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Introducció

L’aprovisionament és el procés que, de forma eficient, duu a terme una empresa
per garantir-se la disponibilitat dels productes i serveis externs necessaris per
desenvolupar la seva activitat i, per tant, per assolir els seus objectius estratègics.

Per planificar bé l’aprovisionament cal una visió global de tota la cadena de sub-
ministrament i, per tant, cal considerar comandes, compres, producció, lliurament,
magatzem, distribució i vendes.

El procés d’aprovisionament comença amb l’estimació de la demanda i el càlcul
de les necessitats de materials i productes per a la producció o la venda. Un cop
es coneixen aquestes necessitats, es pot fer la planificació de l’aprovisionament de
productes, béns i serveis exteriors, tenint en compte els requeriments dels sistemes
de producció i de comercialització de l’empresa.

El procés de producció reclama dissenyar estratègies perquè les empreses puguin
ser competents i diferenciar-se en funció del cost, la qualitat, el compliment de
lliuraments, la flexibilitat o el servei al client.

En l’apartat “La funció d’aprovisionament” s’analitza la funció d’aprovisionament
com una funció estratègica de l’empresa, integrada de forma coherent en el seu
sistema organitzatiu. Es tracten els factors que condicionen les necessitats de
materials i que determinen les polítiques d’aprovisionament, com ara la tipologia
dels productes, i es presta una especial atenció a la previsió de la demanda.

En l’apartat “La funció de producció” s’analitza la funció de producció com
un dels processos fonamentals de les empreses pel valor afegit que aporta i per
impacte que té en els resultats. Es tracten els diferents sistemes de producció i
s’analitzen les eines que s’utilitzen en les diferents etapes de la planificació de la
producció.

En l’apartat “Models d’aprovisionament” s’analitzen els factors que determinen
el model de subministrament que ha d’adoptar l’empresa i que condicionen tant
el volum de la comanda i la descripció del servei com el cicle de comandes, o el
temps que transcorre entre comanda i comanda. Per acabar, es tracten els mètodes
de control de projectes que poden ajudar en la planificació de l’aprovisionament.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa és convenient fer les
activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats.





Logística d’aprovisionament 7 Planificació de l’aprovisionament

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina les necessitats de materials i terminis per a l’execució de programes
de producció i distribució, seguint els plans definits.

• Caracteritza els processos de producció, tenint en compte la durada del
procés, la gamma i els productes.

• Relaciona la previsió de la demanda amb la producció i distribució, amb la
gestió d’estocs i amb l’inventari disponible en el magatzem.

• Avalua diferents enfocaments en la gestió de l’aprovisionament d’una
cadena de producció i subministrament.

• Determina la gestió de l’aprovisionament en empreses comercials i en
empreses de serveis.

• Representa mitjançant esquemes de flux el procés de producció i distribució,
diferenciant els fluxos de mercaderies i d’informació.

• Estableix les capacitats productives dels centres de producció i distribució
i els temps de cada fase o activitat.

• Aplica diferents tècniques de models de planificació de la producció i
distribució.

• Identifica els possibles colls d’ampolla en la cadena de producció i submi-
nistrament.

• Identifica els punts crítics en la cadena de producció o subministrament i
les seves possibles solucions.

2. Planifica l’aprovisionament de productes, béns i serveis exteriors, tenint en
compte els requeriments dels sistemes de producció i de comercialització de
l’empresa.

• Reconeix les característiques específiques dels materials requerits per l’em-
presa.

• Determina el volum i els terminis de lliurament dels materials requerits.

• Valora la importància de l’aprovisionament com a eina clau de la competi-
tivitat de l’empresa.

• Classifica els aprovisionaments segons el risc de manca de subministrament
que poden patir i l’impacte que tenen sobre el benefici.
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• Determina els avantatges i inconvenients de tenir un únic proveïdor, múlti-
ples proveïdors o un nombre limitat de proveïdors.

• Valora la contractació de subministraments d’un producte, bé o servei, per
un determinat període, en funció dels tipus de preus fixats.

• Determina els tipus de descomptes que es poden aconseguir.

• Reconeix l’exigència dels aprovisionaments per a produccions just in time
(JIT) i els aprovisionaments de resposta ràpida.

• Determina el lot de comanda que optimitza l’estoc de magatzem, el nombre
de comandes per any.

• Calcula l’estoc de seguretat per evitar una ruptura d’estoc i el seu cost.

• Avalua els costos de demanda insatisfeta.
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1. La funció d’aprovisionament

La necessitat d’aprovisionar neix com a conseqüència directa de la necessitat
d’abastir la demanda.

Entenem per aprovisionament el conjunt d’operacions que posa a
disposició de l’empresa tots els materials i productes de l’exterior necessaris
per al seu funcionament, en les millors condicions possibles de quantitat,
qualitat, preu i temps, i d’acord amb els objectius que la direcció de
l’empresa defineix.

En els darrers anys l’entorn empresarial ha experimentat grans canvis. S’ha passat
d’un model basat en l’oferta, en el qual les empreses decidien els productes que
calia produir, a un model basat en la demanda, en el qual són les expectatives dels
clients les que acaben determinant els productes o serveis que es comercialitzen.
El cicle de vida dels productes s’ha reduït considerablement i les empreses han
d’estar permanentment preparades per al canvi i per incorporar nous processos. A
més, hi ha una globalització generalitzada, tant en l’àmbit de les compres com en
el de les vendes. Les empreses han de competir amb fabricants d’altres països però
també han sorgit nous mercats, tant per col·locar els productes com per comprar.

En un primer moment, aquests canvis en el mercat van provocar que es passés d’un
model d’aprovisionament, en el qual hi havia una negociació anual amb proveïdors
locals basada sobretot en el cost, a un model molt més agressiu de negociacions
freqüents sobre el preu i la qualitat. Aquest model competitiu i basat en relacions
a curt termini, però, es va demostrar ineficient perquè generava desconfiança i va
frenar les inversions en innovació dels proveïdors.

A partir d’aquí, es va avançar cap al model de socis (partners), en el qual es busca
la col·laboració amb el proveïdor per tal d’obtenir-ne un benefici mutu. Aquest
model sorgeix com a conseqüència del sistema japonès de fabricació JIT (just in
time), que exigeix negociacions transparents i continuades amb els proveïdors i
lliuraments molt freqüents.

Així, la funció d’aprovisionament esdevé estratègica a l’empresa, ja que no només
s’ocupa del control dels costos dels materials i serveis i de la gestió de l’inventari
de matèries primeres, sinó que també facilita la integració dels proveïdors externs
en la cadena de subministrament.
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1.1 L’aprovisionament funcional i l’aprovisionament operatiu

L’objecte de l’aprovisionament són els recursos necessaris per fer funcionar els
diversos departaments de l’empresa i per satisfer la seva demanda. Així doncs,
podem diferenciar dos tipus d’aprovisionament:

• Aprovisionament de servei o funcional

• Aprovisionament operatiu

Amb l’aprovisionament de servei o funcional es cobreixen totes les necessitats
per fer funcionar l’empresa i les necessitats de les persones que hi treballen.

L’aprovisionament operatiu, en canvi, integra totes les compres i la gestió de
materials, components i productes amb els quals opera l’empresa. En el cas d’una
empresa que sigui industrial o fabricant, es tracta dels materials i components
necessaris per al seu procés de producció; en el cas d’una empresa distribuïdora,
aquest aprovisionament està integrat pel producte ja acabat o final per ser distribuït
i venut per tal de satisfer la demanda externa.

Aprovisionament operatiu i aprovisionament funcional

Cacao Sampaka és una empresa que dissenya i produeix tot tipus de productes relacionats
amb el cacau. Desenvolupen diferents famílies de productes, entre les quals hi ha les
rajoles de xocolata i els bombons. El seu aprovisionament operatiu s’enfocarà a la gestió
de tots els ingredients necessaris per a la fabricació d’aquests productes, és a dir, el cacau,
la llet, el sucre, els conservants, etc., així com dels materials necessaris per a l’embolcall i
presentació (packaging), és a dir: bossa de plàstic, capsa individual, etiquetatge, etc.

Per altra banda, aquesta mateixa empresa, per al seu funcionament, també necessitarà
aprovisionar-se d’altres equips i recursos com ara material informàtic (tant maquinari com
programari), material d’oficina (fulls, bolígrafs, etc.), mobiliari (taules, cadires), etc. Aquests
subministraments constitueixen l’aprovisionament funcional, que està compost de tots els
recursos de suport necessaris que no formen part del producte objectiu de l’operativa de
l’empresa, és a dir, que no aniran a satisfer directament la demanda externa del client o del
consumidor final.

Per a l’estudi de les polítiques d’aprovisionament ens centrarem, doncs, en la
gestió de l’aprovisionament operatiu, que és l’aprovisionament que cal gestionar
de forma òptima per tal d’assolir els objectius comercials i maximitzar els
beneficis.

L’aprovisionament operatiu és el conjunt d’operacions, tasques i processos
necessaris per abastir el magatzem, la línia de producció i el departament
d’expedició i vendes, amb els productes i els serveis necessaris per al
correcte desenvolupament de les seves funcions.
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1.1.1 Objectius de l’aprovisionament

L’objectiu principal de la funció d’aprovisionament operatiu és aconseguir l’equili-
bri entre la demanda i l’oferta dins de la cadena logística de l’empresa. Un bon pla
d’aprovisionament permet cobrir la demanda en la data sol·licitada i en la quantitat
correcta.

Així doncs, el departament d’aprovisionament d’una empresa té les funcions
següents:

• Calcular les necessitats, en quantitat, preu i temps per aconseguir un
inventari suficient perquè la producció no tingui manca de matèries primeres
i altres subministraments o de producte final, en cas de tractar-se d’una
empresa distribuïdora.

• Gestionar bé els estocs per tal de reduir al màxim les despeses d’emma-
gatzematge per pèrdues o danys al producte, amb la qual cosa aconseguim
minimitzar al màxim la inversió en inventaris.

• Aconseguir el cost més baix possible de materials, components i producte
final, compatibilitzant-ho amb la qualitat, la quantitat i els serveis necessa-
ris.

• Mantenir la direcció informada de les modificacions que es produeixin en el
mercat, riscos i oportunitats, noves fonts d’aprovisionament, i fluctuacions
i tendències en els preus.

• Avaluar el desenvolupament dels processos de compres, i identificar i
corregir possibles desviacions.

• Controlar l’eficàcia global de la funció de compres.

• Aconseguir els objectius amb les despeses administratives mínimes.

• Aconseguir unes relacions de treball productives i en consonància amb
altres departaments de l’empresa.

• Garantir fonts de subministrament (proveïdors) solvents, fiables i competiti-
ves.

• Procurar que l’aprovisionament dels béns i serveis sigui conforme en
quantitat, qualitat i preus requerits.

1.1.2 L’aprovisionament en l’organització de l’empresa

L’aprovisionament inclou les activitats, els processos i les operacions per adquirir
els materials, components i productes. Tot i que l’aprovisionament en termes
generals engloba totes les compres tant funcionals com operatives, actualment
podem trobar diferents models d’organització empresarial:

Direcció d’operacions

Funció de l’empresa que s’ocupa
de la gestió dels processos
mitjançant els quals un seguit
d’elements que constitueixen
entrades a aquests processos
(materials, mà d’obra, capital,
informació, el mateix client, etc.)
es transformen en productes que
tenen un valor, per als clients,
superior al que tenien les
entrades al procés.
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Consulteu un exemple de
mapa de processos a
l’article “¿Cómo es un

mapa de procesos basado
en la norma ISO 9001

2015?”, que trobareu a la
secció “Annexos”.

• Un primer grup d’empreses en què el departament d’operacions es fa
responsable de tots els processos de la cadena de subministrament a partir de
la planificació de l’aprovisionament operatiu i gestiona el procés de compra:
és a dir, comandes, producció, controls de qualitat, logística i distribució.

• Un segon grup d’empreses en què el departament de compres és respon-
sable de la planificació estratègica, el control de les vendes per a l’estimació
de la demanda, l’administració de pressupostos, la recerca i selecció de
proveïdors, la programació de les compres, la distribució i la gestió dels
estocs. Per tant, tenen un alt coneixement tècnic de les categories i famílies
del producte que treballen i un bon coneixement del mercat de proveïdors.
Per altra banda, els departaments de logística i distribució donen servei al
departament de compres.

Cada vegada són més les organitzacions de totes les dimensions que adopten
l’enfocament per processos combinat amb l’estructura departamental, com a
forma organitzativa.

De fet, malgrat que hi hagi una organització per funcions o departaments, a les
empreses, sempre s’acaben gestionant processos, encara que sigui informalment.
En el moment que un director de producte contacta amb el director d’operacions
per establir les condicions d’una comanda, tots dos desenvolupen informalment el
procés de la comanda.

Amb l’enfocament organitzatiu per processos s’aconsegueixen els avantatges
següents:

• Millorar l’orientació al client de tota l’organització.

• Incrementar l’eficiència, ja que s’evidencien les repeticions i els encavalla-
ments entre les activitats dels diversos processos.

• Millorar l’alineament amb els objectius de l’empresa. S’eviten les opti-
mitzacions parcials que poden generar els departaments en contra d’una
optimització global.

• Augmentar la flexibilitat, entesa com a adaptació a canvis en l’entorn. Els
processos es poden modificar més de pressa que els departaments.

• Potenciar el treball en equips, que són els grups de persones de diferents
departaments assignats als diferents processos.

• Fomentar la participació del client en el procés.

• Incrementar la motivació de les persones de l’empresa; així se senten
partícips d’un procés i poden constatar l’efecte de la seva feina en la
satisfacció dels clients.

La definició del mapa de processos constitueix el primer pas en la implantació de
l’enfocament de l’organització per processos. Aquest mapa de processos és el
que reafirma i fa singular la manera de pensar, fer i gestionar a l’empresa.
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Els primers processos són els estratègics, el conjunt de decisions sobre quina serà
la raó de ser o l’essència (missió) de l’entitat i la seva recerca de la rendibilitat,
com es fomentarà el funcionament total de l’empresa i quin nivell d’implicació
tindrà cada membre de la plantilla.

El segon tipus de processos són els fonamentals, els que defineixen des de com
es captarà el client i es gestionarà una comanda fins a quin procés de compres,
producció, distribució i gestió del subministrament se seguirà.

Per últim, hi ha els processos de suport, que inclouen el mètode de selecció
de personal, la formació i l’entrenament o els sistemes de captació d’informació.
Bàsicament, són aquells que serveixen per retroalimentar l’activitat de la mateixa
l’empresa.

Tot això crea un mapa estructural dins de l’empresa. És a dir, l’empresa dona
forma als departaments o seccions d’acord amb aquests processos: per exemple,
quan crea la direcció d’operacions, el departament de tresoreria, la direcció de
marxandatge o de recursos humans.

1.2 Polítiques d’aprovisionament

Anomenem política d’aprovisionament al conjunt de normes que regulen les
compres als proveïdors. Aquesta política ha de donar resposta a què, com, quant,
quan, on i a qui comprem.

La política d’aprovisionament de cada empresa varia en funció de les activitats
o treballs que porti a terme, però en tots els casos s’han d’establir unes pautes i
normes per les quals es regiran les compres que es facin als proveïdors.

