metres), això pot suposar un problema de sorolls degut al 
ble sobrant que no estaria ben fixat. Actualment en el muntatge al taller 
lc es fixa aquest tros de cable sobrant amb cinta aïllant però això a la 
rquè no és segur, a més a més, és perdria temps.  
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Les peces a la línia han d’anar perfectament encaixades o cargolades amb fixacions segures 
i duradores. Per a solucionar aquest problema es demana a l’empresa subministradora del 
cable paracops (ACE) que faci una llargada menor (1’25 metres).  

4.3.4. Punt de muntatge  

Com ja s’ha dit anteriorment els tallers de muntatge són quatre: tallers 8, 9, 10 i 11 (veure 
figura 4.4). Però els tallers implicats en la instal·lació, tant mecànica com elèctrica, del 
conjunt ganxo de remolc és realitza en tres dels quatre tallers: el taller 8, el taller 9 i el taller 
10. per això ens centrarem en aquets 3 tallers.  

Als tallers de muntatge hi ha tres línies (ML1, ML2 i ML3) representades amb 3 colors 
diferents: ML1 en taronja, ML2 en verd i ML3 en blau cel. En les figures 4.12, 4.14 i 4.16 es 
poden veure els fluxes de cotxes que hi ha en aquets tres tallers estudiats. També hi ha 
trams on les tres línies van juntes, llavors es representen en color groc. La llegenda dels de 
les línies de muntatge (ML1, ML2 i ML3) es troben a la figura 4.11. 

 

Fig.  4.11. Llegenda de colors de les línies de muntatge 

Els models de Seat que passen per cada línia no són sempre els mateixos, segons les 
càrregues de cada línia es fan passar uns cotxes o uns altres. També pot passar que per 
una línia passin diferents models de Seat. Per aquesta raó les línies són molt flexibles i totes 
estan preparades per a muntar qualsevol model de Seat. 

Taller 8 

Al taller 8 (T8) arriben les carrosseries acabades de pintar des del magatzem de carrosseries 
(veure figura 4.12).  

A la figura 4.12 es pot veure el flux d’automòbils dins del taller 8 des de l’entrada des del 
magatzem de carrosseries fins a la sortida del taller 8 cap al 9. Es pot observar que en 
aquest taller només es fa el muntatge de les línies ML1 i ML2 (taronja i verd), la línia ML3 
passa directament al següent taller que és el taller 9.  
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Fig.  4.12. Flux d’automòbils dins del taller taller 8 (llegenda de colors a la Fig. 4.11) 
ntatge de la travessa 

 travesses per a ganxo es muntaran al mateix punt on es munten les travesses normals. 
subministraran en un contenidor a part i arribaran amb els cables fixats (cable paracops, 
le per a la llum de marxa endarrere, antiboira i matrícula lligats). 

 travesses no es subministren seqüenciades, hi ha un contenidor per a cada model de 
essa. Hi haurà un únic contenidor de travesses de ganxo a cada línia perquè les tres 
logies de travessa (travessa per a Altea, Toledo i Leon) són iguals encara que tinguin 
s diferents. Com que hi ha tres línies s’hauran de subministrar tres contenidors.  

 Línia ML2 les travesses es munten a les coordenades C11-C12 (veure figura 4.13) per al 
 muntatge calen 2 operaris que són els que hi ha actualment fent el muntatge de la 
essa estàndard. Per tant no cal la incorporació de cap operari addicional. 

 Línia ML1, les coordenades del punt exacte del muntatge són: D11-D12 (veure figura 
3). També calen dos operaris que són els que hi ha actualment per tant, tampoc cal cap 
a incorporació. 

ntatge de la instal·lació elèctrica 

untatge del Cockpit es fa a les coordenades E12 (ML1) i F12 (ML2) sobre el mateix 
o (figura 4.13) i es van desenrotllant els cables en ls estacions posteriors, simultàniament 
iria desenrotllant el cable paracops fixat a la travessa, col·locant simultàniament 
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proteccions i passamurs. En el punt E10 i F10 ja s’han desenrotllat tots els cables i només 
caldria fer la connexió a la centraleta del cable paracops. 

Taller 9

El flux que segueixen les tres línies dins del taller 9 es pot veure a la figura 4.14. Es pot 
observar que al taller 9 només es fa el muntatge de la línia ML3 (blau cel), les altres dues 
línies ML1 i ML2 (taronja i verd) passen de llarg i van directament al taller 10. 

 

Fig.  4.13. Distribució del taller 8 

Fig.  4.14. Flux d’automòbils dins del taller taller 9 (llegenda de colors a la Fig. 4.11) 
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El taller 9, és un taller més petit que el T8 o el T10 i s’hi fan les mateixes operacions que en 
aquets dos altres tallers. Per tant també hi haurà les operacions de muntatge de la travessa, 
instal·lació dels cables i muntatge del paracops per als models que passin per aquesta línia 
(ML3).  

Les coordenades dels punts de muntatge són els següents i es poden identificar sobre el 
plànol de la figura 4.15. 

Muntatge de la travessa: I5 

Passamurs: J10 

Muntatge paracops: I6 

Caldrà un contenidor extra per a les travesses per a ganxo i per al muntatge del paracops, 
com ja s’ha dit anteriorment, com que venen seqüenciats no caldrà cap contenidor 
addicional.  

Els procediments per al seu muntatge són els mateixos que els que es realitzen als tallers 8 i 
10. 

 

 

 

 

Fig.  4.15. Planta taller 9 
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Taller 10 

Muntatge del paracops 

Al taller 10 els cotxes arriben des del taller 9 (veure figura 4.6), el flux que segueixen les 
línies dels automòbils dins del taller 10 es pot veure a la figura 4.16. Es pot tornar a veure 
que en aquest taller només es munten les línies ML1 i ML2 (taronja i verd). 

 

 

El muntatge del paracops posterior es fa a les coordenades (D13). El paracops arriben 
seqüenciats i amb la nova implantació del muntatge del ganxo a la línia continuaria sent així. 
Per tant no caldria cap contenidor extra per a posar 3 nous models de paracops (paracops 
amb finestra per a Leon, Toledo i Altea). A la figura 4.17 es pot identificar el punt exacte on 
es munten els paracops. 

 

 

Fig.  4.17. Planta del taller 10 

Fig.  4.16. Flux d’automòbils dins del taller taller 10 (llegenda de colors a la Fig. 4.11) 
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4.3.5. Instruccions de muntatge 

En aquest apartat s’expliquen els passos que calen seguir per a fer el muntatge del conjunt 
ganxo de remolc. Com que no es tracta d’una sola peça, sinó d’unes quantes, s’ha fet la 
explicació del muntatge per cada peça en concret. 

Muntatge de la travessa posterior 

La travessa preparada per a dur ganxo (veure figura 3.1) es subministra a la línia amb el tram 
final de cable (denominat cable paracops, veure figura 4.18) ja fixat mitjançant quatre brides. 
Al mateix temps els cables de llum antiboira, marxa endarrere i llum de matrícula van junts al 
cable paracops fixats amb cinta aïllant. Aquesta mesura és per a solucionar el problema 
d’excés de temps en cas de fer les fixacions a la línia de muntatge.  

 

Fig.  4.18. Cable paracops 

Aquesta operació la fan les empreses subministradores (ACE i MVG) i arriba a Seat 
degudament preparat tal i com s’ha explicat a l’apartat de Subministraments (apartat 4.3.3). 

