
Resum 
 
 

En aquest treball s’ha explicat el Lay-out realitzat 

en l’empresa Gedia España S.L. per incorporar el 

projecte SE-270 i SE-216 de SEAT. El que 

s’exposa en aquest treball és tota la informació 

que s’ha utilitzat per introduir aquesta línia de 

fabricació per els Pilars B, C superior i inferior i el 

Canal d’Aigües. 

 

En primer lloc, s’ha començat explicant l’empresa, com està distribuïda i tot el mercat 

que abasta, seguidament s’ha explicat internament de quines tecnologies disposa Gedia 

España i l’espai que conté. Un cop presentada l’empresa s’ha explicat els requeriments 

que té el client pel nou projecte (demanda, entregues, etc.) després s’ha continuat 

explicant com funciona i com es mou tot el material per dintre de l’empresa. 

En segon lloc, un cop feta la presentació de l’empresa i el projecte, s’han enumerat els 

objectius que es volen aconseguir o millorar durant el projecte.  

En tercer lloc, s’han exposat totes les eines que s’han utilitzat per aconseguir els 

objectius marcats, des de la fabricació del VSM de l’empresa per saber com es mou la 

informació i el material del projecte dintre i fora de l’empresa, fins a la comparació en 

metres per saber quina distribució és més òptima. No obstant, també i molt important, 

s’ha parlat de la comparació del temps de cicle de fabricació dels productes amb el takt 

time del projecte per saber si és capaç el procés. 

I finalment, s’han exposat l’exposició de les conclusions on s’han avaluat tots els 

resultats extrets del projecte. 
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Il·lustració 1 – Fotografia aèria de GES1 



Resultats finals i conclusions 
 
Les conclusions i resultats finals que es poden extraure d’aquest projecte de Lay-out del 
projecte SE-270 i SE-216 han sigut molt bons: 
Començarem amb la important reducció de més de 3000 metres en recorregut total dels toros, 
ja que si s’hagués realitzat alguna altre opció o inclús fer l’etiquetat a la nau 5, la distancia que 
hagués fet el material per fàbrica s’hauria vist incrementat enormement.  
Seguidament, i es pot veure en el plànol, la optimització d’espai que hi ha ja que només 
s’ocupa part de la nau 3 contant els magatzem d’entrada, material processat i sortida, 
d’aquesta manera l’impacte sobre els altres projectes també és menor.  
Amb aquesta optimització d’espai també s’ha contat que l’estoc de material de tot el procés 
fos el mínim possible per tal que en el magatzem s’utilitzi el mínim espai necessari. Contant 
que teníem entregues de proveïdors setmanal i exportacions diàries a SEAT s’ha planejat tot el 
procés per tal que només s’acumuli l’estoc de seguretat, numèricament l’estoc de tot el procés 
són 191 contenidors, i l’espai que s’ha contat pel projecte de SEAT contant un factor 
d’apilament de 4 en tots els llocs, dona un espai per 984 contenidors. Això vol dir que l’estoc 
de seguretat ocupa un 19,41% de l’espai del magatzem. 
Destaca el problema de no incrementar un torn més en la producció per problemes com el que 
s’ha vist amb el procés que realitza la Flexicell del Pilar B al veure que el seu temps de cicle és 
superior al takt time i la decisió de comprar una cèl·lula nova per tal de compensar aquesta 
falta de rendiment i  d’aquesta manera no incrementar un torn ja que un torn més suposaria 
una inversió total de 224.000€ mentre que pel que fa  a la “nova cèl·lula” per al procés del Pilar 
B, s’ha aprofitat amb la qual cosa ja casi esta amortitzada amb un altre projecte, ja que si 
s’hagués hagut de comprar 2 robots nous, el cost pujaria al voltant dels 300.000€, un 134% 
més car que en el cas de contractar a un altre persona. 
Pel que fa al cost d’adequació de les instal·lacions el que s’ha mirat de fer, és aprofitar el 
sistema de subministrament antic i aprofitar-los per subministrar el les noves maquines i 
retocar les soldadores que s’hagin hagut de desplaçar, en total aquest cost ha sigut d’uns 
80.000€ pel que fa una instal·lació i 10.000€ per l’ampliació d‘una escomesa, contant que són 5 
flexicell noves, ens deixa un total de 450.000€ que comparat amb fabricar i equipar una nau 
nova tenint que fer tot el cablejat de zero, els costs es molt més reduït. 
Finalment, de la comparativa que s’ha fet, s’extreu que de les 3 opcions, la opció 3, era la més 
favorable ja que s’hi condensa tota la fabricació de les peces en una nau (nau 3) i deixa 
conviure altres projectes que es realitzen en les altres soldadores, les eines que s’ha utilitzat 
per veure la opció més favorable ha sigut el diagrama espagueti, que ens ha mostrat la 
distribució més rentable i optima, i el càlcul de takt time per veure si algun dels processos no 
era capaç de produir al ritme que demana client i el lay-out de les estanteries juntament amb 
el diagrama del magatzem per mirar de condensar els contenidors de tots els processos. Tot 
un conjunt d’operacions que han deixat aquest projecte llest per començar a se produït i donar 
el rendiment que es vol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


