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Lean Management:Lean Management:

SSistema de gestió de lesistema de gestió de les activitats de disseny i  desenvolupament de productes, activitats de disseny i  desenvolupament de productes, 
producció, administració, proveïdors, servei al client i planificació,producció, administració, proveïdors, servei al client i planificació,

tal com es duen a terme en el tal com es duen a terme en el Sistema de Producció de Toyota (TPS)Sistema de Producció de Toyota (TPS)

(que s’ha mostrat molt més eficient en el sector de l’automoció)(que s’ha mostrat molt més eficient en el sector de l’automoció)

¿Per què el Lean Management?¿Per què el Lean Management?
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Comparat amb els  mètodes tradicionals de Comparat amb els  mètodes tradicionals de 

producció a gran escala, aquest sistemaproducció a gran escala, aquest sistema

requereix (molt) menys  requereix (molt) menys  

temps, activitats, consum temps, activitats, consum de qualsevol recurs,de qualsevol recurs,

capital i espaicapital i espai

pper a produir productes amb menys er a produir productes amb menys defectesdefectes

i en una i en una varietat més granvarietat més gran
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J. P. Womack els Instituts Lean en el monJ. P. Womack els Instituts Lean en el mon
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El sistema de ToyotaEl sistema de Toyota

El per què dels seus principisEl per què dels seus principis

El sistema de ToyotaEl sistema de Toyota

El per què dels seus principisEl per què dels seus principis



� El 1974 la economia mundial estava col·lapsada (crisi del “petroli”)

� Toyota, amb la flexibilitat del sistema que havia desenvolupat, va 
redimensionar el sistema productiu, adaptant-se a la nova situació

� Malgrat això, va superar els ingressos dels seus competidors, els tres 
anys següents (en plena crisi)

� El mon es preguntà cóm s’ho havien fet i Toyota insistí en que:

Cóm va conèixer el mon el TPSCóm va conèixer el mon el TPS

Cercle Econòmic i Social Baix Montsenywww.institutolean.org

� La gestió enfocada a gran escala s’adapta molt malament a les situacions 

de recessió i crisi i només es bona en èpoques de creixement. 

� El seu model de gestió (TPS) te una gran flexibilitat per adaptar-se a les 

condicions de la demanda, fins i tot quan es contrau, flexibilitat que no te 

en absolut la gestió tradicional



� El 1910, Sakichi Toyoda, que tenia una empresa de teixits i filats, va 
viatjar als EE.UU. I va veure ja cóm Ford fabricava l’automòbil model T.

� Llavors va decidir que es dedicarien a fabricar automòbils al Japó, i va 
convèncer al seu fill Kiichiro, per a que ho posés en marxa.

� En aquells anys, Sakichi Toyoda estava desenvolupant un teler 
automàtic. El 1930 els germans Platt d’Anglaterra li compraren la patent 
per un milió de yens.

Els orígens del TPSEls orígens del TPS
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per un milió de yens.

� Jugant fort, va convèncer Kiichiro per a invertir-los en la producció 
d’automòbils (condemnant així la de telers que va tancar definitivament 
el 1942). 

Així ho van fer però produint petites quantitats d’una gran 

varietat d'automòbils, descartat el sistema americà de producció 

en sèrie que, a més de considerar-lo poc adequat, hi va influir que 

el Japó era un país petit amb poca capacitat d’inversió



� Kiichiro Toyoda, inicià la producció de automòbils el 1933, tot dient: 

“Aprendrem les tècniques de producció del mètode americà de producció en 

sèrie, però no el copiarem tal como es. Utilitzarem les nostres pròpies 

investigacions i creativitat per a desenvolupar un mètode de producció que 

sigui adequat a la situació del nostre país”.

� Arran d’això, va meditar molt cóm situar la seva productivitat al nivell dels 
EE.UU, que els superaven molt en aquest aspecte (per la major inversió).

Els orígens del TPSEls orígens del TPS
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� Per assolir-ho sense costosíssimes inversions, calia desenvolupar un sistema de 
gestió que perseguís i eliminés implacablement els costos improductius.

Així es cóm es gestà el desenvolupament del TPS 

i la seva gran competitivitat



Quines son les improductivitats que es van proposar eliminar?