També es subministra el ganxo en un altre contenidor. Aquest ganxo es posarà 
posteriorment al portaequipatges a l’espai que hi ha per a guardar-lo o en l’espai lateral amb 
xarxa.  

Les travesses de ganxo de remolc es troben en un contenidor al costat del de les travesses 
estàndard. Entre dos operaris fan el muntatge d’aquesta peça:  

Primer caldria posar els 4 cargols superiors (2 a cada banda del cotxe) corresponents al 
muntatge de la travessa estàndard, aquests cargols fan simplement la funció de taps per a 
assegurar la estanqueitat del portaequipatges. Veure figura 4.19. 
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Posteriorment s’han de treure les quatre etiquetes (dos a cada costat del cotxe, al lateral 
exterior del travesser) que tapen els quatre forats a on anirà fixada la travessa per a protegir-
ne de pintura i cera la vora i poder collar amb seguretat els cargols que subjectaran la 
travessa. Veure figures 4.20 i 4.21. 

 

Fig.  4.19. Muntatge de taps per a garantir d’estanqueïtat del portaequipatges 

Fig.  4.20. Es treuen les etiquetes que tapen els forats dels travessers  
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Fig.  4.21. Vores dels forats netes de cera 
a travessa entre tots dos operaris per raons de pes. A la taula 4.3 hi ha 
t ganxo de remolc (travessa, ganxo i fixacions) per a Leon i per a 
 pes que haurien d’aixecar els operaris és només el corresponent a la 
proximadament 11 kg.  

Taula 4.3. Massa del conjunt ganxo de remolc 

 Massa conjunt [kg] 

SE359/0 16,668 

SE351 16,487 

ixecar a una alçada de 170 cm es considera que és massa esforç per a 
r això s’hauria de posar la travessa entre els dos operaris que són els 
 a la línia, per tant, no caldria la incorporació de cap altre nou operari. 
ecar amb una sola persona degut a que la massa que s’ha d’aixecar és 
és, el nombre de travesses per a ganxo que s’han de muntar del total 

oques (3-5 % de la producció).  

de la travessa ja estan introduïdes dins dels travessers ja no cal 
dos. Veure figura 4.22. 
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Fig.  4.22. Inserció de les banyes de la travessa del ganxo als travessers
n dels dos operaris aguanta i fa encaixar els forats dels cargols de travessa i 
, l’altre posa i colla els 2 cargols que hi ha a cada costat del cotxe (al lateral del 
). Veure figura 4.23. 
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Fig.  4.23. Cargols que fixen la travessa 
amurs: 

una peça de goma que encaixa perfectament en un forat circular i serveix 
s hi passin a través. La funció del passamurs és la de protegir els cables 
 tallants. Per tal de poder passar els cables amb seguretat per alguns 
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forats amb arestes vives cal posar passamurs per protegir-los i evitar talls i males 
connexions. 

En el cas del Leon el forat del passamurs es troba just darrera la travessa centrat a sota de la 
porta del portaequipatges. En els models Toledo i Altea el passamurs es posa al cantó dret 
del portaequipatges per la part de sota.  

El cable paracops es passarà pel cantó dret, al costat de la travessa posterior i seguirà un 
petit tram pel costat del travesser de seguida es ficarà pel terra del portaequipatges i després 
pel muntant dret. Abans de fer la instal·lació elèctrica caldrà haver posat els passamurs en 
aquells punts conflictius i perillosos per on hauran de passar els cables. En el cas de la 
plataforma PQ35 cal un únic passamurs que es subministra conjuntament amb el cable 
paracops, i els altres cables. 

El passamurs que es farà servir per a passar el cablejat del ganxo de remolc és el que es 
veu a la fotografia (veure figures 4.24 i 4.25) i se subministra juntament amb el cable 
paracops que va fixat a la travessa posterior.  

 

A l’annex C es pot veure les 
requerides (A, B i C). [TUB, 2005]

 

 

Fig.  4.24. passamurs 
 

Fig.  4.25. plànols del passamurs 
possibilitats de passamurs existents segons les mides 
. 
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Muntatge de les proteccions: 

Les proteccions tenen la mateixa funció que els passamurs i és la de protegir els cables de 
les arestes vives. La diferència és que els passamurs protegeixen passos de cables circulars 
i els protectors s’adapten a la forma del forat (poden ser forats amb formes diverses). El tram 
més delicat és el que ens mostra la figura 4.26. 

 

Fig.  4.26.  Protector d’arestes vives 

És molt important haver muntat els protectors d’arestes abans de passar els cables per cada 
punt conflictiu. 

Muntatge de la instal·lació elèctrica:

Actualment els cotxes de la plataforma PQ35 (Altea, Toledo i Leon) que portaran ganxo de 
remolc ja tenen preinstal·lació elèctrica muntada a la línia que consisteix en el cablejat des 
del cockpit fins a la centraleta (situada al muntant dret interior del portaequipatges). Però per 
tal de poder portar ganxo de remolc cal també l’altra part de la instal·lació elèctrica que va 
des de la centraleta fins al connector del ganxo. 

Per a fer la instal·lació d’aquest segon tram de cablejat s’ha pensat en posar un tros de 
cablejat (cable de ganxo de remolc, marxa endarrere, antiboira i matrícula) lligats amb cinta 
aïllant i amb un passamurs que connecti la centraleta amb l’exterior de la carrosseria. 
D’aquesta manera ja només caldrà fer la connexió entre aquest connector exterior a la 
carrosseria que ja ha passat pel passamurs i el connector que portarà el cable que vindrà 
fixat amb la travessa. Aquesta última connexió es farà després d’haver muntat la travessa 
per ja que no es pot fer abans per qüestions evidents. 
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En el tram de la línia on es faria el procés de desplegat i d’instal·lació del cablejat del conjunt 
ganxo de remolc de cotxe amb preinstal·lació, tal i com es fa actualment, el cotxe va primer 
subjectat per uns rails del sostre a 1,70 metres del terra. Veure figura 4.27. 

 

Després p re una cinta 
transporta

 

er les operacions que s’han de fer el cotxe baixa i passa a córrer sob

Fig.  4.27.  Línia de muntatge: xassís subjectat per pop des del sostre 
dora a una alçada de 80 centímetres del terra. Veure figures 4.28 i 4.29. 

 

Fig.  4.28.  Cotxe sobre cinta transportadora 
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El muntatge del eden respectivament a 1’70 m i 
a 80 cm del terr
el cotxe baixa, 
incòmoda per a
que els operaris
alçada suficien
l’esquena recta
perquè la opera
tamboret es mo
és més ampla q
la cinta per a fe
Aquest tambore
no seria neces
operari baixa de

Ja s’ha coment
se subministren
passar tots els 
perquè si es fes
operació que é
connector del c
el subministram

 

Fig.  4.29.  Cotxe sobre cinta transportadora 

 cablejat es faria entre aquests 2 trams que qu

a. Quan el cotxe està alt no suposa cap problema, el problema sorgeix quan 
llavors el muntatge s’ha d fer a 80 cm del terra i això resulta ser una posició 
ls operaris. Per tal de solventar aquest problema d’ergonomia s’ha pensat en 
 puguin realitzar aquest muntatge del cable asseguts en un tamboret d’una 

t (uns 40 cm d’alçada) per tal que es pugui treballar còmodament: amb 
 i sense necessitat d’ajupir-se. Aquest tamboret no cal que sigui regulable 
ció que s’ha de fer és sempre la mateixa i està a la mateixa alçada. A més, el 
uria solidari al cotxe perquè la cinta transportadora sobre la qual va el cotxe 
ue el cotxe i sobra espai pels laterals per tal que els operaris puguin pujar a 
r les operacions necessàries movent-se a la mateixa velocitat que el cotxe. 
t ja existeix, actualment ja n’hi ha un en aquesta estació de la línia, per tant, 
sari comprar-ne cap altre. Un cop finalitza l’operació concreta que fa cada 
 la cinta i torna al seu lloc d’origen.  