Es poden establir tres tipus bàsics d’activitats, amb les respectives necessitats
de subministrament que se’n deriven, segons les quals es concretaran i definiran
aquestes pautes i normes:

• Activitats productives: se’n deriven les necessitats de subministrament
de matèries i productes semielaborats, destinats a ser reconvertits en altres
productes semielaborats o acabats.

• Activitats de manteniment i suport: requereixen l’aprovisionament de
productes, recanvis, mercaderies, matèries o serveis necessaris per a les ac-
tivitats productives o de distribució (combustible, subministrament elèctric,
serveis de manteniment, logística inversa, etc.).

• Activitats de redistribució i revenda: demanen l’aprovisionament de
serveis o productes acabats, destinats a la revenda o la redistribució (és el
cas, principalment, de les empreses comercials).

La política d’aprovisionament ha de lligar sempre les compres a la demanda i a
l’estoc. Per assegurar la màxima rendibilitat operativa per a l’empresa, compres,
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A les empreses industrials,
l’activitat d’aprovisionament

de materials consisteix a
obtenir els recursos

necessaris per fabricar béns
físics i en la gestió de
l’emmagatzematge.

demanda i estoc han d’anar sempre de la mà. En realitat es tracta d’una cadena de
funcions, departaments o unitats interconnectades:

Demanda > Estoc > Compres > Producció > Distribució > Comercialització

1.2.1 El pla d’aprovisionament

Un dels objectius de l’aprovisionament és assegurar la disponibilitat dels materials
necessaris en el moment adequat, amb el mínim cost possible i en el rang de
qualitat exigida.

Perquè una empresa pugui coordinar adequadament els factors productius i obtenir
un producte final en les millors condicions de rendibilitat, termini i qualitat, ha
de planificar i gestionar de la forma més eficient l’obtenció i la utilització dels
recursos externs, com per exemple els materials i els components necessaris per a
la producció que es compren a l’exterior.

Les necessitats d’aprovisionament estan determinades per l’activitat econòmica de
l’empresa i per la tipologia d’aquesta activitat, que pot ser industrial, comercial o
de serveis.

A més, les necessitats de matèries primeres, productes, consumibles, recanvis
o serveis també depenen de les característiques i especificitats pròpies de cada
empresa. Així, cal tenir en compte diversos factors i variables difícilment
enunciables d’una manera exhaustiva, com ara el volum de l’organització, el seu
estat financer, el mercat específic i el públic objectiu, la competència, etc.

No obstant això, tot i que les variables que influeixen en els programes d’aprovi-
sionament de productes i matèries o en la prestació de serveis són molt diverses
i depenen, en bona mesura, de les necessitats i les característiques particulars
de cada empresa, es poden identificar tres factors comuns a tots els casos que
condicionen, caracteritzen i determinen aquestes necessitats i que són són la
previsió de la demanda, el sistema de producció i el model de gestió d’estocs:

• Demanda. Una correcta gestió de la demanda exigeix disposar dels
mecanismes de previsió adequats per satisfer-la en tot moment. Aquests
mecanismes també han de garantir el bon decurs de l’activitat de l’empresa,
malgrat les fluctuacions que pugui experimentar. Preveure aquestes fluctua-
cions i canvis de la demanda amb prou antelació, en termes generals, influirà
decisivament en el correcte desenvolupament de l’activitat empresarial i, en
termes més concrets, determinarà el disseny i l’elaboració dels programes
d’aprovisionament.

• Producció. Per garantir la satisfacció de les necessitats pròpies de la
producció o bé per mantenir un flux constant de productes al magatzem
d’estocs en previsió de possibles puntes de demanda, la consideració de la
producció en el programa d’aprovisionament ha de ser especialment curosa.
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• Organització i gestió de l’emmagatzematge. Els sistemes d’organització i
gestió dels magatzems repercuteixen en la capacitat productiva de l’empresa
i, consegüentment, en les possibilitats de satisfacció de la demanda. Cal
diferenciar entre l’emmagatzematge d’aprovisionaments, clau per garantir
la regularitat i el flux ininterromput de subministraments que satisfacin
les necessitats de producció, i l’emmagatzematge de productes acabats,
imprescindible per regular adequadament els desequilibris en la demanda
i el consum.

Aquests factors són variables estretament relacionades entre si: la gestió de la
producció depèn de la previsió de la demanda i l’organització dels magatzems; al
seu torn, la satisfacció de la demanda condiciona la capacitat productiva i depèn
en bona mesura de l’organització i la gestió de l’emmagatzematge; així mateix,
la gestió de magatzems i els inventaris condicionen l’activitat productiva i, per
extensió, les possibilitats de satisfer la demanda en cada moment concret, amb
independència de les seves possibles fluctuacions.

A grans trets, els principals avantatges que suposa una elaboració i una execució
correcta d’un programa d’aprovisionament són:

• Reducció de costos: disposar d’un programa d’aprovisionament prou
sòlid i eficaç manté l’empresa a recer de les fluctuacions de preu de les
matèries primeres, les mercaderies, els productes (acabats o semiacabats),
els recanvis i els serveis necessaris per a un correcte desenvolupament de
l’activitat.

• Optimització de la gestió: programar l’aprovisionament obliga a revisar
els sistemes de gestió de provisions i estocs i optimitzar-ne el rendiment,
tant pel que fa al seu cost (personal, infraestructures, programari...), la
gestió de les matèries i els productes emmagatzemats (caducitats, rotació,
expedició...), com pel que fa a les necessitats logístiques que se’n deriven.

• Ajustament de la producció: els programes d’aprovisionament han de
procurar que l’assignació de recursos a la producció sigui com més eficient
millor. Per tant, un programa d’aprovisionament ha de tenir en compte,
necessàriament, el volum, el temps i els costos de producció per tal d’ajustar-
los a la demanda real i a la previsió que se’n faci segons uns criteris
objectius; d’aquesta manera s’eviten les inconveniències (sovint, amb reper-
cussions greus per al correcte desenvolupament de l’activitat empresarial),
que suposen la sobreproducció, d’una banda, i la subproducció, de l’altra.

• Perspectiva integral de la cadena de subministrament: l’aprovisiona-
ment és un engranatge clau de la cadena de subministrament, fet pel
qual la seva consideració des d’una perspectiva integral esdevé un requisit
inexcusable per garantir el correcte flux de matèries, productes i serveis
necessaris per a un bon desenvolupament de l’activitat empresarial. Aquesta
perspectiva integral permet, a més, que altres àrees i departaments de
l’organització es beneficiïn, directament o indirectament, de l’elaboració
del programa de subministraments. Això és especialment important, per
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exemple, en la planificació de cadenes de subministrament geogràficament
disperses.

• Detecció i aprofitament de noves oportunitats de negoci: el disseny i
l’elaboració d’un programa d’aprovisionament permet detectar (i, per tant,
valorar, i si arriba el cas, aprofitar) noves oportunitats de negoci: directes
(ofertes puntuals de proveïdors, reducció de costos per l’adquisició de
determinats volums...) o indirectes (repercussió de l’ampliació del marge
de beneficis en el client, etc.).

• Consideració de la competència: l’estudi i l’anàlisi de mercat a què
obliga la confecció d’un programa d’aprovisionament permet, entre altres
qüestions d’interès, disposar d’una visió àmplia i global del mercat on
opera la companyia, tant pel que fa a la consideració dels principals
subministradors de productes i serveis, com pel seu posicionament davant
la competència directa o indirecta.

• Suport a l’estratègia empresarial: disposar d’un programa d’aprovisi-
onament permet reduir els riscos associats a la presa de decisions i, en
conseqüència, millorar-ne els resultats en la consecució dels seus objectius
estratègics.

• Millora del grau de satisfacció del client: per tots els motius exposats
anteriorment, disposar d’un programa d’aprovisionament permet satisfer
la demanda de productes i serveis en el temps, els volums i la qualitat
desitjables. La satisfacció de les necessitats del client en aquests termes,
amb la consegüent millora de la imatge corporativa i l’avantatge que això
suposa respecte a la competència, són, en darrer terme, els objectius que ha
de perseguir qualsevol estratègia empresarial.

1.2.2 Sistemes d’impuls (’push’) i d’estirada (’pull’)

Depenent de com actuï l’empresa amb relació a la demanda, es poden donar dues
possibles situacions:

• Anticipació a la demanda. Empreses que estudien molt bé la demanda per
gestionar les seves compres a partir d’una bona anàlisi del comportament i
les necessitats dels seus clients o consumidors. És el que es coneix com un
sistema d’impuls o push.

• Reacció a la demanda. Empreses que treballen a partir de la demanda
generada, no estimada, és a dir, que treballen sota comanda. És el que es
coneix com un sistema d’estirada o pull. Es pot donar en productes d’alt
cost, com per exemple automòbils d’alta gamma, i d’alt grau de variabilitat
del disseny o personalització: la dificultat de sortida d’un producte molt
personalitzat i de cost elevat pot provocar despeses excessives i fins i tot
paralitzar la producció.
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Reacció a demanda

Volem comprar un automòbil i tenim un pressupost de 60.000 euros. El nostre pressupost
és alt i ens permet personalitzar al màxim el nostre cotxe: seients de cuir vermell, sostre
panoràmic, etc. L’empresa venedora ofereix aquesta possibilitat, però ens demana uns
quants mesos d’espera per fabricar aquest vehicle.

No és una demanda estàndard ni una venda amb continuïtat, per la qual cosa es fabricarà
un cop signem l’ordre de comanda.

Els sistemes push-pull són estratègies o sistemes de gestió de la cadena
d’aprovisionament.

Són denominats així pel recorregut de la informació i pel de la producció i
distribució que porta a la presa de decisions amb relació al llançament al mercat
d’un producte o a l’inici de la producció o de l’aprovisionament.

Les decisions d’inici de producció o aprovisionament d’un producte o productes
es generen de dues formes:

• Amb un sistema d’impuls (push). Es parteix de l’anàlisi de dades històri-
ques i es realitzen estimacions de la demanda futura. Amb aquestes dades,
els departaments pertinents decideixen què, quan i en quina quantitat s’ha
de produir un producte o productes.

• Amb un sistema d’estirada (pull). La decisió es pren a partir de la
informació que aporta la demanda, un cop ja s’han posat a la venda els
articles.

Parlem de sistemes d’impuls (push) perquè les decisions de comanda que es
prenen són decisions estimades per l’empresa o pel departament corresponent de
compres, que llança ordres de producció a partir de les quals es fabrica i genera
un estoc que després s’haurà de distribuir i d’impulsar-ne la venda final. Això vol
dir que si no hi ha demanda, s’haurà de generar. Aquest camí es diu push perquè,
en llançar la producció, s’obliga la cadena d’aprovisionament a optimitzar-se i
es força la venda final de la totalitat de l’estoc generat. Les quantitats que cal
fabricar són decisions que es prenen a partir d’anàlisis estadístiques de les dades
històriques i aplicant les previsions que es considerin oportunes, bé a partir de
l’entorn econòmic o bé del creixement previst de l’empresa. Per tant, es treballa
amb quantitats estimades amb anticipació a la venda.

Per altra banda, els sistemes d’estirada (pull) són aquells que porten a prendre les
decisions de compra o fabricació a partir de la informació que aporta la demanda
del moment, un cop iniciada la venda. Les dades reals que obtenim forcen que
es posi en marxa la producció per cobrir la demanda generada d’un producte o
productes.

També es pot treballar amb sistemes mixtos d’impuls-estirada (push-pull). En
aquest cas, es col·loca per a la venda una part de la producció que es necessitarà
(per exemple, un 60% de la producció estimada) i s’espera a obtenir les primeres
reaccions de les vendes. Aquest sistema és molt habitual en el sector de moda i
molt útil quan hi ha molt assortiment o una gran quantitat de referències o SKU.

SKU

Sigla de stock keeping unit. Fa
referència a la unitat més
desglossada de l’article
disponible per a la venda.
Aquesta unitat mínima també es
coneix com a posició de venda a
la botiga o referència-color.
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Posicions de venda, SKU o referència-color

Venem 2 models de paraigües: un de plegable, amb referència 10, i un de llarg, amb
referència 11. El model plegable, amb referència 10, el fem en 5 variants de color: negre,
vermell, blau, marró i verd. El model llarg, com que es ven menys, el fem en 2 colors bàsics:
marró i negre.

Els SKU que tenim, o posicions de venda o referència-color, són els 7 següents:

• 10 negre

• 10 vermell

• 10 blau

• 10 marró

• 10 verd

• 11 marró

• 11 negre

1.2.3 Contribució de l’aprovisionament a la competitivitat de
l’empresa

Les despeses totals de l’aprovisionament estan formades pel preu pagat al pro-
veïdor i per les despeses logístiques, compostes per les despeses del transport,
administratives, financeres..., fins que el producte arriba al consumidor. Així,
doncs, el cost de l’aprovisionament inclou dos aspectes:

• Preu de compra d’un producte o de contractació d’un servei necessari per
al subministrament de l’empresa

• Preu de la infraestructura, l’equip, el personal i les operacions per adquirir
aquest producte o contractar aquest servei

En el cas del preu de compra del producte, la negociació amb el proveïdor és
fonamental per aconseguir el millor preu possible per al producte o servei requerit.

Cal seleccionar correctament els proveïdors contractats i establir-hi bons acords,
clars i ben especificats. Per això és una bona opció estudiar el mercat de proveïdors
abans d’optar per un o per un altre. Cal analitzar com actua cadascun dels
proveïdors principals del mercat: els preus, les condicions de pagament, els
períodes d’entrega, la qualitat dels productes, la seriositat en la seva actuació i
si treballen amb empreses que puguin ser competència del producte que volem
produir. Cal pagar preus que siguin justos per la qualitat exigida, però sempre
intentant aconseguir el mínim preu possible.

Les variables que intervenen en l’establiment del preu de compra d’un producte
són:



Logística d’aprovisionament 19 Planificació de l’aprovisionament

• Marc legal i normatiu: les lleis i normatives vigents en el moment i l’en-
torn en què l’empresa realitza la seva activitat poden condicionar en gran
mesura el cost total de la comanda, sobretot les disposicions referents als
drets socials i laborals i a la protecció del medi ambient. Són especialment
rellevants els casos en què la normativa vigent o els compromisos adoptats
per la mateixa companyia a través del seu codi de responsabilitat social
corporativa (RSC) obliguen a preveure despeses afegides, com per exemple
determinats incentius per al personal o operacions de logística inversa, com
ara el reciclatge, la recuperació o tractament de residus.

• Nivell de competitivitat: l’estructura del mercat pot condicionar, i en
alguns casos fins i tot pot determinar, els preus i el cost total de la comanda.
Encara que el mercat en què s’opera hagi liberalitzat l’establiment de preus,
un nivell més alt o més baix de competitivitat minvarà el marge de maniobra
i les possibilitats reals que té l’empresa a l’hora de negociar el preu dels
subministraments.

• Qualitat: els nivells de qualitat dels productes i els serveis estan cada
vegada més estandarditzats, amb la qual cosa la seva avaluació ha esdevingut
una tasca mesurable segons indicadors i paràmetres objectius. L’assoliment
d’un nivell de qualitat mínim exigible, doncs, és cada cop menys opcional.
Al seu cost cal afegir-hi, també, el dels mecanismes, els sistemes i el
personal destinats al seu control.