>> Activitats, es a dir CONSUM DE RECURSOS (generant costos)

que no aportin VALOR AL PRODUCTE (i no generin ingressos)

L’objectiu primordial del TPS: Eliminar les improductivitatsL’objectiu primordial del TPS: Eliminar les improductivitats

Cercle Econòmic i Social Baix Montsenywww.institutolean.org

Aquestes activitats que no aporten valor les coneixem com:

MALBARATAMENTS / DESPERDICIOS / WASTE / MUDA
català                                      castellà                   anglès              japonès
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Les operacions i els seus equips tècnics(sobre tot els grans):
centre al voltant del qual es mou tot el que es precisa a una operació

OPERACIÓ��������� ����������	���


L’objectiu primordial del TPS: Eliminar les improductivitatsL’objectiu primordial del TPS: Eliminar les improductivitats
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(procés desequilibrat, operacions aïllades i distants: sobreproducció, stock, transports i temps perdut)

Enfoc operació

OPERACIÓ���������

Màxima producció ��������.

Amortització i rendiment inversions

����������	���


Màxima productivitat ��������.

Mateixa op. per a diferents processos

<< El contrari que TPS

<< per improductivitats   



Basant-se en la creació de valor i la gestió enfocada a processos �����������
���"��
els principis del Lean Management son:

� VALOR: Tota activitat o consum de recursos ha d’aportar valor per al consumidor
Així estarà satisfet i pagarà per a cobrir el cost: produir el que demana i en el moment que ho demana

� FLUX: El producte ha de fluir de forma regular i constant (ni parar, ni acumular-se)
Activitats dels processos properes / ben connectades: gestió enfocada a processos i no a operacions

� Processos desenvolupats sense MALBARATAMENTS ��
�
��������$��
�?�
������$����"
Sobreprocessament, stock, esperes, transports, moviments, reprocessats i sobreproducció, reduïts al mínim

������������������ del Lean Management per a eliminar les improductivitatsdel Lean Management per a eliminar les improductivitats
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Sobreprocessament, stock, esperes, transports, moviments, reprocessats i sobreproducció, reduïts al mínim

� PULL: Els processos han d’entregar el producte que s’ajusti a la demanda 
El sistema Kanban basat en el principi dels supermercats ha permès fer-ho >>

� EQUILIBRAT: Les activitats de qualsevol procés han d’efectuar-se al mateix ritme
Transferir els recursos necessaris entre activitats, en base a la flexibilitat (evitar colls d’ampolla)

� FLEXIBILITAT: Recursos tècnics i humans dotats de flexibilitat per aplicar-los on calgui
Per ajustar-se a les fluctuacions de la demanda (volum i tipus), eliminar colls d’ampolla, etc.

� MILLORA CONTINUA: Donat que mai s’assoleixen aquests objectius de forma total
Ja que no poden eliminar-se tots els malbarataments de forma completa



El sistema El sistema ����������mitjançant el mitjançant el 	�
��
	�
��


CLIENTCLIENTCLIENTCLIENT
PRODUCCIÓPRODUCCIÓ

ENVIAMENT ENVIAMENT 
MATERIALSMATERIALS

@�7�;��@�7�;��������A�7�1A�7�1@�7�;��@�7�;��������A�7�1A�7�1@�7�;��@�7�;���������;=��@@.B�;=��@@.B@�7�;��@�7�;���������;=��@@.B�;=��@@.B�;=A�.�=;�;=A�.�=;�;=A�.�=;�;=A�.�=;

PRODUCTEPRODUCTE

Tarjeta Tarjeta ��
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de produccide produccióónn
Tarjeta Tarjeta ��
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��


de produccide produccióónn
Tarjeta Targeta ��
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de produccide moviment

Tarjeta Tarjeta ��
��
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de produccide produccióónn
Tarjeta Tarjeta ��
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��


de produccide produccióónn
Tarjeta Targeta ��
��

de produccide producció
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PULL (Kanban):PULL (Kanban):
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El stock: el seu rol en la gestió actual de processosEl stock: el seu rol en la gestió actual de processos

El millor stock es el que no existeix i, si n’hi ha sense una raó 
consistent, indica una mala gestió en algun aspecte.

� Els sistemes avançats de gestió –Lean Management– el consideren un 
malbaratament, doncs el client no el valora (¿es així?), però comporta 
molts costos (més del que comunament es pressuposa): costos de gestió, 
transport, emmagatzematge, manipulació, control, esperes i espai 
requerit.
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� No obstant això, els models de gestió tradicionals veuen positiva 
l'existència d'estoc, ja que permet mantenir la productivitat elevada (en 
no parar per falta de materials) i, també, perquè facilita el poder oferir 
una àmplia gamma de productes al client, sense que hagi d'esperar. 

Però aquesta és la manera fàcil d'aconseguir-ho… 

(i lo fàcil no sol ser el més eficient)



El stock cobreix els problemes i ineficiències i, per tant, impedeix que siguin detectats.