at abans en l’apartat del muntatge de la travessa posterior que les travesses 
 amb el cablejat paracops inclòs fixat amb quatre brides. Per tal de poder 
cables i fer les connexions pertinents cal que es faci en diferents estacions 
 tot de cop el temps de muntatge superaria el temps màxim admissible per 
s de 2’30 minuts. El muntatge es fa al revés (des de la travessa fins al 
able que arriba fins a la centraleta) perquè es més còmode tenint en compte 
ent de la travessa amb el cable paracops fixat. 
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Un cop s’han desenrotllat els cables des del cockpit fins a la centraleta i s’ha muntat la 
centraleta, es farà passar el cablejat addicional que s’ha comentat abans amb el passamurs 
incorporat des de l’exterior del cotxe fins a la centraleta. El passamurs quedarà fixat estirant 
els cables des de l’interior del portaequipatges.  

Cal estirar els cables des del forat per on s’acaben de fer passar fins a la centraleta. Tot 
seguit cal acoblar els dos connectors a la centraleta: connector del cablejat del remolc i 
connector del cablejat de marxa endarrere, antiboira i matrícula. Veure figura 4.30. 

 

Fig.  4.30.  Acoblament de connectors a la centraleta 

D’aquesta manera ja es tindrà la connexió a l’exterior del cotxe. Això ens anirà bé per a fer la 
última connexió entre el cable paracops que vindrà fixat a la travessa i aquesta connexió. 

Per al Toledo i l’Altea, després d’haver muntat la travessa posterior caldrà desenrotllar el 
cable paracops i fixar-lo amb dues pincetes a la xapa del xassís per a que no pengi i fer la 
connexió entre aquest i el connector que s’ha tret a l’exterior en una estació anterior.  
Aquestes dues pinces se subministren amb el cable paracops.  

Per al Leon el cable paracops i els altres (llum de matrícula, antiboira i marxa endarrere) no 
han d’anar fixats amb brides perquè tenen el connector centrat i més a prop. O sigui, que 
directament des de la pinya ja podran connectar-se amb el connector que anteriorment s’ha 
passat a través del passamurs cap a l’interior del portaequipatges. 

Muntatge del paracops: 

Com que els paracops arriben seqüenciats no hi hauria problemes d’espai. 

El paracops preparat per a portar ganxo es muntaria igual que el paracops normal, l’única 
diferència seria que portaria una finestreta per a fer-hi passar el ganxo però d’això 
s’encarrega l’empresa subministradora que és Peguform (veure l’estimació de costos que li 
suposa aquesta nova introducció). 
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Un cop muntat el paracops ja només caldrà acoblar el cablejat (1) per a la llum de marxa 
endarrere, antiboira i matrícula al connector del paracops. Com ja s’ha dit anteriorment no hi 
haurà cablejat d’aparcament assistit (2). Veure figura 4.31. 

 

A les figures stra per a 
ganxo. 

 

 

 

 

Fig.  4.32.  Paracops de Seat Leon amb ganxo de remolc 
 4.32, 4.33 i 4.34 es pot veure com queden els paracops amb fine

Fig.  4.31.  Cablejat de llums: marxa endarrera, antiboira i matrícula  
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Fig.  4.33.  Paracops de Seat Toledo amb ganxo de remolc 

Fig.  4.34.  Paracops de Seat Altea amb ganxo de remolc 
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5. Estudi econòmic 

El propòsit de l’estudi econòmic és comparar el cost que suposa per al client muntar un 
ganxo de remolc amb el sistema actual (muntatge en taller) amb el cost que tindria muntar un 
ganxo amb el sistema proposat (muntatge a la línia). 

A partir d’aquesta comparació analitzar si seria rendible implantar aquest nou sistema de 
muntatge i quins beneficis i inversions suposaria.  

L’estudi econòmic s’ha fet sobre la implementació a la línia del muntatge del ganxo de remolc 
als cotxes de plataforma PQ35 (Seat Altea, Toledo i Leon). S’han estudiat els dos escenaris: 
l’actual i el proposat, per a veure quin és el benefici econòmic i analitzar la seva viabilitat. 

Les claus per a aquests models són: Seat Altea  SE359     
     Seat Toledo  SE351     
     Seat Leon  SE350 

On, SE es refereix a la marca Seat, 3 és la plataforma del cotxe, i, 59, 51 i 50 són els models 
de Seat que corresponen respectivament a Seat Altea, Toledo i Leon que són els tres 
models de Seat que comparteixen la mateixa plataforma. 

Els costos i preus que surten en aquest apartat són orientatius per garantir la confidencialitat 
de SEAT. Aquestes adaptacions no suposen cap diferència significativa en els resultats. 

5.1. Cost implementació (inversió necessària) 
Per estudiar el cost total de la implementació del muntatge del ganxo de remolc a la línia 
s’han estudiat els costos dels diferents camps implicats: costos derivats del procés de 
muntatge, costos de finances, costos logístics i costos de compra de nous components. 

5.1.1. Costos de processos de muntatge 
 
Els costos de muntatge inclouen el muntatge d’una travessa posterior per a ganxo 
caravana i dos tipus de cablejat segons el model de Seat. Els dos tipus de bola segons el 
model de Seat no s’han de muntar a la línia perquè es serveixen al portaequipatges ja 
que és mutable i desmuntable pel propi client. 
 
L’adaptador de 13 a 7 pols no es compta com a procés de muntatge perquè no es 
muntarà mai a la línia. A la línia només es pot muntar ganxo de remolc de 13 pols i, per 
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tant, es posarà el cablejat pertinent. L’adaptador de 13 a 7 pols es muntarà al taller si a 
posteriori el client volgués posar-se un remolc més petit. 
 
A la taula 5.1. es pot veure l’increment de temps en minuts que implica el muntatge de la 
travessa i el muntatge de la instal·lació elèctrica. La instal·lació elèctrica necessita de mig 
minut més, corresponent a fer la connexió a la centraleta del cable del ganxo. 
 

Taula 5.1. Temps del muntatge en línia dels components del ganxo de remolc. 

components proveïdor observacions ∆t [min] [€/min]
travessa ganxo caravana  MVG (Alem.) Muntatge 1 travessa comú  0,5 0,40
2 boles segons model MVG (Alem.) Muntatge amb caixa d’eines 0 0,40
2 cables segons model ACE (Zarag.) Muntatge  0,5 0,40

 
Tot i així, no és necessari cap altre operari perquè aquest temps addicional és assumible 
amb operaris que hi ha actualment en aquesta estació que són dos. Per tant no hi ha cost 
extra de mà d’obra per a muntar el kit ganxo de remolc per a cap dels models de Seat 
estudiats (350, 351, 359). 
 
A la taula 5.2. es poden veure els costos que hi ha per a realitzar tot el procés de 
muntatge del ganxo de remolc. Per a fer aquest muntatge es conten els increments de 
temps que suposen aquests muntatges addicionals, el cost d’un minut de feina val 0,40 €.  
 
Per a fer el muntatge de la instal·lació elèctrica es necessita un tamboret per a fer el 
muntatge de la instal·lació elèctrica, però que no suposa cap cost perquè ja es fa servir 
actualment en el muntatge de la preinstal·lació, per tant, no es conta com a inversió. 
 