• Valor afegit: potenciar la cadena de valor sempre té un cost, sigui quin
sigui el valor afegit que s’ofereixi. Encara que aquest valor provingui del
productor, el seu cost normalment es trasllada al llarg de la cadena fins a
arribar al proveïdor i, per extensió, repercuteix en el preu de la comanda.

• Compres d’emergència: aquestes compres són una de les conseqüències
més habituals de les ruptures d’estocs, a part de les inconveniències que
hi estan directament relacionades i que sovint tenen greus repercussions en
l’estructura de l’organització i el desenvolupament de l’activitat empresarial.
Cal evitar aquesta mena de situacions provocades per la manca de previsió,
per l’establiment d’un estoc de seguretat insuficient o per l’excessiva
exposició a la sobredemanda, en les quals el marge de negociació de preus
és ínfim o inexistent i esdevé necessari disposar de serveis extraordinaris
d’expedició i transport urgent. Aquests serveis extraordinaris comporten
un encariment dels subministraments i del cost total de la comanda.

• Dotació de l’àrea de compres: un departament o àrea de compres amb
una dotació insuficient no pot rendir a un nivell òptim, cosa que gairebé
sempre es tradueix en un encariment de les operacions. Per exemple, no
disposar de prou personal incrementa els riscos de comissió d’errors, pot
convertir en crònic el recurs de les hores extraordinàries, elevar el nivell
d’estrès de l’equip humà implicat en les operacions de compra i control
d’estocs, i un llarg etcètera d’inconveniències que cal evitar. Així mateix,
l’excés de recursos destinats a les compres i la provisió també suposa un
encariment injustificat del cost total de la comanda, per la qual cosa cal fer
un estudi previ i detallat de les necessitats objectives de la companyia i una
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revisió constant dels equips, els sistemes i les infraestructures implicats en
aquesta àrea.

• Intermediaris: el nombre d’intermediaris que hi ha entre els productors
de matèries primeres i l’empresa determina, d’una manera directament
proporcional, el preu dels subministraments. Com més intermediaris hi ha,
més plusvàlua es carrega sobre el preu inicial de la matèria o el producte.
El contacte i la negociació directa amb els productors, sempre que sigui
possible, pot esdevenir un factor d’estalvi important. A més, incrementa la
cadena de valor de la companyia.

• Distància respecte al centre de producció o distribució: el preu d’un
producte no sempre determina el cost final per a l’empresa. En un marc
com l’actual, eminentment caracteritzat per la globalització dels mercats,
hi ha la possibilitat de dispersar la cadena de subministrament i d’accedir
a mercats emergents en què els preus solen ser més competitius, però cal
tenir molt present la repercussió del transport i la logística en el preu final
del producte adquirit.

• Diversitat de proveïdors: malgrat que sigui aconsellable no disposar d’un
únic proveïdor dels articles i els serveis necessaris per al desenvolupament
de l’activitat empresarial, tampoc és aconsellable diversificar-ne excessiva-
ment el subministrament perquè pot comportar un encariment de la gestió
de les compres. S’han de minimitzar els riscos que suposa la dependència
d’un únic proveïdor i maximitzar les oportunitats que ofereix la competència
entre diferents agents. Agrupar les compres, doncs, permet reduir-ne el cost
i facilita la negociació de preus per volum amb el proveïdor.

• Establiment de protocols: és necessari establir protocols d’actuació,
també, per a les operacions de compra, l’adquisició de productes i la
contractació de serveis per evitar els sobrepreus, especialment dels articles
o els serveis més exposats a les fluctuacions de la demanda. En aquest sentit,
també cal adoptar les mesures necessàries per controlar la modificació i la
variabilitat dels preus de productes, serveis, recanvis i subministraments
determinats per subhasta pública. En la negociació amb els proveïdors,
doncs, cal fixar els períodes en què es poden revisar els preus, a l’alça o a la
baixa, dels productes subministrats o els serveis prestats. Aquests períodes
s’estableixen, principalment, en funció de la naturalesa del producte o el
servei: per als productes amb una vida útil més limitada (alimentació,
productes frescos o amb una data curta de caducitat) aquest període és
inferior que en el cas dels productes i les matèries amb una vida útil més
perllongada o perenne.

En el cas del preu de la infraestructura, esdevé clau tant l’optimització dels
recursos de l’organització com l’eficàcia i l’eficiència de les operacions, el
personal i els equips implicats en l’adquisició del producte o el servei.

Per reduir les despeses financeres s’ha d’actuar sobre les existències emmagatze-
mades i reduir-les al mínim compatible amb la qualitat del servei que l’empresa
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ha de donar als seus clients. Per altra banda, una bona gestió dels terminis de
pagament és clau per garantir la liquiditat de l’empresa.

L’estoc emmagatzemat representa una inversió econòmica paralitzada i és per això
que, en el cas de l’aprovisionament operatiu, convé tenir un nivell d’existències
que mantingui un equilibri entre el ritme de vendes i la quantitat de cada
producte que necessita l’empresa. Paral·lelament, un equilibri òptim entre l’ús i la
necessitat dels recursos funcionals i el seu estoc també és clau per assegurar el bon
funcionament del magatzem i per facilitar les tasques de les persones que hi han de
treballar. Per tant, és essencial portar a terme una bona política d’aprovisionament
que contribueixi als objectius generals d’una empresa amb una bona gestió de les
compres i de l’estoc.

Un estoc excessiu resulta car (costos de manteniment, emmagatzematge, etc.)
i implica un augment de les despeses d’emmagatzematge per pèrdues o deteri-
oraments, duplicats, desaprofitament d’espai i desfasament dels productes, per
tant, es penalitza la competitivitat de l’empresa. En el cas d’empreses del sector
de la moda, per exemple, si les empreses mantenen estocs excessius i no els
poden liquidar durant la temporada, els productes quedaran desfasats i l’empresa
anirà perdent competitivitat precisament perquè els seus clients busquen productes
actuals, no desfasats.

Per contra, l’estoc insuficient o la ruptura d’estocs pot suposar la pèrdua de
vendes, la insatisfacció o fins i tot la pèrdua de client. En un entorn competitiu
com el que caracteritza el mercat actual, on, en general, l’oferta supera la demanda,
si no tenim disponible el producte demanat, el client comprarà a la competència,
allà on trobi disponible allò que vol o necessita. Per tant, gestió de l’estoc bona i
sanejada contribuïm a millorar el benefici de l’empresa.

Per reduir les despeses administratives i operatives s’han de reduir les despeses
de cadascuna de les activitats i, per altra banda, s’han d’evitar les operacions
innecessàries i duplicades.

L’objectiu prioritari de la gestió de l’aprovisionament sempre és la reducció
de totes les despeses.

L’obtenció del millor preu possible, tant pel que fa al cost del producte o el servei
com pel que fa al cost de gestió i manteniment implicats en la seva adquisició,
permet, entre altres avantatges, millorar la competitivitat de l’empresa i ampliar
el marge de beneficis. Aquests beneficis es poden destinar a reforçar l’estructura
financera o bé repercutir-los en el client/consumidor i, així, aconseguir millorar el
seu grau de satisfacció i, consegüentment, la imatge de la companyia.

Per aquest motiu, l’estudi previ del mercat, la comparació entre diferents opcions
d’aprovisionament i la negociació amb els proveïdors són tasques ineludibles,
amb una importància cabdal per aconseguir les millors condicions possibles i, en
conseqüència, obtenir el millor preu per als productes i els serveis requerits i reduir
el cost total de la comanda.

El càlcul del preu de
compra s’ha estudiat al
mòdul Gestió econòmica i
financera de l’empresa.
Reviseu l’apartat
“Operativa i càlculs
comercials” de la unitat
“Operativa de
compravenda i tresoreria”.
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1.2.4 Classificació de les compres

La matriu de Kraljic (figura 1.1) és un model que s’utilitza per decidir l’estratègia
de compra que cal aplicar a un determinat producte. Consisteix a classificar les
diverses compres d’una empresa en funció de dues dimensions: l’impacte financer
que tenen en el resultat i el risc o la complexitat del subministrament. La primera
és una variable interna a l’empresa mentre que la segona és una variable externa.

Figura 1.1. Matriu de Kraljic

Matriu de Kraljic

La matriu de Kraljic, de Peter Kraljic, es va descriure per primera vegada el 1983 en un
article sobre l’estratègia de compres titulat “Purchasing must become Supply Management”,
de la revista Harvard Business Review. Aquest article va servir com a base per
desenvolupar tàctiques de gestió i d’aprovisionament, a més d’estratègies diverses per a
negocis.

D’acord amb la matriu de Kraljic, i tal com podeu veure a la figura 1.1, s’establei-
xen quatre categories de productes:

• Productes palanquejats. Es tracta de productes que es poden trobar sense
un gran risc de manca de subministrament perquè n’hi ha una oferta àmplia
al mercat (commodities), però que són essencials en el procés productiu i
que, per tant, no poden faltar. Com que sempre podrem trobar-ne proveïdors,
el preu serà el factor determinant a l’hora d’escollir entre les diferents
ofertes. Un exemple d’aquest tipus de productes seria la farina per fer pa.

• Productes estratègics. Són productes clau –per imatge, per estacionalitat o
per limitació de l’obtenció del material–, que impliquen un risc per manca
de subministrament. Es tracta de productes que són molt importants per al
procés productiu i, a més, tenen poca oferta en el mercat. En aquest cas,
els proveïdors seran estratègics i caldrà plantejar-se la possibilitat d’arribar
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a acords per garantir-ne el subministrament. Un exemple d’aquest tipus de
productes podrien ser els components necessaris per al llançament d’una
nova línia amb un alt cost en comparació amb la resta d’articles del nostre
catàleg.

• Productes rutinaris. Són materials o productes fàcils d’abastir, és a dir, que
no són gaire específics ni especialitzats ni personalitzats i que, a més, tenen
un impacte econòmic baix. Se’n poden obtenir de forma suficient i sense
esperes, sense el risc de patir una aturada de la producció. L’estratègia que
cal aplicar en aquest tipus de compra és la simplificació màxima del procés
per agilitzar-lo i reduir-ne els costos tant com sigui possible. Un exemple
d’aquest tipus de productes serien els materials fàcilment substituïbles.

• Productes “coll d’ampolla”. Són productes que tenen un impacte financer
baix en l’operativa de l’empresa però que, en canvi, tenen un risc elevat de
desabastiment i poden provocar aturades en el procés productiu. Solen ser
elements petits o etiquetes molt específiques que no tenen un valor elevat
però que són imprescindibles per donar el producte per acabat. En aquests
casos, l’estratègia ha d’anar orientada a assegurar-ne l’estoc fent compres de
grans quantitats, encara que això pugui suposar en algun cas un increment
dels costos d’emmagatzematge.

Així com els productes palanquejats, els coll d’ampolla i els rutinaris són respon-
sabilitat de la direcció de compres, els productes estratègics són responsabilitat
de la direcció general, per evitar un risc de negoci, perquè no hi hagi dèficit de
subministrament o perquè la competència els pot estar bloquejant amb contractes
a llarg termini.

1.3 Tipus d’aprovisionaments

En funció de la seva naturalesa, podem diferenciar tres grups d’aprovisionaments:
compres de productes, compres de serveis i compres de béns d’equip.

En el cas dels productes, diferenciem entre:

• Producte directe. Són aquells productes que formen part del producte final,
però que per si sols ja representen un producte acabat i no requereixen una
manufactura. Són molt importants, ja que si en falten, poden provocar una
aturada en la producció.

• Producte indirecte. És l’inventari que permet fer el manteniment, la
reparació i l’operativa per poder continuar amb el procés d’operacions de
producció.

Quant als serveis, la compra d’un servei consisteix a externalitzar a un tercer un
procés o activitat de la cadena de producció que abans es realitzava internament.
Diferenciem entre serveis directes i serveis indirectes.
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• Serveis directes. Són els serveis que formen part del servei final. És el cas,
per exemple, de l’atenció al client.

• Serveis indirectes. Són els serveis necessaris per al correcte funcionament
de l’empresa. No afecten directament la producció, però sí que la milloren
o la complementen. Per exemple, el servei de manteniment de maquinària
per a la fabricació o els subministraments.

La compra de béns d’equip és la compra d’elements destinats a la millora de
la producció que poden modificar la rendibilitat, el cost final o la qualitat del
producte. Habitualment aquestes compres són grans inversions i en molts casos
s’amortitzen en diferents períodes, cosa que afecta el resultat de l’empresa.

El pla general de comptabilitat publicat al Butlletí Oficial de l’Estat del 28
d’abril del 2010 defineix el grup 3 (“Existències i altres actius en estat de venda”)
com els actius que es posseeixen per ser venuts en el curs normal de l’explotació,
els actius en procés de producció o en forma de materials o subministraments per
ser consumits en el procés de producció o la prestació de serveis. El grup inclou les
mercaderies, les matèries primeres, altres aprovisionaments, els productes en curs,
els productes semiacabats, els productes acabats, els subproductes, els residus i
materials recuperats, així com els actius construïts o adquirits per altres entitats i
els actius en estat de venda.

Aquests actius tenen un valor de cost de producció, en cas que els fabriqui
l’empresa, o un preu d’adquisició, en cas que es comprin.

Alguns dels subgrups que inclou el grup 3, “Existències i altres actius en estat de
venda”, són:

• Mercaderies. Béns adquirits per l’entitat, subjectes de la comptabilitat i
destinats a la venda sense que experimentin transformació. Són articles o
productes adquirits per l’empresa i que es mantenen emmagatzemats fins al
dia de la venda o del lliurament al client. Per exemple, si tenim una botiga
multimarca de sabates i comprem alguns models de col·leccions de diverses
marques, aquestes sabates seran la nostra mercaderia.

• Matèries primeres. Matèries que mitjançant l’elaboració o transformació
es destinen a formar part dels productes fabricats per l’entitat subjecte de
la comptabilitat. Són els recursos materials que necessita l’empresa per tal
d’utilitzar-los en un procés de producció posterior. Per exemple, del cacau
com a matèria primera, afegint-hi altres components i aplicant-hi diferents
processos, n’obtindrem la xocolata.

• Elements i conjunts incorporables. Productes fabricats generalment fora
de l’empresa i adquirits per incorporar-los en els seus productes sense
sotmetre’ls a cap transformació. Són els components que s’incorporen al
producte principal, per exemple els cordons que es posen a les sabates.

• Recanvis. Peces destinades a ser muntades en instal·lacions, equips o
màquines en substitució d’altres de semblants. S’inclouen les que tinguin
un cicle d’emmagatzematge inferior a un any. Són peces utilitzades per a la
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substitució d’altres d’iguals, per instal·lar en equips o maquinària utilitzada
en el procés de producció.

• Embalatges i envasos. Caixes, embolcalls i recipients que es fan servir per
protegir el producte durant el transport o per contenir-lo i protegir-lo fins
que es consumeix.

• Productes semiacabats. Conjunt de matèries primeres a les quals s’ha
aplicat un procés de transformació però que encara no es tracta d’un bé
de consum disponible per a la venda.

• Productes acabats. En aquest grup es comptabilitzen els productes fabri-
cats per l’empresa que es destinen a consum final o a altres empreses. Són
el conjunt de materials que ja han finalitzat el procés de fabricació i porten
incorporats els materials de condicionament per a la seva venda.