Es el recurs habitual per assolir una elevada productivitat

i assegurar-se de que els processos no parin.

El stock: el seu rol en la gestió actual de processosEl stock: el seu rol en la gestió actual de processos

Previsió 

Cicle de producció

Nivell de stock

Cercle Econòmic i Social Baix Montsenywww.institutolean.org

Defectes de 
qualitat

Problemes de 
coordinacióIneficiències 

del mètode

Colls 
d’ampolla

Previsió 
vendes

Manca de 
formació del 

personal

Temps de 
preparació 

excessiu

Planificació
incorrecta

Averies

Subminis-
traments



El stock: el seu rol en la gestió actual de processosEl stock: el seu rol en la gestió actual de processos

Reduint l'estoc afloren les 

ineficiències i es poden 

resoldre encara que s'aturi 

el procés
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Continuant així s'aconseguirà 

que el procés avanci amb un 

mínim d'estoc.

Llavors quasi no quedaran 

problemes i el procés serà molt 

més eficient
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Lean ManagementLean Management

Cas pràctic d’implantació Lean: aeroportsCas pràctic d’implantació Lean: aeroports

Lean ManagementLean Management

Cas pràctic d’implantació Lean: aeroportsCas pràctic d’implantació Lean: aeroports



Impactes en el viatger:Impactes en el viatger:

¿Per què cal adquirir¿Per què cal adquirir
o gestionaro gestionar::
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El client ha de ser el centre d’atenció i ha de beneficiarEl client ha de ser el centre d’atenció i ha de beneficiar::se realment de cada activitat desenvolupadase realment de cada activitat desenvolupada

Una organització tradicional farcida de Una organització tradicional farcida de ��������: aeroports: aeroports
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Impactes en el viatger:Impactes en el viatger:

�� Cues per adquirir el bitlletCues per adquirir el bitllet

�� Cues a la facturacióCues a la facturació

�� OverbookingOverbooking

�� Retrassos a l’embarcamentRetrassos a l’embarcament

�� Connexions perdudesConnexions perdudes

�� Clients insatisfetsClients insatisfets

�� Percepció que el client te de la companyiaPercepció que el client te de la companyia

�� ��
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Cas pràctic d’implantació Lean: aeroportsCas pràctic d’implantació Lean: aeroports
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Cas pràctic d’implantació Lean: aeroportsCas pràctic d’implantació Lean: aeroports
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CASO�AEROPUERTO

Determinación�de�los�parámetros�clave�

Implantación original (funcional - tradicional)
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D e s c r i p c i ó n     a c t i v i d a dActividad
TIEMPO Nº puestos

(minutos) de trabajo
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L����H�F����� �	�
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Pasajeros en proceso
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�$��J�������OP����" 1.200

Pasajeros Tiempo

en cola espera Todos

271

66
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�

100 �����
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TIEMPO TOTAL PASAJERO
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Cas pràctic d’implantació Lean: aeroports. Situació inicialCas pràctic d’implantació Lean: aeroports. Situació inicial
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Cas pràctic d’implantació Lean: aeroportsCas pràctic d’implantació Lean: aeroports
Accés

Bitllets

Facturació

Á r e a  d e   s e r v e i s
�

�

�

�

TRÀNSITS

SORTIDES

TRÀNSITS P
o
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P
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Accés Accés Accés
Sortida
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Control de 
seguretat
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Zona de embarcament
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CASO�AEROPUERTO
Determinación�de�los�parámetros�clave�

Implantación mejorada  (flujo - Lean)
(con los mismos tiempos de proceso y % de pasajeros)

IMPLEMENTADOS����10����FLUJOS����PARA����UN����AVIÓN����CADA����UNO

Cuadro de actividades desarrolladas en UN UNICO FLU JO con los  pr
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Actividad D e s c r i p c i ó n     a c t i v i d a d

 procesos de UN SOLO  a

TIEMPO Nº puestos

(minutos) de trabajo

� ���

2 �

� ���

Capacidad avión (pasajeros)�M�N 120

Nº de vuelos gestionados simultaneamente (n): 10
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�$��J�������OP����" 1.200
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 avión (10 aviones en los 10 flujos):

Tiempo ciclo Pasajeros Tiempo

equivalente en cola espera Todos
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�� 15% ��� ��� =��
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L�����H��F��
�� 10% ��� ���
�

��
�	

Pasajeros en proceso

��$����I������
��"

=��
����

�������
��"

���

TIEMPO TOTAL POR PASAJERO

Seleccionados

(1)����

(iguals % que abans)

Cas pràctic d’implantació Lean: aeroports. Implantació millorada LeanCas pràctic d’implantació Lean: aeroports. Implantació millorada Lean
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1 �

0,5 �

	
� ���

0,5 �

10,5 Total:

6 10

���(1)�Pasajeros�llegados�ant
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L�����H��F��
�� 50% ��� ���

	
� �

L�����H��F��
�� �		� ��� ���

	
�

L�����H��F��
�� 100% ��� ���

L�����H��F��
�� 100% ��� ���

	
�

Ciclo real: Media: Total: Total: Total:

0,5 3,0 25 17 4

tes�de�tiempo�al�flujo�de�procesos,�que�pueden�aprovechar�la�zona�de�servicios�para�esperar
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�
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Proc.: 
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��" 17 m.
              (reducido en un 86%)
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�� 4 m.

(red. 94%)

2
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�	�	�����������������	�	����������
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Cas pràctic d’implantació Lean: comparació i millores obtingudesCas pràctic d’implantació Lean: comparació i millores obtingudes
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              (reducido en un 82%)

�;=��@�.A.�1����
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�
��������������H����F�$���" 13

������7K��$��������!�H���������������$��� 100

2
(red. 83%)

( + 30%)

(red. 36%)
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Lean ManagementLean Management

Molta més competitivitatMolta més competitivitat

Lean ManagementLean Management

Molta més competitivitatMolta més competitivitat



-��-��competitivitat exigeix,competitivitat exigeix, ��$
��,��+$���
�������
���
�$��%�
������$
��,��+$���
�������
���
�$��%�
����: : 

■■ QualitatQualitat asseguradaassegurada

■■ Productivitat Productivitat 
�!�
0��
�!�
0�� costescostes

■■ RespostaResposta ràpidaràpida

■■ VarietatVarietat en la gama de productes i serveisen la gama de productes i serveis

■■ FlexibilitatFlexibilitat

La gestió competitiva, avuiLa gestió competitiva, avui
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■■ FlexibilitatFlexibilitat

��������sistemes tradicionals de gestió sistemes tradicionals de gestió ����
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�
�
���������UU"��#���:�#��
����������
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�
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������producció a gran producció a gran 
escala de productes i serveisescala de productes i serveis������������T������$
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V��V��lentalenta���
#
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��������������������������������������LeanLean basat en el basat en el Sistema de Producció de ToyotaSistema de Producció de Toyota, , 

però aplicat a però aplicat a ������������������������������������������������, es caracteritza per:, es caracteritza per:

�� VolumsVolums de producció ajustats a la de producció ajustats a la demandademanda

�� Baixos costos Baixos costos derivats d'eliminar derivats d'eliminar els malbarataments (els malbarataments (waste)waste), , inclòs l'estocinclòs l'estoc

�� Productivitat elevada Productivitat elevada per la condició per la condició LeanLean del sistemadel sistema

Lean Management: la verdadera competitivitatLean Management: la verdadera competitivitat
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�� Qualitat Qualitat assolida assolida a cada operació a cada operació (eines pròpies)(eines pròpies)

�� Resposta Resposta ràpida ràpida per l'operativa en petits volums i sense esperes per l'operativa en petits volums i sense esperes ��Just in timeJust in time""

�� Varietat de productes Varietat de productes elevada per operar amb volums petitselevada per operar amb volums petits

�� Flexibilitat Flexibilitat per ajustarper ajustar--se a les fluctuacions de la se a les fluctuacions de la demandademanda
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Lean ManagementLean Management

Casos d’empresesCasos d’empreses

Lean ManagementLean Management

Casos d’empresesCasos d’empreses



■■ 1+$�����:�����/�������$��$��1+$�����:�����/�������$��$��enorme interès per el enorme interès per el ���
����
�(sobre tot arrel de la crisi)(sobre tot arrel de la crisi)

■■ ��W�/
�/��$����W�/
�/��$��gran desconeixement gran desconeixement ���+$���������$������+$���������$�����

■■ ���)���
�
����,����$�����H$������:��
+$��+$���$�����)���
�
����,����$�����H$������:��
+$��+$���$��sistema integral de gestiósistema integral de gestió

■■ ;������������������+$�����������/�����$
��#
�����#
��������;������������������+$�����������/�����$
��#
�����#
��������passos de Toyota passos de Toyota 

¿Es possible el ¿Es possible el LeanLean a Espanya? Sens dubte.a Espanya? Sens dubte.