Així doncs, el càlcul del cost derivat dels processos de muntatge és la que es pot veure a 
la taula 5.2. 
 

Taula 5.2. Costos de Processos de Muntatge. 

components ∆ Cost [€/cotxe] 
muntatge travessa  0,20 
2 boles segons model 0 
Instal·lació elèctrica 0,20 
  
TOTAL COST PROCESSOS DE MUNTATGE 0,40 

5.1.2. Costos financers 
 
Del departament de finances s’han obtingut els costos i claus de les següents peces: 
ganxo caravana (que inclou travessa, bola i fixacions) per a cada model, cable de 13 vies 
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per a SE350/9, cable  per a SE351, travessa paracops posterior i 7 cargols de fixació de 
la travessa. La travessa estàndard amb els 7 cargols de fixació no s’ha de muntar, és per 
aquesta raó que els costos surten restant perquè es un estalvi que es produeix al no 
haver de muntar aquesta peça.   
 
S’ha considerat únicament el cost de muntar el cable de 13 vies perquè és la opció que hi 
ha actualment en la preinstal·lació elèctrica, a més a més, és la opció més conservadora: 
gràcies a l’adaptador de 13 a 7 vies també es podria posar un remolc que requereixi 
cable de 7 vies i no a l’inrevés.  
 
El cable de 13 vies es posa en el cas de portar com a remolc una rulot o remolc que 
necessiti més punts elèctrics. Però com ja s’ha comentat també s’hi podria enganxar un 
remolc més petit en aquest cas caldria un cable de 7 vies. En cas de portar un cable de 
13 vies i portar un remolc de 7 vies caldria l’ús d’un adaptador de 13 a 7 pols. És 
impossible fer-ho al revés: adaptar un cable de 7 vies a un de 13 vies. A la taula 5.4. es 
pot veure el preu que tenen les peces del conjunt ganxo de remolc.  
 

Taula 5.4. Cost de les peces del conjunt ganxo de remolc. 

components proveïdor clau cost [€/cotxe] 
ganxo caravana (conjunt) SE350/9 (*) MVG  5P0 803 881 100 
ganxo caravana (conjunt) SE351 (*) MVG  5P5 803 881 100 
cable 13 vies SE350/9 ACE  5P0 055 204  45 
cable 13 vies SE351 ACE 5P5 055 205 45 
travessa paracops posterior SE35x Benteller 5P0 807 350 A -15 
cargols fixacions travessa X 7   N0195266 -0,5 

(*) inclou travessa, bola i fixacions 
COST TOTAL PER COTXE 129,50 

 
El cost total per cotxe en euros és de 129,50 i inclou el cost de les següents peces: ganxo 
caravana, cable de 13 vies, travessa paracops i cargols fixació. Com ja s’ha comentat 
abans aquets dos últims costos són negatius perquè són peces que es deixarien de 
muntar.  
 
El cost de l’adaptador no s’ha tingut en compte perquè es una peça que es preveu que es 
pugui  comprar a posteriori al taller del concessionari. En cas de voler posar un remolc 
petit es podria comprar l’adaptador de 13 a 7 vies al concessionari. 

5.1.3. Costos logístics 
 
S’ha estudiat el cost logístic que suposaria introduir a la línia el muntatge del ganxo de 
remolc. En aquest apartat es contabilitzen els costos logístics del transport de la 
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mercaderia i de preparació en contenidors d’aquestes noves peces, seria el cost que 
suposaria demanar l’extra ganxo de remolc, hi hauria una persona al magatzem 
preparant el contenidors amb la seqüència corresponent a cada dia. 
 
A la següent taula es poden observar 2 columnes: a la columna “transport a Seat” es 
conten els costos de transport i a la columna “seqüència per cotxe” es conten els costos 
que suposa posar l’extra ganxo al cotxe (preparar els contenidors al magatzem i 
subministrar-los a la línia quan són necessaris). Aquets costos es conten per al conjunt 
ganxo de remolc (ganxo, travessa i cables) per als 3 models de Seat del present estudi 
(Altea, Leon i Toledo). Només es conten els costos logístics dels cables de 13 vies que 
seran els únics que es muntaran a la línia per evitar complexitat.  
 
Els costos de transport estan tabulats tenint en compte d’on prové la mercaderia, en 
aquest cas d’Alemanya ja que el proveïdor és alemany (MVG). El cost per conjunt i cotxe 
es calcula dividint el cost del contenidor entre el nombre de conjunts ganxo de remolc que 
pot transportar. Al magatzem de Seat arriben les peces per separat, cada contenidor del 
camió porta un tipus determinat de peça: en un hi haurà les travesses, en l’altre els 
cables, en l’altre el ganxo, etc. 
 
Els costos de seqüència són els que resulten de preparar el subministrament tal i com el 
necessiten a la línia per a procedir al muntatge, és a dir, en un contenidor la travessa amb 
els cables fixats i en un altre contenidor el ganxo de remolc. A la taula 5.5. es pot 
observar la relació de costos logístics que implica el muntatge complet del ganxo a la 
línia. 

 
Taula 5.5. Costos logístics derivats del muntatge complet del ganxo a la línia 

 TRANSPORT A SEAT SEQÜÈNCIA PER COTXE TOTAL 

 [€/cotxe] [€/cotxe] [€/cotxe
] 

359 + cable 13  12 2,5 14,5
350 + cable 13  12 3 15
351 + cable 13  12 2,5 14,5

Per tant, els costos logístics suposen un recàrrec per cotxe de 14,5 € per a l’Altea, 15 € per al 
Leon i 14,5 € per al Toledo. 

5.1.4. Costos de compres 
 
Per tal de conèixer el cost que suposaria la compra dels nous paracops amb el 
corresponent tractament s’ha consultat a l’empresa subministradora que és Peguform i ha 
estimat l’increment de preu que suposaria el subministrament d’aquests nous paracops i 
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la inversió necessària que hauria de fer en la seva fàbrica, aquet cost aniria a càrrec de 
Seat.  
 
Els tractaments addicionals que suposaria per Peguform el subministra dels paracops 
preparats per a dur ganxo de remolc són: foradar i muntar la tapa per a l’Altea i Toledo i 
foradar, muntar la tapa i pintar en el cas del Leon.  
 
A la següent taula es pot veure la estimació que ha fet Peguform de l’increment de cost 
que li suposaria fer aquests nous tractament. El cost del tractament que cal fer al León és 
més elevat degut a que cal fer un procediment extra que és pintar. A la taula 5.6 es pot 
veure l’increment de preu que suposa fer aquets tractaments extres als paracops 
posteriors. 

 
Taula 5.6. Increment de cost dels paracops degut als tractament addicionals. 

 clau tractament ∆ cost [€/cotxe] 
paracops posterior SE350 1P0 807 417 foradat, pintat i muntatge tapa 3,5 
paracops posterior SE351 5P8 807 417  foradat i muntatge de tapa 1,5 
paracops posterior SE359 5P0 807 417  foradat i muntatge de tapa 1,5 
 
A la taula 5.7. es pot veure la suma de tots els costos que s’acaben de detallar per 
separat: costos de processos de muntatge, costos financers, costos logístics i costos de 
compres per a cada model de la plataforma PQ35.  
 