1.4 Demanda independent i demanda dependent

S’entén per demanda independent aquella que es genera sobre productes acabats
i a partir de la demanda del consumidor o client final de l’empresa, és a dir,
independentment de les decisions corporatives, atès que són els clients els que
generen la demanda d’un producte a partir del seu consum.

La demanda independent és més complicada d’estimar perquè està subjecta a
factors aliens a l’empresa, però això no vol dir que la mateixa empresa no tingui
influència sobre aquesta demanda, al contrari. L’empresa defineix i executa
accions per influir-hi i incentivar-la gràcies a tècniques de màrqueting i marxan-
datge visual, com ara promocions, comunicació, imatge, publicitat, localització i
exposició.

Demanda independent i demanda dependent

Una empresa fabricant d’accessoris de telefonia mòbil espera vendre 1.000 carregadors de
telèfon mòbil i, per poder cobrir la demanda, decideix fer una producció d’un 10% superior a
les vendes esperades. Els components necessaris per fabricar els carregadors són cables,
connectors USB, connectors per al telèfon i endolls.

Així, doncs, la demanda independent serà de 1.000 carregadors i la demanda dependent
serà de 1.100 cables, 1.100 connectors USB, 1.100 connectors per al telèfon i 1.100
endolls.

La demanda dependent, com defineix el mateix concepte, és la que es genera a
partir de la demanda independent de productes finals i la que es té en compte per
calcular totes les matèries primeres i productes semielaborats o components que
s’han de demanar per intervenir en la fabricació dels productes finals.

Resumint, la demanda independent és la demanda de productes acabats que fan
els consumidors i, com el seu nom indica, és independent de les decisions de
l’empresa. La demanda dependent, en canvi, és la que va lligada a la fabricació
d’un altre producte i que depèn de les unitats d’aquest altre producte que hagi
decidit fabricar l’empresa.

Cal destacar que la
demanda de peces de
recanvi es considera
demanda independent.
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Així, a partir de la demanda independent de productes finals, podem definir i
prendre decisions sobre quina serà la demanda dependent de matèria primera i
components per a aquests productes.

Per calcular i preveure la demanda independent, o sigui, dels productes finals que
esperem vendre (en l’exemple, cables carregadors per a telèfons mòbils), es fan
servir mètodes estadístics.

Des del punt de vista de la planificació, la gestió de la demanda dependent és
una qüestió de càlcul, ja que les necessitats d’un component o article es calculen a
partir de les necessitats del producte final del qual depenen. A priori, aquest càlcul
pot semblar fàcil si es pensa en productes amb pocs components. No obstant això,
sovint és una tasca complicada atesa la complexitat i la gran quantitat de materials
i components que requereixen molts productes.

D’altra banda, la planificació de l’aprovisionament en la demanda independent
ha de partir de les dades de planificació o previsió de la demanda de l’article en
qüestió.

1.5 Previsió de demanda de materials o serveis

En el disseny, l’elaboració i l’execució de programes d’aprovisionament, claus en
qualsevol projecte logístic, l’estudi de la demanda esdevé una qüestió fonamental.

La previsió de la demanda és indispensable per establir i determinar una previsió
correcta de les necessitats de materials que tindrà l’empresa i per contribuir,
d’aquesta manera, a l’evolució positiva del sistema productiu, sense malmetre els
pressupostos i els resultats.

Si es treballa a partir de les comandes, les estimacions són més encertades perquè
no s’estan fent estimacions, sinó que es llancen les produccions un cop es tenen
les comandes del client (primer es ven i després es produeix).

Necessitats de materials i previsió de vendes

En el cas d’una empresa que fabrica pilotes de goma EVA cal tenir en compte les
necessitats d’EVA que hi haurà.

Aquestes necessitats són determinades pel nombre de pilotes que cal produir, perquè, si
no, es generarà un estoc d’EVA que afectarà la viabilitat de l’empresa. I, al seu torn, per
determinar el volum de la producció cal conèixer quines són les previsions de vendes de
pilotes de goma.

En el supòsit d’una empresa que, de manera puntual o de manera periòdica,
adquireix un producte elaborat per comercialitzar-lo en un mercat concret, l’a-
provisionament de la quantitat de producte que caldrà comprar haurà de ser
proporcional a les vendes que hagi reportat aquest producte o al potencial de venda
que s’hagi establert des del departament comercial.

Cal fer una previsió acurada de la demanda per evitar que les seves fluctuacions
afectin, d’una manera més o menys acusada, el correcte desenvolupament de
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l’activitat empresarial, en general, i la validesa dels programes d’aprovisionament,
en particular. L’organització ha de poder preveure, amb prou antelació, quines
seran les seves necessitats d’aprovisionament a curt, mitjà i llarg termini.

Si la demanda es pot definir com el volum de productes o serveis que els
consumidors —finals, intermediaris o industrials— sol·liciten en un període de
temps determinat per satisfer les seves necessitats, és evident que en la seva
previsió s’hauran de tenir en compte el volum i el temps com dues de les seves
coordenades estructurals.

La previsió de la demanda són totes les tasques qualitatives i quantitatives
que generen com a resultat la millor estimació de la futura evolució de les
vendes.

La previsió de la demanda depèn de factors com ara:

• Preu del producte (o del servei). És una variable directament relacionada
amb el volum previsible de la demanda. Cal considerar-lo en relació amb el
preu dels productes o serveis d’un rang similar oferts per la competència en
el mateix mercat on opera la companyia o en mercats on el públic objectiu
també tingui lliure accés. Aquesta darrera consideració esdevé especialment
rellevant en un context com l’actual, determinat per la globalització dels
mercats i la consolidació de nous canals de comunicació amb el públic de
venda i distribució de productes i serveis.

• Qualitat del producte (o del servei), amb relació a l’oferta de la competèn-
cia i les expectatives del mercat.

• Públic objectiu. El públic objectiu i els diferents nínxols de mercat als quals
es dirigeix, principalment, l’activitat comercial de la companyia també
seran factors decisius a l’hora de determinar i preveure la demanda. El
perfil del client/consumidor mitjà inclou un bon nombre de variables (edat,
procedència, poder adquisitiu...) que cal tenir en compte quan s’elabora
un programa d’aprovisionament. També cal tenir en compte la possible
evolució dels mercats i els canvis que es produeixen en els consumidors en
períodes relativament curts de temps.

• Estratègia de màrqueting. El disseny i l’execució d’una determinada
estratègia de màrqueting pot condicionar, d’una manera molt notable, les
possibles fluctuacions de la demanda, fet que podria comprometre seriosa-
ment les previsions que s’hagin realitzat amb anterioritat. Aquesta qüestió
adquireix encara més protagonisme ateses les facilitats, en termes tècnics i
de cost, que suposa emprendre una estratègia de màrqueting digital –a través
de xarxes socials, webs, blogs o correu electrònic– i l’escassa capacitat de
reacció que permeten, atesa la seva immediatesa.

La previsió de la demanda és una tasca que cada cop requereix més precisió i
que cada cop és més tècnica, no valen estimacions subjectives sense fonaments
quantitatius i qualitatius. Aquesta tasca pot ser responsabilitat d’una sola persona,
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A la secció “Annexos”
trobareu el vídeo

“Métodos cualitativos de
previsión”, publicat per la
Universitat Politècnica de

València, en el qual
s’expliquen amb més

detall els mètodes
qualitatius de previsió de

la demanda.

d’un equip o bé pot necessitar la participació de persones de diferents departa-
ments que aportin el seu coneixement del mercat i que complementin una primera
previsió elemental. La persona responsable del procés de la previsió es coneix
com a demand planner o planificador de demanda i les seves funcions són:

• La previsió de vendes

• L’elaboració d’informes i estadístiques per a la direcció

• El desenvolupament i seguiment de previsions de consum i de lliuraments
(oferta i demanda), quant a quantitats i dates de lliurament

• L’anàlisi de les dades històriques per fer projeccions

Quan una empresa encara no té dades històriques de facturació d’un producte
utilitza mètodes qualitatius per preveure la demanda. En canvi, quan una empresa
es troba en una situació en què ja ha facturat durant diversos períodes, hi intervenen
els números en les prospeccions i, per tant, s’utilitzen mètodes quantitatius.

Complementar mètodes quantitatius i qualitatius, com en aquests casos, ampliarà
l’espectre d’actuació i el camp de visió, i aportarà un avantatge competitiu
important per a l’empresa.

Aconseguir fer una bona previsió permet que les empreses integrin els processos
d’R+D+I (recerca + desenvolupament + innovació), compres, producció, logística,
distribució i gestió de l’inventari perquè responguin de manera ràpida als canvis
de la demanda.

1.5.1 Mètodes qualitatius per calcular les previsions de la demanda

Els mètodes qualitatius de previsió de la demanda poden ser individuals o
grupals. En el cas dels mètodes individuals es fa una consulta a una sola persona
—normalment, el cap de vendes–. El desavantatge d’aquest mètode és que es basa
només en l’experiència individual de la persona i les previsions que se’n deriven
són molt subjectives.

Els dos mètodes grupals principals que s’utilitzen són el mètode Delphi i la
tècnica del grup nominal:

• En el mètode Delphi es reuneix un grup d’experts per opinar sobre les
previsions de la demanda i després se’ls passa un qüestionari perquè
indiquin les seves estimacions. Més tard, se’ls torna a enviar l’enquesta
resumida i tractada perquè facin les modificacions pertinents. Aquest procés
es va repetint successivament fins que s’arriba a una posició de consens.
L’avantatge d’aquest mètode és que els enquestats són experts sobre el tema
i el principal inconvenient és, una altra vegada, la subjectivitat.
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• La tècnica del grup nominal consisteix a fer una pluja d’idees referides a
la previsió de la demanda. Després que cadascun dels experts hagi exposat
la seva idea, es porta a terme un debat i, posteriorment, cada persona
classifica les aportacions de més a menys importants. La idea que queda
en una posició millor és la que guanya. Els avantatges i inconvenients són
més o menys semblants als de les tècniques anteriors, amb la diferència
que en aquesta tècnica la pressió del grup pot perjudicar l’objectivitat de
l’avaluació de les idees.

La investigació de mercat és la darrera de les tècniques qualitatives que tenen les
empreses per predir la demanda. Aquest mètode és més directe a l’hora d’establir
estimacions sobre la demanda de nous productes, però suposa un cost elevat per a
l’empresa, ja que s’han de dur a terme moltes enquestes.

Les petites empreses poden dur a terme estudis òmnibus, que són investigacions
de mercat a l’engròs, impulsades per diverses empreses i adreçades al mateix
públic objectiu per reduir costos. L’avantatge, a banda de compartir despeses, és
que les empreses poden dur a terme el recorregut que més els convingui i sortir
de la investigació en el moment que vulguin.

1.5.2 Mètodes quantitatius per calcular les previsions de la demanda

Quan un producte està consolidat en el mercat i ja té un històric de facturació es pot
aplicar el mètode quantitatiu de previsions basat en dades històriques. Aquestes
dades ens ofereixen la possibilitat de veure la tendència de creixement futura
(quant creix la demanda mitjana), l’estacionalitat (quant varia mes a mes durant
tot un any) i l’evolució particular de les vendes per a aquelles que es repeteixen
mes a mes o de forma estacional d’any en any.

Evolució de les vendes de complements

En una empresa que ven productes de roba i complements, les dades històriques ens
permeten veure el comportament de les vendes de cadascuna de les famílies de productes
mes per mes.

En la categoria de complements podem estudiar el comportament de les vendes dels
productes tèxtils per al coll (xals i bufandes) i veure com la demanda puja als mesos de
tardor i hivern, i baixa durant els mesos de primavera i, sobretot, els d’estiu. Per altra
banda, encara que la demanda pugi a l’hivern, probablement hi ha un pic més alt per les
festes de Nadal, ja que són articles que usualment es regalen per festes.

Quan no és possible tenir informació històrica, però sí que es pot extrapolar
el comportament de la demanda en el futur segons correlacions amb alguns
indicadors econòmics o d’entorn sobre els quals es té un cert coneixement de
com evolucionaran, llavors es pot aplicar el mètode de previsions basades en
correlacions causals.

Previsió de la demanda de paraigües

Si analitzem les dades de venda d’un producte com els paraigües, veiem que no hi ha
unes dades constants de demanda perquè es tracta d’una venda reactiva: els paraigües
es venen quan plou.
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En aquest cas, és adequat fer una previsió basada en l’històric de pluges per regions. És a
dir, s’aplica un mètode de previsió basat en una correlació causal.

1.6 Pla de vendes

A partir de les previsions de demanda, s’elabora el pla de vendes. Habitualment el
pla de vendes és un document que elabora el departament de vendes o comercial
per fixar-se uns objectius de vendes concrets. S’especifiquen les fites a les quals
es vol arribar, s’indica la manera com s’aconseguirà i es quantifica tot en un
pressupost.

Un pla de vendes ha d’incloure:

• Les premisses a partir de les quals s’ha elaborat; qüestions com ara el preu
mitjà per venda o el percentatge de venda per presentació comercial.

• La definició i quantificació de tot el procés de venda (nombre de contactes,
presentacions, vendes, etc.)

• El pressupost total, amb les vendes en unitats i el volum de facturació, els
costos generats per les vendes i el marge brut previst

• El pressupost, dividit en períodes temporals i distribuït en canals i en
zones. Cal quantificar les vendes en funció d’aquestes tres variables:

– Període de temps: mensual, trimestral, semestral, anual...

– Canal de distribució: en línia (online), al detall (retail), a l’engròs
(wholesale)...

– Localització geogràfica: regional, nacional, continent... Per exemple,
Catalunya, Espanya, Portugal. O en cas de multinacionals: LATAM
(Latinoamèrica), EMEA (Europa, Orient Mitjà –Middle East– i Àfri-
ca).

En el cas dels plans de vendes de nous productes, sense històric de facturació,
s’ha d’establir el volum de vendes que l’empresa necessitarà per fer-los rendibles,
fer cas de l’experiència en altres productes i serveis similars i dur a terme
una investigació de mercat per establir si les vendes mínimes necessàries són
raonables.

En canvi, si es tracta del pla de vendes d’un producte o servei amb un històric
de facturació, es desenvolupa un pronòstic a partir de mètodes matemàtics. No
obstant això, tot i l’objectivitat dels números, sempre s’acaba ajustant el pronòstic
de vendes amb la informació disponible i l’experiència prèvia.
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1.7 Les tecnologies aplicades a l’aprovisionament

Si una empresa vol funcionar bé i ser eficient ha d’optimitzar els fluxos d’informa-
ció, assegurar la traçabilitat de la informació i també garantir-ne l’actualització.
Les dades són imprescindibles per fer el seguiment de l’activitat empresarial i
també per a l’anàlisi i la presa de decisions.

A part de la utilitat que tenen les dades per obtenir informació interna, la llei
exigeix que la gestió sigui transparent, per tant, cal deixar constància de tots i
cadascun dels moviments que realitza l’empresa.

Actualment, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) es poden
aplicar a tots els processos de la logística: milloren el temps de resposta i permeten
un seguiment a temps real. Poder seguir les operacions a tot arreu al moment fa que
les empreses puguin ser més flexibles, i permet estalviar temps, eliminar papers
i errors, etc. Tot això garanteix més eficiència i la tecnologia es converteix, per
tant, en una variable competitiva en si mateixa, atès que permet aconseguir un
avantatge respecte de les altres empreses.