» Ha hagut casos d’èxit en molts sectors
» També ha hagut molts fracassos, per manca de la  

Lean Management: casos d’empresesLean Management: casos d’empreses
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» També ha hagut molts fracassos, per manca de la  
mentalització necessària, suport i perseverança

Casos Lean a Espanya �
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<.�<1�COMPANYIES ESPANYOLES PETITES I MITJANES�
�����@�=;���7�O����-�LEAN MANAGEMENT ���Y��7�FASE INCIPIENT�

O������17����7��1���;S��IMPLANTACIONS MOLT MERITORIES��
1�C1������1SC.@.B�. S=-�1���@.�.B 

Companyia fabricant de portes de fustaCompanyia fabricant de portes de fusta
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���&�444�������
��!�$��������
������Z44��������������������"
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Los resultats de la millora han sigut:

Lean Management: casos d’empresesLean Management: casos d’empreses
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Los resultats de la millora han sigut:

■ �
��
�$�
�����termini de expedició �����
�����ZD���&3��
�

■ �
��
�$�
�����temps de producció ��E4���\��
���������#���

■ �
��
�$�
������inventaris ��\�444���&�444������

■ ����productivitat elevada ��W����!�������estable ��!������
��#�����#�$��$��
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■ �
���������$��
$���������#�0
!�������������������$����$����$������������!�#�����#�$��$��
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■ Estalvi d’espai ��������,����$�������������������������$��
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%4) ; $5.&' AabEA2E' AcbEA2E'

- C%H F#(>%>C&B>#(B(&EBI CA&B"(J BEC$BI (1* $- 6' =; ( ` ( U( T(

Lean Management: casos d’empresesLean Management: casos d’empreses

HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL
Consorci Sanitari del Garraf

���� �!"�!��������
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El Instituto Lean El Instituto Lean ManagementManagement

dde Espanyae Espanya

El Instituto Lean El Instituto Lean ManagementManagement

dde Espanyae Espanya



El Instituto Lean ManagementEl Instituto Lean Management

El El Instituto Lean ManagementInstituto Lean Managementde Espanya forma part de la Lean Global Networkde Espanya forma part de la Lean Global Network
impulsada des del LEI (Lean Enterprise Institute) de EE.UU.impulsada des del LEI (Lean Enterprise Institute) de EE.UU.

•• MissióMissió

–– La missió del ILM es la La missió del ILM es la difusió del pensament LEAN difusió del pensament LEAN i la seva implementació en tots los sectors de la i la seva implementació en tots los sectors de la 
economia i funciones de la empresa, mitjançant economia i funciones de la empresa, mitjançant conferencies, publicacions , formació conferencies, publicacions , formació ii reunions de reunions de 

treballtreball. . 

–– Tanmateix, dedica  part de la seva activitat a la Tanmateix, dedica  part de la seva activitat a la investigació investigació basada en implementacions basada en implementacions LLean realsean reals

•• ObjectiusObjectius
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•• ObjectiusObjectius

–– Una Una difusió completa difusió completa del pensament Leandel pensament Lean i donar suport a la seva i donar suport a la seva implantacióimplantació. Això inclou la posta a . Això inclou la posta a 
disposició del públic de documents sobre la gestió disposició del públic de documents sobre la gestió LLean ean yy la realització d'activitats de generació de la realització d'activitats de generació de 
coneixement sobre el coneixement sobre el LLean, en especial en el entorno espanyol.ean, en especial en el entorno espanyol.

•• ContacteContacte

ILMILM-- Instituto Lean ManagementInstituto Lean Management
c/ Tres Creus, 104 3c/ Tres Creus, 104 3--11
08202 SABADELL BCN 08202 SABADELL BCN –– ESPESP

mail@institutolean.orgmail@institutolean.org



■■ Lean ThinkingLean Thinking, James P.Womack i Daniel T.Jones, James P.Womack i Daniel T.Jones
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■■ Lean Management. La gestió competitiva per excelenciaLean Management. La gestió competitiva per excelencia, Lluís Cuatrecasas, Lluís Cuatrecasas
������
�������.���
�$���-�������2������!������������,��������������-���S��������������
�������.���
�$���-�������2������!������������,��������������-���S��������

 ����
������������
��������RR�����������
��������������
���

■■ Volver a EmpezarVolver a Empezar, Lluís Cuatrecasas, Lluís Cuatrecasas
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■■ Observar para crear valorObservar para crear valor, Mike Rother y John Shook, Mike Rother y John Shook
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■■ Creando flujo continuo Creando flujo continuo Mike Rother y Rick HarrisMike Rother y Rick Harris
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Instituto Lean Management: selecció de bibliografiaInstituto Lean Management: selecció de bibliografia
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■■ Crear flujo de materiales, Crear flujo de materiales, Rick Harris, Chris Harris y Earl WilsonRick Harris, Chris Harris y Earl Wilson
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