Taula 5.7. Taula resum dels costos totals 

            cost [€/cotxe] 
  SE350 SE351 SE359 
Processos de muntatge travessa ganxo caravana 0,20 0,20 0,20
 2 boles segons model 0,00 0,00 0,00
 2 cables segons model 0,20 0,20 0,20
Finances ganxo caravana (conjunt)  100 100 100
 cable 13 vies  45 45 45
 travessa paracops posterior  -15 -15 -15
 cargols fixacions travessa X 7 -0,5 -0,5 -0,5
Logística ganxo caravana (conjunt) + cable 13  15 14,5 14,5
Compres paracops posterior  3,5 1,5 1,5
 TOTAL  148,40 145,90 145,90

 
Pel que fa a les inversions la única que cal fer és la que demana Peguform. Aquesta 
inversió s’estima que és de 530000 € i correspon a la necessitat de comprar nova 
maquinària com és una foradadora i el seu suport per tal de foradar el paracops per a fer 
la finestreta a on anirà el ganxo. També inclou tres motllos corresponents als tres models 
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(Altea, Toledo i Leon) per a fer les tapes de les finestretes dels paracops que es posen 
quan no es porta el ganxo posat.  
 

INVERSIÓ TOTAL COMPRES [€] 530000 
 
Per tal d’assignar el cost que suposa per cotxe (€/cotxe) aquesta inversió que demana 
Peguform cal saber la vida que tindran aquets models de Seat i, per tant, els seus 
paracops. D’aquesta manera es podrà saber durant quan temps es podran fer servir 
aquestes eines i quants paracops es podran fabricar.  
 
La vida que tenen els 3 models de l’estudi és de 7 anys. Com que el Leon es comença a 
fabricar ara li queden 7 anys, a l’Altea i al Toledo li queden 6 anys. O sigui que els 
corresponents paracops es fabricaran durant aquest mateix temps.  
 
I coneixent la predicció de producció per al 2006 d’aquets tres models i el percentatge de 
clients q s’estima que portaran ganxo.  
 
Tot això es pot observar a la taula 5.8. que és útil per a poder fer el canvi d’unitats de 
euros a €/cotxe i poder comparar més endavant amb altres costos. 

 
Taula 5.8. Dades per al canvi d’unitats de € a €/cotxe 

Model Unitats fabricades 
[cotxes/any] 

Percentatge de 
ganxos [%] 

Vida 
[anys] 

Altea 60000 3 6 
Toledo 30000 3 6 
Leon 110000 5 7 

 
Resulta que la inversió que ha de fer Peguform en unitats de euros per cotxe és de: 
 

INVERSIÓ TOTAL COMPRES [€/cotxe] 10,21 

O sigui que la inversió que demana Peguform suposa un recàrrec per cotxe de 10,21 €. 

5.2. Beneficis econòmics 

Per tal d’estudiar el benefici econòmic que suposa aquesta nova idea (muntatge del ganxo 
de remolc a la línia) cal comparar ambdós costos: el cost del sistema actual (muntatge del 
ganxo al taller) i el cost del sistema proposat (muntatge del ganxo a la línia). 
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5.2.1. Escenari actual 

A l’apartat 5.1 s’ha estudiat l’escenari proposat però, per tal de conèixer quin és el benefici 
econòmic cal estudiar també quin és l’escenari actual, és a dir, el muntatge del ganxo (canvi 
de travessa, bola, fixacions i cable de 13 vies) es fa al taller i consisteix en canviar la travessa 
que porta el cotxe quan surt de fàbrica per una altra que pot dur ganxo, foradar el paracops i 
col·locar la tapa del forat del paracops. També s’ha de fer part de la instal·lació elèctrica ja 
que els cotxes van parcialment preparats amb una preinstal·lació elèctrica. Per això a la taula 
5.9. es pot veure la relació de costos que suposa actualment per al client el muntatge d’un kit 
ganxo de remolc. Se suposa un cotxe amb preinstal·lació elèctrica: 

Taula 5.9. Cost per al client del muntatge del ganxo de remolc. 

components proveïdor clau t [h] €/h PVP [€] 
ganxo caravana 
(conjunt) SE350/9 MVG 5P0 803 881    187,43 
ganxo caravana 
(conjunt) SE351 MVG 5P5 803 881    187,43 
cable de 13 vies 
SE359/0 ACE  5P0 055 204    85 
cable de 7 vies ACE  5P0 055 203    85 
cable per a SE351 ACE 5P5 055 204    85 
temps de 
muntatge concessionari  2 40 80 
    
COST CLIENT APROX. SE359/1/0: 1 ganxo + 1 cable + muntatge 352,43 

Es pot veure que les peces són molt més cares comparades amb el cost que tenen si es 
demanen per al muntatge en línia, per exemple, el conjunt ganxo caravana costa 85 € més 
que si la peça es demanés directament a fàbrica.  

Aquesta diferència de preu és deguda a que les peces de recanvi s’han de demanar 
expressament i venen en lots més petits. A més a més, actualment Seat compra el conjunt 
ganxo als proveïdors (MVG i ACE) i el ven al concessionari, d’aquesta venda Seat obté un 
30% de benefici. Al mateix temps quan el concessionari ven el muntatge del ganxo al client 
també n’obté benefici: un 25% de benefici. 

També es pot veure que el cable és molt més car, costa 85 € i en canvi si es demanés a 
fàbrica costaria uns 45 €. A més a més, el cost de la mà d’obra és molt més elevat ja que a la 
línia no hi hauria cost de mà d’obra perquè no caldria cap operari extra. També el temps de 
muntatge és molt més elevat. 

En la taula anterior (taula 5.9) es pot observar el cost total que li suposa al client el muntatge 
del ganxo de remolc. Es consideren els preus dels diferents components (amb IVA) i el preu 
de la mà d’obra amb el total d’hores invertides en el muntatge. Segons el model de Seat que 
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sigui (SE359 és Altea, SE351 és Toledo i SE350 és Leon) es posa un conjunt de ganxo 
caravana (travessa, bola i fixacions) o un altre, de totes maneres el preu és el mateix. Se 
suposa que sempre es munta el cable de 13 vies perquè és la opció més conservadora, 
d’aquesta manera podem portar des d’un remolc petit (mitjançant un adaptador de 13 a 7 
pols que es podria adquirir a posteriori en qualsevol concessionari Seat) fins a una rulot. Si 
es col·loqués el cable de 7 vies estaríem limitats a portar només remolcs petits, tot i així 
també es pot escollir aquesta segona opció.  

El cost total amb IVA que suposa per al client el muntatge del ganxo amb el sistema actual 
de muntatge de ganxo al taller és de 352,43 €. 

5.2.2. Escenari proposat 

A l’apartat 5.1 s’han estudiat els costos i la inversió necessària desglossada en els apartats 
que hi estan implicats: costos derivats del procés de muntatge, costos de finances, costos 
logístics i costos de compra de nous components. La taula resultant, on hi consten els costos 
totals de la nova implantació (muntatge de ganxo de remolc a la línia) i la inversió és la taula 
5.10.  

Taula 5.10. Costos i Inversions (interna i externa) de la nova implantació. 

 cost [€/cotxe] inversió [€/cotxe] 
   interna externa 
COST SE359 145,90   
COST SE351 145,90 0 10,21 
COST SE350 148,40   

A la columna de cost [€/cotxe] hi ha la suma dels costos que hi ha implicats en el muntatge 
del ganxo a la línia. 

A la columna d’inversió [€/cotxe] hi ha especificats dos tipus d’inversió: la interna que inclou 
la inversió que requereixen els processos de muntatge i la externa que inclou la inversió que 
demana l’empresa subministradora dels nous paracops. 