Les TIC són presents en les diverses fases de la logística de l’empresa, tant en els
processos generats per la gestió comercial com en els processos generats per la
logística integral o per la gestió de la distribució:

• En la gestió comercial, es fan servir per fer albarans, documents admi-
nistratius de les recepcions, per assignar les maniobres de l’arribada de
mercaderies, per determinar en temps real on es guarden els materials, per
controlar els costos, per controlar les entrades i sortides del magatzem, etc.
Tot això, gràcies al sistema de codis de barres que aporta informació i facilita
l’actualització automàtica de les dades, com ara la línia de productes, la
ubicació, l’origen o informacions específiques, entre d’altres.

• En la logística integral, permeten controlar tot el flux d’entrades i sortides
dels magatzems, comunicar les ordres i operacions entre departaments i
mantenir les relacions amb els proveïdors. Es general, permeten estandar-
ditzar o automatitzar tot el funcionament de l’empresa, de principi a fi.

• En la gestió de la distribució, es fan servir per valorar estocs i inventaris,
per controlar els mínims i els estocs de seguretat, per saber on s’ha d’agrupar
els clients per al repartiment, per cercar les adreces dels enviaments, per
controlar l’empaquetatge i organitzar les etiquetes, capacitats i repartiment
de l’espai, temps i esforços, etc.

La tecnologia i la innovació en l’àmbit de la logística estan enfocades a la maxi-
mització de la rendibilitat a partir de la traçabilitat del producte, dels materials,
dels moviments i de la demanda. Aquesta traçabilitat en temps real és la clau
per a l’agilitat i la precisió en el procés per casar la demanda amb l’oferta. Els
sistemes d’identificació per ràdiofreqüència (RFID), que substitueixen el codi de
barres, estan orientats a la localització del producte o material en totes les seves

Les tecnologies de la
informació i la comunicació
(TIC) permeten
emmagatzemar i analitzar
dades que poden servir per
preveure la demanda i,
només amb un full de càlcul,
es pot saber quin és el
següent període per
comprar, es poden fer
matrius per triar proveïdors
o es pot revisar la possessió
d’estocs.

Traçabilitat

Consisteix a rastrejar els
moviments dels productes per
poder disposar d’informació
sobre cada pas del procés de
producció, d’emmagatzematge o
de distribució per on han passat.
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posicions i fases. Per altra banda, programaris com ara el SAP ofereixen solucions
integrals per controlar els moviments de vendes, estocs, transport, compres, etc.

Les tecnologies han fet disminuir problemes com la localització dels productes
al magatzem: es dona una ubicació al producte final o material al magatzem que
fa possible localitzar-lo en qualsevol moment mitjançant el sistema informàtic i
dissenyar les futures rutes de recollida, si fos necessari.

Durant el transport de les mercaderies o altres processos de distribució, els
sistemes de seguiment via satèl·lit (GPS) o la radiofreqüència (RFID) faciliten
el seguiment del “camí” que fan els articles comprats i permeten obtenir-ne
informació en temps real.

En la sortida de mercaderies, els sistemes informàtics permeten registrar la
comanda i preparar l’ordre d’extracció de mercaderies, en la qual figura la data,
les dades sobre la ubicació productes, la quantitat que s’ha extret respecte a les
existències que hi ha i quin operari ha realitzat l’acció. També faciliten l’emissió
i el registre de l’albarà amb les dades del transportista i les característiques de
lliurament dels paquets.

Quant als inventaris dels magatzems, els sistemes informàtics permeten obtenir
les dades amb la família de productes, el codi, la descripció, el preu, la quantia, el
cost total d’aprovisionament, el preu amb el qual es vendrà a la botiga, etc.
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2. La funció de producció

La producció és un dels processos fonamentals de les empreses, pel valor afegit
que aporta i pel seu impacte en els resultats.

La producció és el conjunt de processos i operacions que, a partir d’un
conjunt de materials i components (inputs), es coordinen per generar sortides
(outputs), és a dir, la transformació –o elaboració– d’un producte a partir
d’uns materials principals i accessoris en un producte final.

Les operacions poden ser d’elaboració, transformació, assemblatge, fabricació,
etc. L’objectiu d’aquesta transformació és afegir valor a la cadena del producte a
l’hora de comercialitzar aquest producte final (output).

En l’àmbit empresarial, el procés de producció reclama el disseny d’estratègies
perquè les empreses puguin ser competents i diferenciar-se en funció del cost, la
qualitat, el compliment de lliuraments, la flexibilitat, el servei al client o al medi
ambient. A més, una empresa persegueix la màxima productivitat.

La productivitat és l’eficiència de la producció, la relació entre la quantitat
de recursos utilitzats i els béns o serveis obtinguts, i en determinarà la
rendibilitat, tant tècnica com econòmica.

2.1 Sistemes de producció

En un entorn canviant i de mercat global els sistemes de producció s’han d’anar
modificant amb el triple objectiu d’orientar-los al client, fer-los més flexibles i
ràpids i reduir constantment els costos d’operació.

Així, els sistemes de producció han anat canviant per adaptar-se als mercats i han
evolucionat des del sistema de taller, altament flexible i amb una gran qualitat
però també molt car, fins a les produccions en sèrie, que permeten fabricar grans
volums a baix cost però que sacrifiquen la flexibilitat.

Com a combinació d’aquests dos sistemes, la producció en taller i la producció
en sèrie o en massa, el 1949 va aparèixer el sistema anomenat JIT (just a temps
o just in time), sota el guiatge de l’empresa japonesa Toyota. El JIT va néixer
en el context d’una nova filosofia organitzativa impulsada pels japonesos: la
producció ajustada (lean manufacturing). Amb aquest model de producció es
pretén millorar totes les variables competitives de forma simultània: innovació,
qualitat, flexibilitat, cost i servei.

Producció en sèrie o en
cadena

Al 1908, l’industrial Henry Ford,
va presentar el Ford T que va ser
el primer vehicle produït de
forma massiva amb el sistema de
cadena de muntatge.

Personalització massiva

Empreses com Dell o Nike tenen
la capacitat de produir els seus
articles de forma estandarditzada
i al mateix temps personalitzada,
de forma que els clients poden
escollir i combinar al seu gust
determinats elements o
accessoris del producte abans de
comprar-lo.
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Actualment, però, com a combinació de la producció en massa i del JIT, ja
està emergint un nou sistema de producció: la personalització massiva (mass
customization), que consisteix a produir en grans lots però personalitzats des de
l’inici del procés. La personalització massiva és un concepte introduït per Dell i
consisteix en una estratègia híbrida per assolir simultàniament avantatges en cost
i en diferenciació.

Com es produeix i com es distribueix forma part de la definició del model de
negoci definit estratègicament per la direcció de la companyia.

La decisió sobre el tipus de procés depèn fonamentalment del volum de la deman-
da, de la naturalesa del producte i del grau d’estandardització o de personalització.
Es diferencien cinc tipus de processos: producció per projectes, producció en taller
o artesanal, producció per lots, producció en línia i producció contínua.

2.1.1 Producció per projectes

El sistema de producció per projectes s’utilitza per a la fabricació de productes
únics i de gran complexitat, que requereixen una gran quantitat de components i
de tasques. Els terminis de fabricació són llargs i el grau de qualificació de la mà
d’obra és alt.

En la producció per projectes no hi ha flux de producte: els recursos i components
se subministren al lloc on es fabrica el producte, que no es mou durant el procés de
producció. Sí que hi ha, però, una seqüència en les operacions: totes les tasques
o operacions s’han de realitzar en una seqüència que contribueixi als objectius
finals del projecte. La seqüència d’operacions i el procés que formen són únics
per a cada projecte.

En aquest tipus de producció, el producte sovint està associat a un client en
particular i exigeix un disseny a mida segons les seves especificacions. Així, els
projectes es caracteritzen per l’alt cost i per la dificultat que representa la seva
planificació i el control administratiu.

En molts casos, les tasques associades a un projecte no s’inicien fins que s’ha
realitzat la comanda concreta. La fabricació d’un avió o d’un iot de luxe són
exemples de producció per projectes.

2.1.2 Producció en taller o artesanal

Els processos de la producció en taller estan dissenyats per a la producció no
seriada en lots petits i amb comandes úniques o en petites quantitats.

El procés és molt flexible, per poder afrontar dissenys diferents que s’adaptin
a diferents tipus de clients, i la mà d’obra té un grau d’especialització alt. Els
productes es mouen dins del procés productiu.
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En aquest sistema de producció és habitual produir sota comanda tot i que, sovint,
els processos són híbrids: es produeix contra estoc la part més estàndard i els
elements més característics s’afegeixen sota comanda. D’aquesta manera es busca
combinar la flexibilitat amb la rapidesa en la resposta.

L’elecció d’aquest sistema productiu implica que l’empresa competeix bàsicament
en innovació i flexibilitat. Les sastreries o les ebenisteries serien un exemple
d’aquest tipus de producció.

2.1.3 Producció per lots

A mesura que la demanda per al taller va augmentant i la gamma de productes es
va reduint, es comença a produir en lots de productes.

Es produeixen productes similars, normalment de la mateixa família de productes
i amb una fabricació que també exigeix feines semblants. La producció es realitza
de manera repetitiva i les operacions es divideixen en grups especialitzats. Per
exemple, en una empresa industrial: fresatge, tornejament i premsatge.

La línia de producció per lots es dissenya per produir diferents models de pro-
ducte en la mateixa línia i, després d’haver processat un lot d’un producte en una
operació determinada, es prepara l’operació per produir un nou lot corresponent
a un altre producte.

El sistema de producció per lots és un sistema d’organització en el qual
s’alternen els processos de fabricació per diferents models de la mateixa
tipologia de producte.

Tot i això, pot haver-hi diferències entre els models que requereixin seqüències
diferents i que les eines utilitzades en una estació de treball no siguin les mateixes
d’un producte a un altre. Per exemple, un model pot requerir més temps total
que un altre i fer que la línia hagi de funcionar a un ritme més lent. Aquestes
modificacions produïdes pels canvis de producte impliquen temps de producció
perduts generats per la parada de la planta en el moment d’adaptar-la a la nova
fabricació.

Així, el sistema de producció per lots també és conegut com a sistema de
producció discontínua, perquè el seu procés no és permanent o continu en el
temps, té una durada definida i s’interromp per reorganitzar les màquines i els
recursos de la línia de producció.

Aquest sistema és una solució a la producció quan la demanda d’un producte en
concret no és suficient per fabricar-lo de forma permanent; d’aquesta manera, en
el moment que queda parada una producció s’optimitza el temps fabricant un altre
producte dins de la mateixa línia de producció.

Normalment s’utilitza per a la producció de models variats amb un volum de
comandes que no permet garantir una continuïtat d’activitat. Les estacions de
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Filosofia "lean"

Es considera que ajustar-se als
recursos mínims necessaris i

maximitzar l’impacte, el benefici
o els resultats és una

optimització dels recursos i, per
tant, suposa un valor per a

l’empresa.

treball es preparen per produir la quantitat desitjada del primer model i després
es reconfiguren per produir la quantitat requerida del model següent, i així
successivament. És important que la maquinària dintre d’aquestes empreses
sigui molt flexible i adaptable, amb capacitat de produir diferents productes. Les
impremtes o la confecció, per exemple, utilitzen el sistema de producció per lots.

2.1.4 Producció en línia

El procés productiu en línia es justifica quan els volums són prou elevats per
invertir en instal·lacions dissenyades per a processos amb una seqüència d’o-
peracions fixa i equilibrada entre els diferents llocs de treball.

Els materials avancen de manera lineal d’una operació a la següent d’acord amb
una seqüència fixa i es manté poc estoc entre cada operació. La inversió en
maquinària i instal·lacions de transport és considerable. El grau d’utilització de
maquinària i equip és molt alt.

Els productes són altament estandarditzats i es treballa per a estoc de producte
acabat. El grau de qualificació de la mà d’obra és inferior al d’altres processos.
Les prioritats competitives fonamentals són servei i cost.

En són un exemple les línies de muntatge d’automoció o l’envasament d’aliments.

2.1.5 Producció contínua

En la producció contínua el procés productiu està constituït per una seqüència
d’operacions predeterminada, i el flux de materials és continu i transferit d’una
operació a una altra per mitjà d’instal·lacions altament automatitzades. En
aquestes instal·lacions unes quantes primeres matèries es transformen en una gran
quantitat de productes acabats.

La inversió és molt alta i en molts casos obliga a produir les vint-i-quatre hores
del dia. És important la localització de les fàbriques atesos els alts volums de
materials i de productes acabats.

Les persones que hi ha en el procés en fan el control i la supervisió. La prioritat
competitiva fonamental és el cost.

Un exemple d’aquest tipus de producció és la indústria alimentària o les plantes
químiques.
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2.2 Sistemes de producció ajustada (JIT)

Un sistema de producció ajustada o lean manufacturing (just in time o JIT) és
aquell sistema de producció que fabrica exclusivament allò que demana el seu
client, en el moment que ho demana, en les quantitats que demana i a un cost
mínim. Aquesta metodologia de producció tracta de reduir al mínim necessari
tots els elements que intervenen en la fabricació.

El JIT està basat en la demanda, o sigui que és un sistema d’estirada o pull que
avança a mesura que el client consumeix. Així doncs, els aprovisionaments i les
compres es generen encadenats amb el grau de consum del client. Bàsicament,
no es fabrica res fins que no és necessari i no està expressament sol·licitat pel
client. Cap línia, màquina o procés inicia la producció si no té una comanda
de la línia, la màquina o el procés posterior. Així, es minimitza l’estoc i l’espai
d’emmagatzematge.

El JIT és un sistema d’organització de la producció que té com a objectiu millorar
els resultats mitjançant la reducció de costos, entenent els costos en el seu
sentit més ampli: no només considerant els costos de fabricació, sinó també els
administratius, els d’inventari o els de vendes i, en general, les operacions de
l’empresa.

El principi fonamental d’aquest sistema és eliminar qualsevol malbaratament,
entenent com a malbaratament tot allò que no aporta valor al producte, i aprofitar
al màxim tots els recursos productius, inclosa la mà d’obra.

Segons aquest principi fonamental, tot allò que no sigui la mínima quantitat
d’equip, materials, components, espai i temps del treballador essencials per afegir
valor al producte és malbaratament o ineficiència.

Els malbarataments que cal minimitzar o ometre es poden classificar en funció del
seu origen o causa i generalment estan ocasionats per sobrecostos en el temps o
en les unitats de producció. Concretament es classifiquen en:

• Sobreproducció. És considerat un dels pitjors malbarataments. Representa
importants sobrecostos, ja que provoca un consum més gran de matèria
primera, genera existències innecessàries i crea confusió sobre les prioritats
de producció. És més freqüent en casos de fabricació de grans lots.

• Existència d’estoc. Segons Toyota, aquesta és la font de malbaratament
més perniciosa, ja que els estocs, a més de representar capital immobilitzat,
poden comportar altres problemes com ara l’obsolescència dels productes.
Aquest tipus de malbaratament seria típic de produccions de baixa qualitat
que obliguen a mantenir un cert nivell d’inventari per cobrir els possibles
forats que poden deixar els productes defectuosos. Per evitar-ho, s’han
d’incorporar subministraments i components al procés productiu just en la
quantitat precisa i en el moment adequat i necessari, sempre amb l’objectiu
de minimitzar l’estoc o d’arribar a l’estoc 0.

Origen JIT

D’origen asiàtic, neix a mitjan
segle XX al Japó, amb el sistema
de planificació de la fàbrica
d’automòbils de Toyota.
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El 1984 Georges Archier i
Hervé Seryex, amb la teoria

dels cinc zeros, fan una
sistematització dels

objectius d’una fabricació
“just a temps”, de forma que
l’eficàcia de les tasques de

producció es poden mesurar
pel seu grau d’acostament a

aquests objectius.

• Producció de productes defectuosos (tares). Implica que aquests produc-
tes no es poden servir com a producte final de l’empresa o requereixen un
tractament posterior, més o menys costós, per facilitar-ne el consum.

• Esperes, per moments improductius.

• Transport de materials, productes, persones, màquines i eines. Es tracta
d’una operació que no aporta valor al producte, causada per l’emmagat-
zematge en ubicacions allunyades o a desplaçaments entre llocs de treball
distants.

• Processos inadequats. Entenent com a processos tant els recursos ma-
terials, com els recursos humans o els recursos integrats en l’operativa.
Per exemple: eines, maquinària, operaris, mètodes de gestió i control,
distribució a la planta, etc.

2.2.1 Característiques del sistema ’just in time’

Les característiques del sistema just in time es poden agrupar depenent de si estan
relacionades amb les unitats de producció o si estan relacionades amb el temps i
els processos.

Quant a les unitats de producció, el sistema JIT segueix el que es coneix com a
teoria dels cinc zeros i té les característiques següents:

• Zero estocs (estoc 0). Reduint l’inventari s’afavoreix la detecció d’altres
problemes com ara:

– Proveïdors no fiables

– Retards en els lliuraments

– Avaries de la maquinària

– Temps de preparació de la maquinària

– Deixalles

– Problemes de qualitat

• Zero defectes. L’objectiu d’aconseguir un producte perfecte i de màxima
qualitat s’aconsegueix a partir de:

– Negociació amb proveïdors que garanteixin una qualitat del 100% de
les matèries primeres.

– Utilització de maquinària que produeixi amb qualitat uniforme i
constant.

– Manteniment i revisions de la maquinària de forma preventiva, preve-
ient possibles avaries.

– Vigilància i control continu de la producció.
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• Zero avaries. Aquesta característica està relacionada amb la reducció del
factor temps. Té en compte que qualsevol problema, defecte o interrupció
causat per la maquinària suposa una aturada en la línia de producció, amb
la pèrdua de temps que això suposa dins d’un programa preestablert i tancat.
Podem reduir les avaries mitjançant:

– Una distribució adequada de la planta de producció.
– Programes permanents i exigents del manteniment de la maquinària.
– Formació polivalent entre el personal perquè siguin capaços de resol-

dre amb autonomia problemes comuns quant a manteniment, ajusta-
ment dels equips, etc.

Quant a temps o processos, el sistema JIT es caracteritza per:

• Zero terminis. Per aconseguir que el cicle de fabricació d’un producte sigui
el més reduït possible cal:

– Disminuir el temps d’espera
– Reduir els temps de preparació de les màquines
– Aconseguir moviments com més reduïts millor

• Zero burocràcia

– Zero paper
– Tasques administratives minimitzades

2.2.2 Avantatges i inconvenients de l’aprovisionament de resposta
ràpida

L’aprovisionament de resposta ràpida vol dir que el procés de fabricació no s’inicia
fins que es rep la comanda. És aleshores quan s’estira o “s’arrossega” la cadena
de subministrament, des de la distribució cap a l’aprovisionament.

No segueix estudis de la demanda i, per tant, no pot patir desequilibris de consum
o ritmes de previsió de demanda alts. Com que el ritme de producció depèn de la
demanda, no es necessita un ritme constant de producció.

A més, elimina les ineficiències en tot el procés industrial, des de l’aprovisio-
nament fins a la distribució. Té un impacte en les activitats logístiques molt
important, ja que modifica pràctiques en tota la cadena de distribució. Com
que no disposa de magatzem, no cal invertir gaire en edificis i instal·lacions,
no s’ocupa espai, no es generen costos de manteniment, manipulació o gestions
administratives relacionades amb l’emmagatzematge, i els productes no pateixen
obsolescència o envelliment.

Un altre dels avantatges del sistema JIT és que permet reduir els costos i millorar
la qualitat, i que redueix dràsticament els temps de resposta. Simultàniament, es
redueix la inversió de capital i gairebé no hi ha inventari.
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Aquest sistema exigeix clarament un sistema de fabricació àgil i flexible per satis-
fer la demanda dels clients tan de pressa com sigui possible, amb els requeriments
sol·licitats i amb el nivell de qualitat exigit.

Com que aquest sistema busca la qualitat total, entre els seus inconvenients hi ha
el fet que necessita professionals qualificats en totes les tasques perquè té molt en
compte el potencial i la participació dels treballadors.

Com que no té magatzem, el sistema JIT necessita tenir els proveïdors entorn de
l’empresa o la fàbrica, i com que no pot emmagatzemar, també necessita distribuir
les comandes al moment. Això passa, per exemple, quan hi ha grans quantitats de
producte amb un temps de vida limitat o quan el producte final ja elaborat, s’ha
d’emmagatzemar per distribuir-lo als punts de consum llunyans.

Exemples actuals de l’aplicació del sistema JIT

D’acord amb els seus orígens, actualment les indústries d’automoció com Ford o Toyota
utilitzen aquest sistema. Com que produeixen segons la demanda, els possibles problemes
de subministrament que poden sorgir en el moment concret (per transport, vagues, festes
locals, etc.) els resolen mitjançant aprovisionament urgent.

Un altre exemple de negocis que utilitzen aquest sistema són aquells que treballen amb
productes de vida limitada i de consum ràpid, com ara els supermercats o les botigues de
menjar fresc, que a vegades necessiten magatzem. El magatzem de distribució Mercadona
treballa els productes frescos, com ara fruites o verdures, amb estoc zero. A la tarda-nit
registra l’entrada d’aquests articles, de bon matí comença el repartiment a les botigues i al
migdia el magatzem ja està buit.

Així, els avantatges del sistema JIT es poden classificar depenent de l’acció que
realitzen, i poden suposar una reducció, una millora o una potenciació:

• Reducció de la inversió d’inventaris

• Reducció del temps de producció

• Reducció de les necessitats físiques d’espai

• Millora de la utilització dels equipaments

• Millora de la qualitat

• Millora de la productivitat de la mà d’obra

• Potenciació de la participació dels treballadors

Com a desavantatges del sistema JIT es poden destacar:

• No pot respondre ràpidament a canvis en el volum de producció o en el
disseny del producte.

• No permet tractar productes per demanda o amb sol·licituds de variants
especials.

• Exigeix que els treballadors assumeixin més responsabilitat.

• Requereix poca variabilitat en la programació diària de la producció.
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• Exigeix característiques contractuals amb els proveïdors.

Tenint en compte els avantatges i inconvenients del sistema JIT, la seva aplicació
es pot considerar com a recomanable en els següents entorns de fabricació:

• Cadenes estables de processos.

• Volums de producció que facilitin el control, és a dir, lots petits de
fabricació.

• Gamma de productes limitada, sense gaire dispersió.

• Processos de la cadena flexibles que permetin la variabilitat dels punts
anteriors.

2.2.3 Mètode Kanban

El mètode Kanban és una tècnica d’aplicació del mètode JIT associada, com
el sistema JIT, a Toyota, i que es va desenvolupar amb l’objectiu de controlar
el treball en curs. Aquest mètode es basa en el control de la producció a partir
d’unes targetes denominades Kanban, que serveixen per controlar les quantitats
produïdes en cada procés productiu.

Originalment, es gestionava amb una targeta dins d’una funda de plàstic en la
qual s’anotaven el tipus d’element i les unitats necessàries. La targeta Kanban
s’ha actualitzat informàticament i actualment consisteix en ordres de treball que
s’envien automàticament i contenen informació sobre què es produirà, en quina
quantitat, mitjançant quins recursos i com es transportarà.

Aquestes targetes són autoritzacions per retirar material d’una estació i, com a
conseqüència, ordres per produir-ne de nou. L’estació de treball encarregada de
la producció s’activa com a conseqüència de la retirada d’inventari d’una de les
seves estacions client. Les targestes es poden classificar en dos tipus:

• Kanban de transport. Indica el tipus d’element i les quantitats de producte
que ha de recollir el procés o estació de treball posterior.

• Kanban de producció. Indica les quantitats que s’han de fabricar per al
procés de transport.

La circulació d’aquestes targetes suposa una comunicació i, per tant, poden ser
eines d’interacció entre els següents integrants: estacions de treball de la mateixa
fàbrica, fàbriques, magatzems i proveïdors.

Per al correcte funcionament del sistema, s’ha d’establir una ruta Kanban que
reflecteixi el flux de materials. Això implica definir llocs perquè no hi hagi
confusió en el moviment dels materials i perquè sigui evident si el material està
fora de lloc.

Kanban significa ‘etiqueta
d’instrucció’ en japonès.

A la secció “Annexos”
trobareu un vídeo que
exemplifica l’aplicació del
mètode Kanban a la
fabricació d’un producte.



Logística d’aprovisionament 42 Planificació de l’aprovisionament

El sistema Kanban requereix que hi hagi una molt bona comunicació des del
departament de vendes fins al de producció, i que s’avisi amb prou antelació per fer
les gestions relacionades amb articles cíclics, amb notable rotació de temporada i
que requereixen un nivell de producció alt i precís.

L’ús del Kanban està lligat a sistemes de producció de lots petits. Es tracta d’una
eina basada en la manera de funcionar dels supermercats, on tots els articles estan
disponibles per a la venda en el moment i en la quantitat que necessiten els clients.

Exemple operatiu de Kanban

Les hamburgueseries com McDonald’s i Burger King treballen amb la tècnica Kanban.
Tenen fileres amb l’estoc mínim, segons el consum previst per referència o producte
(hamburguesa), i a mesura que es fan comandes es van reposant.

Perquè el sistema Kanban funcioni correctament són necessàries les següents
condicions i requeriments previs:

• Anivellament de la producció. El que es pretén és anivellar la producció
minimitzant les variacions en la demanda de cada element, article o com-
ponent, de forma que cada peça pugui ser muntada o encaixada a un ritme
constant.

• Reducció dels temps de preparació. Un canvi en el producte implica que
s’han de definir operacions diferents, amb eines diferents, amb materials
i components diversos i amb una maquinària diferent. Si s’ha de canviar
el producte que passarà per la línia de producció, el temps necessari per
adaptar la línia de producció al nou article ha de ser el mínim possible, con-
siderant que forçosament caldrà comptar un temps de preparació (adaptar
la maquinària, agafar noves eines, aproximar materials i components). Si
aquest temps de preparació superés el temps de producció, voldria dir que
el canvi no és rendible.

• Distribució correcta de la maquinària a la planta o línia de producció.
La distribució es considera adequada quan un operari és capaç d’encarregar-
se i de controlar diverses màquines o estacions de treball assignades, en una
zona de la planta o línia. Les distribucions en forma d’U són les que es
consideren adequades per a sistemes JIT, ja que permeten ajustar la quantitat
de personal per adaptar la línia de producció a canvis en el producte o en les
quantitats que s’han de produir. Podeu veure una mostra de distribucions en
forma d’U a la figura 2.1.

• Estandardització de les activitats. Cal evitar la dispersió d’operacions,
amb l’objectiu de minimitzar el nombre de treballadors necessaris per a les
tasques productives i, així, millorar la productivitat i assolir un nivell alt de
treball.

• Autocontrol. Cal evitar la fabricació d’un producte defectuós. Per tant,
s’ha de detectar al més aviat possible per tal d’aïllar-lo i separar-lo del
procés productiu i, així, evitar que continuï al llarg de la línia de fabricació
i augmenti, per tant, el cost de la tara.
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Figura 2.1. Distribucions en forma d’U

2.3 Programació de la producció

Un cop l’empresa disposa de la previsió de la demanda, cal programar el sistema
de producció que s’hagi triat (projecte, taller, lots, línia de muntatge), per tal de
cobrir la demanda esperada i assolir els nivells d’estoc desitjats.

Aquesta programació s’ha de fer tenint en compte tant factors interns, com ara
pressupostos, liquiditat, capacitat de crèdit, maquinària, personal, espai, TIC, etc.,
com factors externs, com ara materials, components, proveïdors, transport, etc.

Els factors interns –com ara el disseny, la localització, la capacitat de producció
que caldrà assumir, la tecnologia que s’utilitzarà, el personal necessari i altres
decisions relacionades amb el manteniment, el transport, l’optimització de la
informació o el control de qualitat– seran decisions estratègiques que s’hauran
pres prèviament.

El pla de producció és el mapa descriptiu en què es desglossen els recursos i
les activitats involucrats en l’elaboració d’un producte final o les operacions
necessàries per oferir un servei.

Els materials i processos han d’estar ben definits, descrits, planificats i mesurats
per tenir una bona organització i un bon funcionament, així com per optimitzar
temps i costos de la cadena productiva. La producció forma part de tot un sistema
en el qual tots els processos i les operacions estan interconnectats.

Una bona definició del pla de producció, així com del control, l’optimització i
l’eficiència, té una incidència directa en l’estratègia competitiva de l’empresa.
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Els objectius principals del pla de producció són el control, la planificació i la
previsió de tots els recursos, els terminis i les operacions involucrades en el procés
productiu, per arribar a oferir un producte o un servei final, amb el preu, qualitat
i terminis definits per satisfer la demanda.

El procés de planificació de la producció segueix una jerarquia: pla agregat de
producció, pla mestre de producció i pla de materials. Es comença per un pla
més general i a més llarg termini fins a arribar als plans més detallats i immediats,
en els quals es concreten els materials per completar la producció.

2.3.1 El pla agregat de producció

Tenint en compte que el pla de producció es genera per definir i organitzar
uns recursos i unes activitats per elaborar un producte final que ha de satisfer
una demanda, s’ha de generar a partir d’aquesta demanda esperada (prevista) o
generada (actual); és a dir: cal planificar els recursos i activitats (operacions) en
funció d’aquesta previsió.

Però també hi ha la possibilitat d’influir en la demanda perquè la variació de la
producció no sigui excessiva. Es pot influir en la demanda per mitjà de la política
de preus, amb publicitat i promocions, o endarrerint les entregues. En aquest últim
cas, el client ha d’estar disposat a acceptar aquest endarreriment.

Pot ser que la demanda no sigui uniforme al llarg de l’any perquè alguns productes
es venguin més en uns mesos que en uns altres, és el que es coneix com a
estacionalitat de la demanda. En un pla agregat s’ha de determinar com es farà
front a aquesta estacionalitat ajustant la capacitat de producció a la demanda que
es preveu per a cada període, per exemple acumulant estocs, amb subcontractació,
o contractant o acomiadant personal.

El pla agregat de producció avalua, per línies de productes o famílies
que usen recursos similars, les necessitats de producció derivades de les
decisions estratègiques a mitjà termini.