I el cost total que suposa per a Seat el muntatge del ganxo a la línia es calcula sumant el 
cost en €/cotxe especificat a la taula anterior i les inversions necessàries tant interna com 
externa en €/cotxe també especificades en la taula anterior i resulta ser tal i com mostra la 
taula 5.11. de:               

Taula 5.11. Cost total de la nova implantació 

 COST TOTAL [€/cotxe] 
COST SE359 156,11 
COST SE351 156,11 
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COST SE350 158,61 

Es pot observar que el cost del ganxo per al Leon és lleugerament més car que el del Toledo 
i Altea això és degut, com ja s’ha comentat, a que per al muntatge del Leon cal fer una 
operació més que és la de pintar el paracops, ja que en el nou Leon el paracops va pintat 
també per la part de sota a on portarà la finestra del ganxo de remolc. 

5.2.3. Beneficis actuals 

En aquest apartat i el següent es fa la comparació de l’estudi econòmic en l’escenari actual i 
l’escenari proposat per a veure l’estalvi aconseguit.  

Primer de tot s’estudiaran els beneficis que obté Seat actualment fent la meitat del muntatge 
a la línia i l’altra meitat al taller del concessionari. Actualment Seat ven les peces del conjunt 
al concessionari i obté un 30% de benefici. Al mateix temps el concessionari ven les peces i 
el muntatge del ganxo al client i obté un 25% de benefici. Aquesta seqüència es pot veure 
més clara amb el diagrama de la figura 5.1. 

SEAT 

30% 

Concessionari

25% 
Client 

 

A la taula 5.12
També es veu
concessionari e

Taula 5.1
cost que li s
al client el c
ganxo de r

[€/cotx
272,4

Si multipliquem 
amb demanda 

 

Fig.  5.1.  Seqüència actual del ganxo de remolc 
. es pot veure el cicle actual que segueixen les peces i el cost que tenen. 
 el benefici actual que obté Seat d’aquesta venda del conjunt ganxo al 
n euros per cotxe. 

2. Benefici actual que obté Seat de la venda del ganxo al concessionari 
uposa 
onjunt 
emolc 
e] 

cost que li suposa 
al concessionari 
(25% benefici) 

[€/cotxe] 

cost que li suposa 
a Seat (30% 

benefici)  
[€/cotxe] 

benefici que obté Seat 
de la venda del ganxo 

al concessionari 
[€/cotxe] 

3 204,32 143,02 61,29 

aquest valor (61,29 €/cotxe) pel total de cotxes que es produeixen anualment 
de ganxo (90000*0,03+110000*0,05 cotxes/any) surt un total aproximat de 
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502630 €/any que són els ingressos anuals que té Seat actualment amb aquesta venda 
del ganxo als concessionaris. 

L’amortització del sistema actual és la que es veu reflexada a la taula 5.13. No hi ha 
inversions ni costos. Només hi ha beneficis derivats d’aquesta venda de peces al 
concessionari. 

Taula 5.13. Amortització del sistema actual 

any 0 1 2 3 4 5
Inversions [€/any] 0       
costos anuals [€/any]  0 0 0 0 0
Ingressos [€/any]  502630 521230 540520 560520 581250
TOTAL 0 502630 521230 540520 560520 581250

I el VAN (Valor Actual Net) que resulta aplicant la fórmula:  

€1224060
)1()1(0

=
+⋅+

= ∑
=

n

t
tt ji

CFVAN  

On,  ACVCF +−=

i = 3% (interès del mercat) 

j = 3,7% (IPC)  

CF = Cash Flow, V = Ingressos, C = Costos, A = Amortització 

A = I/5 

On, I = Inversió 

 

5.2.4. Beneficis amb el nou sistema 

A la taula 5.14. es pot veure el cost que suposa per al client actualment el muntatge del 
ganxo de remolc i el cost que suposaria per a Seat la instal·lació completa del ganxo de 
remolc a la línia de muntatge. 

Taula 5.14. Cost actual per al client vs. cost que li suposaria a Seat la nova implantació 

 
cost per al client amb 
el sistema actual 

cost per a Seat amb el 
sistema proposat 

diferència de 
cost 

ganxo per a SE359 
[€/cotxe] 352,43 156,11 196,32 
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ganxo per a SE351 
[€/cotxe] 352,43 156,11 196,32 

ganxo per a SE350 
[€/cotxe] 352,43 158,61 193,82 

Es pot observar que hi ha una diferència de gaire bé 200 euros per cotxe aproximadament 
entre el cost actual que suposa per al client el muntatge del ganxo (preinstal·lació en línia i 
muntatge al taller) i el cost que suposaria per a Seat el muntatge complet del ganxo a la línia. 
Aquestes diferències són exactament per a SE359, SE351 i SE350 de 196’32, 196’32 i 
193’82 €/cotxe respectivament.  

Arribats a aquest punt Seat podria seguir tres estratègies:  

1) Vendre la instal·lació del ganxo de remolc amb el nou sistema pel mateix preu que venia la 
instal·lació del ganxo amb muntatge al taller. 

2) Vendre la instal·lació del ganxo per un preu menor a l’actual. 

3) Vendre la instal·lació del ganxo per un preu més alt a l’actual. 

Proposta (1) 

La primera proposta és vendre la instal·lació del ganxo de remolc amb el nou sistema 
(muntatge a línia) pel mateix preu que venia la instal·lació del ganxo amb el muntatge al 
taller. Amb aquesta alternativa Seat no captaria nous clients, mantindria els que té 
actualment.  

A la taula 5.15. es pot veure el cost que li suposaria al client el muntatge del ganxo amb el 
nou sistema segons la proposta (1) i el benefici que obtindria Seat. 

 

 

Taula 5.15. Benefici que obtindria Seat aplicant la proposta (1) 

 preu per al client  cost per a Seat  Benefici per a Seat 
ganxo per a SE359 [€/cotxe] 352,43 156,11 196,32 
ganxo per a SE351 [€/cotxe] 352,43 156,11 196,32 
ganxo per a SE350 [€/cotxe] 352,43 158,61 193,82 

Com s’ha vist a la taula 5.15, Seat, aplicant la proposta (1), tindria un benefici gran però no 
captaria nous clients perquè no oferiria un producte més barat. A la taula 5.16. es pot veure 
el benefici anual que tindria Seat. 
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Taula 5.16. Benefici anual per a Seat aplicant la proposta (1) 

 

Benefici per a 
Seat  
[€/cotxe] 

Tant per 1 de 
cotxes amb 
ganxo 

cotxes 
produïts a 
l’any 
[cotxes/any] (*) 

Benefici 
anual per a 
Seat [€/any] 

ganxo per a SE359 Altea 196,32 0,03 60000 353376
ganxo per a SE351 Toledo 196,32 0,03 30000 176688
ganxo per a SE350 Leon 193,82 0,05 110000 1066010
     
TOTAL    1596074

(*) Per a saber els cotxes produïts a l’any s’ha fet servir la previsió de producció per al pròxim 
any 2006. 

Aplicant la proposta (1) Seat obté uns ingressos i té uns costos anuals com els que mostra la 
taula 5.17. 

Taula 5.17. Ingressos i costos anuals de Seat segons la proposta (1) 
Cost per al client segons proposta (1) [€/cotxe] 352,43 
ingrés anual [€/any] 2889926 
cost anual [€/any] 1210130 

I l’amortització del nou sistema (muntatge complet a la línia) segons la proposta (1) és el que 
es pot veure a la taula 5.18. 