La planificació agregada transforma la informació resultant de les previsions en
un pla d’activitats necessàries per cobrir la demanda projectada. Com el seu nom
indica, aquesta planificació té en compte el nivell agregat (famílies de productes,
grups...) més que el detall de cada referència o article. Els principals objectius de
la planificació agregada són calcular els factors següents:

• La taxa de producció o nombre d’unitats produïdes per unitat de temps (per
exemple, per setmana o mes).

• El nombre de treballadors, màquines o unitats de capacitat necessaris per a
la producció.

• La quantitat de treball extra necessari o la subcontractació necessària.
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• La demanda que no podrà ser satisfeta en el període previst però que serà
produïda en períodes futurs.

• L’estoc disponible al llarg dels diversos períodes.

El pla agregat és resultat del consens de les diferents àrees funcionals implicades
(comercial, aprovisionament, producció, distribució...) i el seu resultat serveix per
definir el marc en el qual s’hauran d’ajustar les planificacions a curt termini i les
decisions d’aprovisionament i distribució associades. Sol cobrir de 3 a 18 mesos.

Per generar aquest pla agregat és necessària la informació següent:

• La previsió de la demanda per al període en el qual es vol determinar el pla
agregat.

• El temps de personal o maquinària necessari per unitat de producte/servei.

• El cost de manteniment de l’estoc i els costos de ruptura d’estoc.

• Els costos de producció (per hora treballada, per hora extraordinària, de
subcontractació, de contractació/acomiadament de personal, de màquina).

En el moment de definir el pla agregat de producció, l’empresa també defineix
la seva estratègia de producció. En aquest sentit, l’empresa pot optar per dues
possibilitats:

• Estratègia de producció uniforme o anivellada, que parteix de la base que
els costos derivats dels canvis introduïts en la producció són més elevats que
els avantatges d’una producció contínua, malgrat que se’n derivin estocs
a causa dels desajustos que ben segur sorgiran entre la taxa de producció
fixada i la demanda del mercat. Es correspon a tècniques de producció
ajustada (lean).

• Estratègia de producció a la caça, que pretén minimitzar, o bé eliminar, els
riscos i costos derivats de l’estoc que es produeix quan el rendiment i el con-
sum final no coincideixen. Aquesta estratègia dona prioritat a la flexibilitat
abans que a qualsevol altra consideració i força una adaptació contínua dels
recursos a la demanda, cosa que pot arribar a ser extremadament costosa si
les despeses d’aquesta flexibilitat que es pretén no són premiades pel mercat
en forma de preus més elevats.

En general, les empreses solen optar per una estratègia híbrida i es decanten per
l’una o per l’altra depenent del mercat al qual van adreçats els seus productes o
serveis.

Un cop definida l’estratègia productiva adequada, i tenint en compte totes les
limitacions, s’elabora el pla agregat de producció, que serveix com a marc de
referència per a les planificacions a curt termini de la fabricació així com per a les
decisions d’aprovisionament i de distribució de la cadena de subministrament que
hi estan associades.

L’estratègia de producció
anivellada pretén
aconseguir un volum de
producció estable, mentre
que amb l’estratègia a la
caça la producció es va
adaptant segons la
demanda dels clients.
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L’MPS té en compte totes
les operacions de

transformació i
aprovisionament

necessàries per obtenir el
producte final.

Els arbres de carpetes dels
ordinadors personals o

l’organització del pla general
comptable són exemples

d’estructuració de la
informació en jerarquies.

2.3.2 El pla mestre de producció

En la tasca quotidiana, les empreses necessiten una guia més concreta del que cal
fer amb referència a la producció de productes acabats.

El pla mestre de producció és la concreció del pla agregat de producció
i determina quants productes finals s’han d’elaborar i en quins períodes de
temps.

Per elaborar el pla mestre es distribueix la producció en intervals de temps, per
exemple setmanes o dies, i es determinen les quantitats que s’han de produir en
cadascun d’aquests períodes.

El pla mestre de producció (MPS, master plan schedule) és un model de deter-
minació del que cal fer que s’anticipa a la demanda; és la peça fonamental en un
sistema de planificació de necessitats de materials (MRP).

El pla mestre de producció és un mètode que assegura la cobertura de la demanda
que es preveu que es donarà en un futur, un cop s’han tingut en compte les
restriccions de capacitat i els temps necessaris per dur a terme totes les activitats
necessàries per poder lliurar un producte acabat.

L’elaboració del pla mestre de producció consta de quatre fases: planificació,
consens, seguiment/control, actualització i correccions (si procedeixen).

2.3.3 Estructura del producte o servei

L’estructura del producte desglossa i detalla els materials, característiques, propie-
tats, components i processos que configuren el producte final. Per poder gestionar
bé la producció és imprescindible conèixer aquesta estructura amb el màxim detall.

L’estructura de producte és una representació detallada de les parts que el
configuren, així com dels processos necessaris per configurar-lo.

Cada empresa i cada departament presenta aquesta informació amb una distribució
visual personalitzada, independentment del format final que es presentarà en fitxa
tècnica o d’especificacions. L’estructura del producte es genera estructurant la
informació en jerarquies i arbres d’informació, per tant, en nivells i subnivells.

Cal destacar que d’aquesta informació d’origen es nodreixen tots els departaments
implicats en qualsevol àrea relacionada amb el producte, tant àrees de disseny
i enginyeria, com àrees d’administració, de vendes o jurídiques, a part del
departament d’operacions, compres, etc. Per tant, la forma en què es processen
les dades és clau per al bon procés i gestió del producte durant tot el seu cicle de
vida, des de la creació fins a la venda.
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L’estructura de producte és rellevant perquè aporta informació i ajuda en la
planificació i el control als departaments d’origen i de destí de la informació.
Com a departaments d’origen podríem considerar els departaments de disseny o
d’enginyeria, que són els departaments de creació. És on es generen els prototips
que donaran lloc a les mostres finals, a partir de les quals es farà una selecció per
a la fabricació o compra final. És en aquest moment que, si és el cas, se n’estudia
i se’n projecta la producció.

Junt amb l’estructura de producte també queda registrada la informació, per
facilitar-ne la comunicació i l’actualització. Es pot generar informació per facilitar
l’escandall del producte, el llançament de les comandes necessàries o per generar
un arxiu històric que permeti tenir la informació actualitzada i així possibilitar
accions futures, tals com repeticions o actualitzacions del producte.

Tenir ben definit el producte no només és essencial per configurar-lo, sinó que, a
més a més, té una incidència directa en el temps i en els costos; per tant, incideix
en el benefici de l’empresa i en la disponibilitat del producte per a la venda i, com
a conseqüència, en la satisfacció del client final.

Exemple d’estructura d’un producte

Per planificar la producció d’una funda d’ordinador, en primer lloc es defineix l’estructura
del producte, que està integrada pels materials, components i processos per fabricar-lo:

Taula 2.1. Estructura del producte

Materials Processos

Material exterior Compra de components

Protector Patronatge

Folre interior Assemblatge

Lliurament del producte final

Components Control de qualitat dels materials

Cremallera Control de qualitat de les etiquetes

Llengüeta Empaquetatge

Etiqueta de la marca Control de qualitat dels components

Capsa de presentació Control de qualitat del producte final

Control de qualitat de les capses

Transport del producte final

Compra de materials

Compra d’etiquetes

Compra de capses

Tall

Confecció

Per presentar aquesta informació en nivells i subnivells, es pot utilitzar, per exemple, una
estructura en forma d’arbre, tal com mostra la figura figura 2.2.
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Figura 2.2. Estructura del producte

A partir d’aquesta informació i tal com mostra la taula 2.2, s’organitzen i seqüencien els
processos per planificar la producció del producte.

Taula 2.2. Seqüenciació de processos

Ordre Procés Activitat 1 Activitat 2 Activitat 3 Activitat 4 Activitat 5

Procés 1 Compres Compra materials Compra
components

Compra etiquetes Compra capses

Procés 2 Control qualitat i
recepció

Control qualitat
materials

Control qualitat
components

Control qualitat
etiquetes

Control qualitat
capses

Procés 3 Fabricació Patronatge Tall Confecció Assemblatge Control qualitat
producte final

Procés 4 Empaquetatge i
lliurament

Empaquetatge Transport
producte final

Lliurament
producte final

2.3.4 La planificació de necessitats de materials (MRP)

La planificació de les necessitats de material (MRP, material requirement plan-
ning) és un sistema de planificació de la producció i dels materials que apareix a
la indústria a partir dels anys 70 i que es basa en dues idees essencials:

• La demanda de la majoria de productes no és independent, només ho és la
de productes acabats.

• Les necessitats de cada article i el moment en què s’han de satisfer aquestes
necessitats es pot calcular a partir de la demanda de productes acabats i de
l’estructura del producte.
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L’MRP és un sistema lògic de relació i planificació a partir del qual es determinen
les necessitats de consum que tenim de matèria primera i de components. A
partir d’un programa mestre de producció es poden calcular les necessitats reals
de components i matèria primera amb dates i quantitats.

L’MRP fa servir els resultats del programa mestre per planificar les compres
de materials als proveïdors i la producció de components i productes acabats.

Així doncs, les llistes de materials i els arbres de producte són un element
imprescindible per conèixer la composició de cada producte i poder transformar
les necessitats de producció en necessitats de materials.

Les solucions que aporta aquest sistema són:

• Determina: calcula què s’ha de demanar i quan s’ha de demanar o fabricar.

• Quantifica: porta un càlcul de les necessitats reals, tenint en compte les
possibles minves per evitar tant les ruptures d’estoc com el sobreestoc; o
sigui, així evitem tant l’excés com el defecte d’estocs. D’aquesta manera
podrem donar una resposta ràpida als canvis del mercat, processant la
informació de forma automàtica.

• Controla: facilita el seguiment i la detecció de desviacions sobre les
quantitats i els temps previstos inicials. En el cas de productes complexos
facilita tenir la informació per poder planificar i controlar el temps i les
quantitats que s’han de demanar o fabricar, amb la qual cosa complirem les
dates de lliurament acordades i això comportarà la satisfacció del client.

• Coordina: fa la coordinació dels temps de fabricació dels materials neces-
saris i, per tant, implica una millora en la utilització dels recursos d’equip i
mà d’obra.

• Retroplanifica: a partir de les dates de lliurament previstes per al producte
final, obté una data de llançament per a cada part, així com la quantitat
necessària que cal demanar. Amb això, s’obté un pla de producció (produc-
tion planning) de cada article que ha de ser fabricat, especificant referència,
descripció, color, quantitat demanada i data de comanda.

Els principals elements dels quals es parteix per elaborar un MRP són els
següents:

• Estructura del producte

• Estoc inicial de producte acabat, matèria primera i components

• Comandes processades i pendents de lliurament

• Temps de preparació i fabricació (production lead time o PLT) per material
i per component

Retroplanificació

La retroplanificació consisteix a
planificar les tasques d’un
projecte prenent com a punt de
referència la seva data de
finalització. A partir d’aquesta
data de finalització, es van
temporalitzant les tasques en
ordre invers i es va tirant cap
enrere fins que s’arriba a la data
d’inici.
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• Quantitat mínima que cal demanar (minimum order quantity o MOQ) per
matèria primera o component

• Data d’entrega prevista o acordada

• Retroplanificació

En l’MRP es treballa per referència individual, no per família de producte. Per a
cada referència, el pla de producció ha d’incloure:

• El desglossament dels materials i dels components que l’integren,

• les activitats i operacions que intervenen en la producció,

• la temporalització de la producció, és a dir, els terminis per a cada operació
i l’especificació de si les operacions són seqüencials o simultànies,

• la informació referida a l’estoc previ de la referència programada com a
producte final i dels materials i components que la componen,

• i la capacitat prevista per a cada procés o activitat.

Pla de producció per a motxilles

La taula 2.3 mostra un exemple de pla de producció.

Taula 2.3. Pla de producció per a motxilles

Proveïdor GIA, Ltd.

Ref. client SICA SICA

Ref. proveïdor P318800 P318800

Color Vermell Turquesa

Data comanda 15-12 15-12

1a mostra aprovació 24-12 24-12

2a mostra d’aprovació

Aprovació de materials 24-12 24-12

Aprovació de materials 2

Aprovació de folres 24-12 24-12

Aprovació de metalls 24-12 24-12

Etiquetes aprovació 5-1 5-1

Recepció de materials 5-1 5-1

Patronatge inici 13-1 13-1

Tall 24-12 24-12

Confecció 18-1 18-1

Etiquetatge 10-1 10-1

Empaquetatge 10-1 10-1

Control de qualitat presortida 13-1 13-1

Documents 18-1 18-1
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Reserva transport 12-1 12-1

Lliurament transport 20-1 20-1

L’MRP és considerat un sistema push, és a dir, que a partir d’estimacions de
demanda s’elabora un pla de producció.

La programació es fa desglossant, organitzant, preparant i temporalitzant tots els
processos pels quals ha de passar el producte per elaborar-lo, des de la recepció
de la comanda oficial o ordre de fabricació fins a la seva presentació final per al
lliurament.

Això implica que hi ha d’haver una previsió i que s’han de llançar les comandes
amb un temps d’antelació, com a mínim, igual o superior al temps d’aprovisiona-
ment i producció del producte final. És convenient treballar amb retroplanificació
i tenir en compte que cada tipologia de producte requereix uns temps mínims de
fabricació. Si, per exemple, el termini de producció és de 90 dies i no s’ha fet la
comanda amb una antelació superior, es podrien haver d’afrontar imprevistos en
la demanda i en l’empresa mateixa.

Temps mínims de producció per tipologia de producte

En el cas de la categoria de producte de complements, els temps mínims de fabricació a la
Xina estan establerts en els següents termes:

• Bosses: 45-60 dies

• Xals: 20-30 dies

• Bijuteria: 20-30 dies

• Sabates: 30-45 dies

• Cinturons: 20-30 dies

• Paraigües: 60-90 dies

Cal destacar que aquests temps poden variar depenent de les característiques tècniques
del producte i del país on es treballa. Per exemple, a l’Índia els terminis mínims de
producció poden ser de 90 dies.

Per tant, si els terminis no fan viable complir amb la retroplanificació, és recoma-
nable renegociar la data de lliurament. Si no es fa així, no es podrà completar la
producció en la data prevista.

Data d’inici de la producció

Sovint la producció no s’inicia en el moment de recepció de la comanda, sinó en el moment
de la tramitació i confirmació de pagament. Molts proveïdors no inicien la programació de
la producció fins que no reben la confirmació de tramitació de pagament o el pagament en
si.

És habitual que les empreses treballin comprant els materials i els components a crèdit, i
això vol dir que fins que no tenen les comandes i una garantia de pagament no poden anar
al banc a fer servir el crèdit per comprar materials i components. La part compradora ha
d’anar amb compte, perquè la programació de la producció i, per tant, la data de lliurament
tant dels inputs (materials i components) com dels outputs (producte final) estarà marcada
per aquesta garantia de pagament, no per la recepció de la comanda.
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Per obtenir el producte en la data prevista és clau tenir ben definits tots els
processos i els operaris necessaris per a cada procés en funció de la capacitat
productiva. Així, es pot identificar i sobretot per minimitzar els colls d’ampolla i
els riscos que poden afectar la producció o fins i tot aturar-la.

L’objectiu de la programació de la producció és aconseguir la fluïdesa de
la cadena productiva i obtenir el producte amb la qualitat, la quantitat, temps
i preu previstos.