Taula 5.18. Amortització del nou sistema segons proposta (1) 

any 0 1 2 3 4 5
inversions -530000       
costos 
anuals  -1210130 -1254900 -1301340 -1349480 -1399420
              
ingressos  2889926 2996850 3107740 3222720 3341960
TOTAL -530000 1679796 1741950 1806400 1873240 1942550

I el VAN obtingut és de: VAN = 3801100 € 

Proposta (2) 

La segona proposta és vendre la instal·lació del ganxo de remolc amb el nou sistema 
(muntatge a línia) per un preu inferior al que s’oferia al vendre la instal·lació del ganxo amb 
muntatge al taller. La instal·lació del ganxo segons la proposta segona suposaria un cost per 
al client de 300 €. 
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Amb aquesta alternativa Seat captaria nous clients perquè com s’ha vist a l’apartat d’”Estudi 
Comercial” els tallers de la competència ofereixen preus més baixos i molts clients 
prefereixen muntar-hi el ganxo.  

Com es pot veure a la taula 5.19. aplicant aquesta mesura el benefici que obté Seat és 
menor, tot i que es compensa amb l’augment de nombre de clients que se suposa que 
obtindrà Seat. 

Taula 5.19. Benefici per a Seat aplicant la proposta (2). 

 preu per al client  cost per a Seat  Benefici per a Seat 
ganxo per a SE359 [€/cotxe] 300 156,11 143,89 
ganxo per a SE351 [€/cotxe] 300 156,11 143,89 
ganxo per a SE350 [€/cotxe] 300 158,61 141,39 

I a la taula 5.20. es pot veure el benefici anual que li suposaria a Seat aquesta segona 
proposta tenint en compte la captació de nous clients. 

Taula 5.20. Benefici anual per a Seat segons la proposta (2). 

 

Benefici 
per a Seat 
[€/cotxe] 

Tant per 1 de 
cotxes amb 
ganxo 

cotxes produïts 
a l’any 
[cotxes/any] (*) 

Benefici 
anual per a 
Seat [€/any] 

ganxo per a SE359 
Altea 143,89 0,08 60000 690670 
ganxo per a SE351 
Toledo 143,89 0,08 30000 345340 
ganxo per a SE350 
Leon 141,39 0,1 110000 1555290 
     
TOTAL    2591300 

(*) Per a saber els cotxes produïts a l’any s’ha fet servir la previsió de producció per al pròxim 
any 2006. 

Aplicant la proposta (2) Seat obté uns ingressos anuals com els que mostra la taula 5.21. 

 

 

Taula 5.21. Ingressos anuals aplicant la proposta (2) 
Cost per al client segons proposta (2) [€/cotxe] 300 
ingrés anual [€/any] 5460000 
cost anual [€/any] 2682880 

I l’amortització del nou sistema de muntatge es mostra a la taula 5.22. 
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Taula 5.22. Amortització del nou sistema segons la proposta (2) 

any 0 1 2 3 4 5
inversions -530000       
costos 
anuals  -2682880 -2782150 -2885080 -2991830 -3102530
              
ingressos  5460000 5662020 5871510 6088760 6314040
TOTAL -530000 2777120 2879870 2986430 3096930 3211510

I el VAN resulta ser de: VAN =  6473400 € 

Proposta (3) 

La tercera proposta és vendre la instal·lació del ganxo de remolc amb el nou sistema 
(muntatge a línia) per un preu superior al que s’oferia al vendre la instal·lació del ganxo amb 
muntatge al taller. Llavors Seat no ofereix avantatges econòmics, només avantatges de 
garanties, fiabilitat, comoditat i confiança en la marca Seat. 

Es fa la hipòtesi que si es posa un preu més car per al ganxo es perd una part de la clientela 
que té actualment el muntatge del ganxo.  

Com es pot veure a la taula 5.23 aplicant aquesta mesura el benefici que obté Seat és major, 
tot i que, com es veurà, la disminució de percentatge de clients farà baixar el benefici total 
que obté Seat.  

Taula 5.23. Benefici per a Seat aplicant la proposta (3). 

 preu per al client  cost per a Seat  Benefici per a Seat 
ganxo per a SE359 [€/cotxe] 400 156,11 243,89 
ganxo per a SE351 [€/cotxe] 400 156,11 243,89 
ganxo per a SE350 [€/cotxe] 400 158,61 241,39 

I a la taula 5.24 es pot veure el benefici anual que li suposaria a Seat aquesta tercera 
proposta tenint en compte la reducció de percentatge de clients. 

 

 

Taula 5.24. Benefici anual per a Seat amb (3). 

 

Benefici 
per a Seat 
[€/cotxe] 

Tant per 1 de 
cotxes amb 
ganxo 

cotxes produïts 
a l’any 
[cotxes/any] (*) 

Benefici 
anual per a 
Seat [€/any] 

ganxo per a SE359 
Altea 243,89 0,01 60000 146330 
ganxo per a SE351 243,89 0,01 30000 73170 
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Toledo 
ganxo per a SE350 
Leon 241,39 0,03 110000 796590 

     
TOTAL    1016090 

(*) Per a saber els cotxes produïts a l’any s’ha fet servir la previsió de producció per al pròxim 
any 2006. 

I a la taula 5.25 es pot veure l’ingrés anual que té Seat. 

Taula 5.25. Ingrés anual de Seat segons la proposta (3) 
Cost per al client segons proposta (3) [€/cotxe] 400 
ingrés anual [€/any] 3840000 
cost anual [€/any] 621030 

L’amortització de la nova proposta segons la proposta (3) és la que es pot veure a la taula 
5.26. 

Taula 5.26. Amortització del nou sistema segons la proposta (3) 

any 0 1 2 3 4 5
inversions -530000       
costos 
anuals  -621030 -644010 -667840 -692550 -718170
              
ingressos  1680000 1742160 1806620 1873460 1942780
TOTAL -530000 1058970 1098150 1138780 1180920 1224610

I el VAN surt de: VAN =   2289200 € 

 

5.3. Conclusions de l’estudi econòmic 

En aquest apartat es comparen els diferents beneficis obtinguts segons la proposta aplicada: 
proposta (1), proposta (2) i proposta (3). A la taula 5.27. es pot veure quin benefici és més 
gran. 

Taula 5.27. Comparació dels beneficis anuals que obtindria Seat segons cada proposta. 

 

Benefici 
Actual 
[€/any] 

Benefici 
Proposta (1) 
[€/any] 

Benefici 
Proposta (2) 
[€/any] 

Benefici 
Proposta (3) 
[€/any] 

ganxo per a 
SE359 Altea 

 
110320 353380 690670 146330 

ganxo per a  176690 345340 73170 
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SE351 Toledo 55160 
ganxo per a 
SE350 Leon 

 
337090 1066010 1555290 796590 

     
TOTAL 502.630 1.596.070 2.591.300 1.016.090 

Tot i que a priori podia semblar que amb la tercera proposta (preu del ganxo més car) 
s’obtenia un benefici més gran, resulta que l’increment del percentatge de clients que suposa 
la proposta segona (preu del ganxo menor a l’actual) implica un augment de beneficis encara 
més gran. Això és degut a que pesa més l’augment de clientela que la baixada de preu del 
conjunt ganxo de remolc. Amb la tercera proposta es perden molt clients que se suposa que 
marxen a tallers de la competència a posar un ganxo més econòmic. 

Amb la tercera proposta (preu del ganxo més car que l’actual) s’obté el mínim benefici de les 
noves propostes, encara que s’obté un benefici major que el benefici que hi ha amb la 
situació actual.  

Amb la situació actual s’obtenen els mínims beneficis ja que els únics beneficis que 
s’aconsegueixen són els de la venta dels kits ganxo de remolc als concessionaris. 

Amb al primera proposta (preu del ganxo com l’actual) s’obté un benefici intermig, no hi ha ni 
augment ni disminució de clientela respecte a les dades actuals. 

Amb la segona proposta (preu del ganxo menor que l’actual) s’obté el màxim benefici però 
només amb aquesta dada no es pot treure cap conclusió ni triar la quina és la millor 
alternativa. Per tal de saber quina de les quatre propostes és la més bona cal veure quins 
són els VAN de cadascuna d’elles. A la taula 5.27 es poden comparar tots els VAN. 

Taula 5.27. Comparació dels VAN 

Actual Proposta (1) Proposta (2) Proposta (3) 

1.224.060 € 3.801.100 € 6.473.400 € 2.289.210 € 

Si es comparen els VAN de les tres noves propostes i el VAN actual, el primer que crida 
l’atenció és que el VAN de la tercera proposta és el més baix de tot. La explicació és la 
mateixa que per la dels beneficis i és que pesa més la baixada de clients que l’increment de 
preu del ganxo.  

El VAN positiu més petit és el que hi ha amb la situació actual. Els VAN de les  tres 
propostes (1), (2) i (3) són més elevats que el VAN que hi ha actualment. A més, el VAN més 
elevat és el de la proposta (2) i, per tant, seria la proposta que escolliríem perquè és la 
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proposta amb que millor es compensarien els costos i la inversió. Això confirma el que 
haviem vist comparant els beneficis. 

Per tant, s’adoptaria la segona proposta. Aquesta proposta consisteix en vendre el ganxo al 
client per un preu més baix a l’actual: actualment el ganxo es ven per uns 350 € i amb la 
nova proposta es vendria per 300 €.  

El benefici anual que suposaria per a Seat aquesta nova implantació (muntatge íntegre del 
ganxo a la línia) segons la segona proposta seria de 2.591.300 € i tindria un VAN de 
6.473.400 €. 
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6. Estudi d’impacte ambiental 
En aquest apartat es compararà la diferència que hi ha entre l’impacte ambiental que 
suposa el muntatge del ganxo com es fa actualment (preinstal·lació en línia i muntatge al 
taller) i l’impacte ambiental que suposa el muntatge complet del ganxo a la línia. 

Tant l’impacte ambiental que suposa actualment el muntatge del ganxo com l’impacte 
ambiental que suposaria el nou sistema de muntatge de ganxo és mínim perquè no 
implica grans volums de residus. Tot i així, en el nou sistema de muntatge del ganxo com 
que hi ha millores en la gestió del procés es deriva un estalvi energètic, un estalvi en 
embalatges i un estalvi en peces rebutjades. 

Pel que fa al reciclatge del ganxo al final de la seva vida útil és el mateix amb el nou 
sistema i amb el sistema actual perquè el ganxo que es munta en ambdós sistemes és el 
mateix. 

6.1. Normativa mediambiental 

Normativa sobre Medi Ambient: 

08.ECO.08 Gestió de residus industrials 

13.COM.01 Compres d’Instal·lacions i Equips 

6.2. Minimització de residus 

La idea que presenta quest projecte suposa també una minimització dels residus, ja que 
s’eviten malbarataments d’embalatges, peces, energies, etc. 

Per començar suposa un estalvi en quantitat d’embalatge (paper, plàstic) perquè a fàbrica 
es subministren els components a l’engròs, en grans quantitats i embalats en conjunts 
nombrosos.  

També desapareixen les travesses estàndard rebutjades. Amb aquest nou sistema de 
muntatge del kit ganxo de remolc a la línia no es malbaraten travesses. Actualment a la 
línia munten la travessa estàndard per a cada model de cotxe sense tenir en compte si 
portarà remolc o no. Els cotxes que portaran remolc han de passar a posteriori pel taller 
on faran el canvi de travessa. Així doncs la travessa estàndard es rebutja per a posar-hi 
la travessa que va preparada per a dur ganxo. O sigui que es llencen unes travesses que 
són noves només perquè quan els cotxes es fabriquen a la línia encara no tenen en 
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compte si portaran ganxo o no. És evident que això suposa un residu que es podria evitar 
optimitzant el procés. 

L’estalvi energètic és difícil de quantificar i, tot i que és poc l’estalvi energètic que suposa 
aquest nou concepte, és evident que n’hi ha degut a l’optimització del procés. Per 
començar suposa un estalvi energètic al taller del concessionari perquè ja no s’haurien de 
muntar kits de ganxo de remolc en cotxes nous (haurien de seguir muntant ganxos en 
cotxes usats) corresponent a hores de llum i hores de funcionament d’eines (tornavisos, 
braç mecànic, etc.). També suposa una descàrrega de feina per als mecànics del 
concessionari que podrien destinar a altres tasques.  

A més a més, totes aquestes minimitzacions de residus van lligades a una reducció de 
costos: reducció de cost degut a la minimització d’embalatge usat, reducció de cost degut 
al millor aprofitament de les travesses i reducció de cost degut a l’estalvi energètic. 

6.3. Materials del ganxo 

El ganxo de remolc està format en la seva totalitat per acer al carboni que és 100% reciclable 
[Harry, 2005]. El que passa és que cada peça està feta amb un acer d’una concentració en 
carboni diferent segons la resistència que hagi de tenir. Els materials de cada peça són els 
següents. 

Taula 6.1. Materials de les peces que composen el conjunt ganxo de remolc. 
Denominació Material 
Tub travessa Acer 37.0 N 
Braç fixació en travesser Acer 37-2 
Eix ganxo amb bola Ф 50 Acer 52-3 N 
Xapa de subjecció eix ganxo Acer 37-2 
Suport endoll Acer 12-03 
Suport xapa d’identificació Acer 37-2 
Rosca soldada M10 Acer 
Placa d’identificació Alumini 
Casquet roscat Acer DIN 1654 
Anella Acer 

A més la travessa té un recobriment de fosfatat que li dóna un color negre per a protegir-la 
de la corrosió. Com que és una peça que no està a la vista (va tapada pel paracops 
posterior) es pot fer servir aquest tipus de recobriment que és el més econòmic. Si és tractés 
d’una peça vista s’hauria de pintar.  
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Conclusions 

Per tant, es pot concloure que la implantació a la línia del muntatge complet del ganxo de 
remolc per a la plataforma PQ35 (Altea, Toledo i Leon) és viable. Així ho demostren els 
estudis econòmic, comercial i de processos de muntatge. 

Amb l’estudi econòmic s’ha vist que s’aconsegueixen beneficis amb les tres propostes 
plantejades i la millor de totes és la segona perquè és la que té un major VAN i uns majors 
beneficis. A més a més, qualsevol de les tres propostes és millor que l’actual. També s’ha 
vist que el període d’amortització és molt curt (el primer any ja s’obtenen beneficis). 

L’estudi comercial ha servit per a veure que la idea d’aquest projecte tindria bona acceptació 
entre els clients que munten ganxo de remolc. Es podrien captar nous clients procedents de 
tallers de la competència (tallers que no són Seat), i clients que estarien disposats a canviar 
de marca d’automòbil per a obtenir un millor preu del ganxo de remolc. 

Per últim, amb l’estudi dels processos de muntatge s’ha vist que el muntatge de la instal·lació 
d’aquest ganxo de remolc a la línia de producció és perfectament viable adaptant la línia per 
a aquesta funció en els punts on sigui necessari sense que calguin grans inversions.  
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