Una bona programació de la producció s’aconsegueix definint de forma precisa
i realista els temps mínims necessaris per a cada procés de la cadena i treballant
amb especialistes per a cada procés; a més, és la garantia de complir els nostres
compromisos i acords.

Les necessitats de materials

L’MRP o planificació de les necessitats de material (material requirement plan-
ning) aporta la informació final dels requeriments de compra per a cada material,
tenint en compte la informació del magatzem, o sigui, els estocs que hi ha
disponibles i en condicions per fer-los servir.

Les necessitats dels materials són determinades per la descripció tècnica del
producte final i dels materials utilitzats per a la configuració i disseny de l’objecte
de producció. Aquesta definició està especificada a la fitxa tècnica o d’espe-
cificacions, que defineix el departament d’R+D+I i que aprova el departament
d’aprovisionament, operacions o compres, i en la qual es detallen:

• materials

• components

• processos

• mides

• pes

• aplicacions gràfiques

• propietats organolèptiques

• propietats tècniques

• etiquetatge

• personalitzacions o identificació de marca

• embalatge

• observacions necessàries per a la correcta definició i fabricació del producte
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A partir de la informació de la fitxa tècnica s’elabora el llistat de materials que el
componen (BOM o bill of materials) i s’hi afegeixen les quantitats que cal demanar
de cada producte.

Així, l’MPS fixa les quantitats a produir de producte acabat a partir de la previsió
de la demanda i, a partir d’aquí, l’MRP determina les necessitats de materials
i components intermedis que cal produir o comprar i que configuren la llista de
materials (BOM o bill of materials), d’acord amb la fitxa tècnica del producte.

Per diferenciar entre el que es necessita (llista de materials) i el que es té disponible
al magatzem, es determina què cal comprar o produir. A partir d’aquí cal
considerar els possibles condicionants per a les compres i el temps necessari per
a l’aprovisionament i la producció (lead time) per determinar en quin moment cal
passar les ordres de producció a la fàbrica i les comandes als proveïdors. La figura
figura 2.3 mostra un esquema de la planificació de les necessitats de materials.

Figura 2.3. Planificació de les necessitats de materials

Cal destacar la importància no només de quantificar correctament les necessitats,
sinó també de descriure-les correctament. D’una descripció correcta, en depèn el
preu i el lliurament en el moment concret necessari. La manca d’informació o el
canvi de materials impliquen renegociacions, costos més alts, temps d’espera..., i
això pot comportar que hi hagi estocs paralitzats de la resta de materials o línies
de producció parades per l’espera d’un sol material o component.

L’avantatge principal d’una bona descripció i quantificació de les necessitats
materials en la tasca d’aprovisionament és garantir la satisfacció de la demanda
en temps, quantitat i qualitat. Per altra banda, una reducció de costos d’emma-
gatzematge implica una gestió sanejada i garanteix la competitivitat de l’empresa.
Si la previsió s’apropa a la demanda real del sistema productiu de l’empresa, els
materials han d’estar menys temps immobilitzats i generen una despesa més petita.

Per tant, la fitxa tècnica o d’especificacions ha d’estar formulada completament
i correctament, amb la descripció de cada detall que configura el producte, per
facilitar la gestió de la compra, així com la negociació per garantir el preu acordat
i, sobretot, per garantir el temps de lliurament dels materials i, per tant, el temps
de producció previst.
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Els sistemes d’empenta a la demanda (push) necessiten generalment la informació
en el format d’un pla de necessitats de materials, a partir del pla mestre de produc-
ció, en el qual s’especifiquen els futurs lliuraments de proveïdors identificant els
tipus de components, la quantitat i les dates de lliurament.

D’altra banda, els sistemes que estiren a partir de la demanda (pull) necessiten
transmetre la informació en temps real al llarg de la cadena i prendre les decisions
de producció i distribució que s’ajustin a la demanda real.

Els articles amb demanda independent es planifiquen fent ús de l’MPS, i els
articles amb demanda dependent, fent ús de l’MRP.

Els articles amb demanda independent són aquells la demanda dels quals es deriva
de les decisions de compra que prenen els clients. Tenen demanda independent
tots els productes acabats que apareixen referenciats en un catàleg de venda.

Els articles amb demanda dependent són aquells la demanda dels quals es deriva
del muntatge d’un producte acabat. El seu consum es deriva del consum d’altres
components de nivell superior en la BOM, el consum dels quals deriva, alhora,
del pla de producció del producte acabat.

2.4 Organització de la distribució

La distribució és el circuit a través del qual s’ofereix al client el producte
o servei produït, a més de representar la infraestructura logística en què
s’emmagatzemen els productes o se’n gestiona la comercialització.

La decisió estratègica de com i on distribuir es defineix decidint el canal pel qual
arriba el producte al client o al consumidor final. És a dir, un cop finalitzada la
producció, amb l’embalatge preparat per ser transportat al destí de venda, el mitjà
pel qual es ven és el canal de distribució. Així, podem diferenciar les opcions
següents que seran planificades, gestionades i operades generalment per equips
diferents:

• Canal detallista o retail: botigues pròpies. Per exemple: les cadenes
monomarca.

• Canal majorista: les fórmules poden ser diverses. L’empresa, per exem-
ple, pot tenir comercials que presenten els productes als clients (botigues
multimarca).

• Canal en línia o online: venda per mitjà de la xarxa d’internet amb un
e-commerce o comerç electrònic.

També podem trobar noves fórmules de canals i fins i tot combinacions de canals,
com ara: els outlets, que poden estar integrats dins del canal retail, en cas de
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distribuir-se per botiga física, o vendes flash (flash sales), quan es fan servir
portals com Privalia o Vente Privée per oferir el producte de fora de temporada
amb descomptes a través de la xarxa i en un temps curt i determinat, o operar
de forma autònoma com a canal de descomptes i producte d’estoc. També
trobem fórmules pop-up (temporals) amb motiu de la presentació d’una col·lecció
estacional, un llançament d’un nou producte, etc. O l’omnicanal, que integra els
canals online i retail, és a dir, es compra el producte online i es recull a la botiga
física o bé es fan servir promocions combinades.

2.4.1 Planificació de les necessitats de distribució (DRP)

La planificació de les necessitats de distribució (DRP o distribution requirements
planning) és un sistema de reaprovisionament per a tota la cadena de subminis-
trament. El procediment que fa servir segueix la mateixa lògica que l’MRP, i es
calculen les necessitats a partir de la previsió de la demanda del detallista. A partir
d’aquesta demanda, es van calculant les necessitats de cada punt de distribució de
la cadena, en funció dels terminis d’entrega o fabricació i dels nivells d’inventari
disponibles.

En línia amb l’MRP, la DRP planifica l’aprovisionament de tota la cadena de
subministrament i coordina les necessitats de cada component de la cadena.
El seu objectiu fonamental és reduir l’inventari i les ruptures d’estoc. Així
s’aconsegueix reabastir amb quantitats petites i freqüents, però tenint en compte
els lots econòmics de comanda.

La planificació de les necessitats de distribució (DRP) és un procés
sistemàtic per distribuir els productes amb més eficiència mitjançant la
determinació de quins productes, en quines quantitats i en quin lloc són
necessaris per satisfer la demanda prevista.

La DRP determina el producte o material necessari, la quantitat i el moment en
el qual s’ha de mobilitzar per assegurar la disponibilitat d’existències i el nivell
d’inventari objectiu en els centres de distribució o magatzems. És una tècnica
de planificació d’inventaris per a centres de distribució o magatzems secundaris
dintre d’una xarxa logística de magatzems utilitzats per a la distribució a clients
finals, detallistes o majoristes.

Magatzems i distribució

Som un distribuïdor amb 200 botigues a tot el país, amb un magatzem central on rebem
tota la mercaderia i des d’allà la distribuïm a totes les botigues. Cada botiga té el seu
petit magatzem, amb la qual cosa hem de controlar els estocs per referència o tipologia de
producte a:

• Magatzem central

• Magatzem de cada centre (botiga)

• Exposició per vendre a cada centre (botiga)



Logística d’aprovisionament 56 Planificació de l’aprovisionament

Es podria donar el cas que, per complexitat de gestió de transport o altres aspectes,
haguéssim de tenir un magatzem regional per abastir, per exemple, les illes Canàries.
Llavors, podríem tenir el següent model de distribució amb quatre punts per omplir de
mercaderia:

• Magatzem central (Barcelona, seu central de la distribuïdora)

• Magatzem regional a destinació (illes Canàries)

• Magatzem de cada centre (botigues)

• Exposició per a la venda (botigues)

Hauríem de controlar els estocs de cada magatzem per assegurar la fluïdesa del
subministrament i evitar el sobreestocatge en cadascun dels centres, així com la ruptura
d’estocs.

Cada setmana, segons ho anéssim venent, aniria disminuint l’inventari d’exposició que
hauríem de reposar des del propi magatzem i, en cadena, del magatzem regional i del
subministrador. L’ordre de subministrament es podria programar de forma que quan
s’arribés a un estoc mínim establert, el sistema informàtic, de forma automàtica, generés
una ordre de comanda per a la reposició.

L’objectiu de la DRP és millorar els nivells d’assistència al client anticipant-se a la
seva demanda en els centres de distribució i proporcionant productes acabats en la
ubicació adequada quan sorgeixen les necessitats del client. A més, proporciona
un pla de necessitats precís per a la fabricació i optimitza la distribució d’estoc
disponible a la xarxa de distribució.

La planificació de necessitats de distribució es realitza en tres fases:

Fase 1. El sistema rep informació de les diferents localitzacions (magatzem, centre
de distribució, etc.) referida a:

• Previsió de vendes per producte, a cada localització

• Comanda dels clients per entregues actuals i futures

• Inventari disponible de venda per producte de cada localització

• Comandes externes de compra o ordres de fabricació per producte comprat
o fabricat

• Condicions logístiques, fabricacions i temps de subministrament de produc-
tes comprats

• Tipus de transport utilitzat, així com freqüències de desplaçament

• Estoc de seguretat dels productes de cada localització

• Quantitat mínima normal de productes per comprar, fabricar i distribuir

Fase 2. Una vegada rebudes les dades, el sistema genera, en funció del període de
temps considerat, l’estratègia logística que cal seguir. Es determina:

• Producte requerit: quin, quant, on i en quin moment
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• Capacitat del transport requerit per tipus de transport per a cadascun dels
productes

• Espai requerit, mà d’obra i capacitat de l’equip

• Inversió de l’inventari requerit per a cada producte i el total

• Nivell de producció requerit o compres per producte i font de subministra-
ment

Fase 3. El sistema compara els recursos que es requereixen amb els que estan
disponibles en les fonts de subministrament (magatzems principals i secundaris).
A partir d’aquí, recomana les accions que s’han de prendre per expedir, endarrerir,
comprar o produir. Resumint: sincronitza l’oferta i la demanda.





Logística d’aprovisionament 59 Planificació de l’aprovisionament

3. Models d’aprovisionament

Per a una correcta planificació de l’aprovisionament cal una visió global de tota
la cadena de subministrament i, per tant, cal considerar comandes, compres,
producció, lliurament, magatzem, distribució i vendes.

Amb relació a les comandes i a la producció cal considerar el cost i el temps de
preparació de les comandes, el cost dels productes i el temps de producció (lead
time). Una vegada es disposa del producte cal considerar els costos associats a
l’espai i a la gestió de magatzem, és a dir, els costos de magatzem. Per acabar,
també cal tenir en compte els costos associats a la distribució per a la venda dels
productes.

Si es tramiten moltes comandes de petites quantitats, els costos de gestió de
comanda s’incrementaran però es reduiran els costos de magatzem. Si, en canvi,
s’opta per fer poques comandes però de grans quantitats, els costos de gestió de
comanda seran mínims, però els de magatzem (superfície, manipulació, minves,
manipulació, etc.) seran màxims.

Així doncs, cal analitzar els costos associats tant a les comandes com al magatzem
i, a partir d’aquesta informació, decidir cada quant es fan les comandes i per quines
quantitats, és a dir, el punt de comanda i el lot de comanda.

Així, per concretar el model d’aprovisionament i determinar el volum de les
comandes o les característiques i la periodicitat dels serveis, un cop es coneixen
les necessitats concretes de l’empresa, la previsió de la demanda i la seva capacitat
productiva, cal considerar també altres factors com ara:

• Capacitat financera de l’empresa, és a dir, la possibilitat de respondre
adequadament als pagaments derivats dels costos d’aprovisionament, d’in-
vertir certes quantitats per obtenir millors preus i condicions, de mantenir
un volum determinat de capital immobilitzat, etc.

• Capacitat d’emmagatzematge, és a dir, les condicions de les infraestruc-
tures d’emmagatzematge de què disposa la companyia, els sistemes de
control d’estocs, els costos i disponibilitat de personal, les característiques
específiques de les infraestructures, els equipaments...

• Condicionaments logístics, tant externs –com ara la distància respecte
als centres d’aprovisionament o el temps previst per al lliurament de les
comandes–, com interns –com ara el temps de distribució de productes o
serveis o els equipaments i el personal destinats a tasques logístiques–.

• Naturalesa i característiques dels subministraments. Si es tracta de
productes i mercaderies que no requereixen manteniment, la necessitat
d’ajustar la comanda estrictament a les necessitats és menor; en canvi, si es
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tracta per exemple de productes frescos, alimentaris, amb data de caducitat...
succeeix a l’inrevés.

• Capacitat de negociació amb els proveïdors, especialment pel que fa al
volum i al preu dels lots.

Tots aquests factors condicionen tant el volum de la comanda i la descripció
del servei com el cicle de comandes, o el temps que transcorre entre comanda
i comanda, i consegüentment determinen el model de subministrament que ha
d’adoptar l’empresa.

3.1 Volum de comanda o descripció del servei

Una de les tasques importants dels programes d’aprovisionament és l’especi-
ficació de les característiques que descriuen el servei prestat pel proveïdor i
l’establiment d’un volum de comanda que garanteixi un equilibri òptim entre els
seus costos de gestió i els costos d’emmagatzematge dels productes proveïts.

Es tracta d’una tasca de vital importància per al correcte desenvolupament de
l’activitat empresarial: les seves repercussions tenen un impacte directe en etapes
fonamentals de la cadena de subministrament, com ara la producció, i en àrees
corporatives estructurals, com ara la financera, la logística o la comercial.

El volum de comanda més convenient per a una empresa es coneix com
a dimensió òptima de comanda i és aquella quantitat de productes o
serveis demanats que no posa en perill la seva estabilitat pressupostària, ni
compromet el flux de matèries, productes i serveis al llarg de la cadena de
subministrament.

La dimensió òptima de la comanda té una relació directament proporcional a la
periodicitat de les comandes. Com més llarg sigui el cicle de comanda (o sigui, el
temps transcorregut entre comandes), més volum tindrà la comanda.

En la consideració de la dimensió òptima de comanda, la demanda i la producció hi
tenen un paper important. L’impacte de la demanda en la producció i, per extensió,
en els programes d’aprovisionament, es pot controlar fins a un cert punt, atès que
la demanda es pot preveure i mesurar.

No s’ha d’oblidar, però, que la relació entre el volum de demanda i la capacitat
productiva, d’una banda, i la dimensió òptima de comanda, de l’altra, no és direc-
tament proporcional, sinó que també hi intervenen factors com ara la capacitat i
els costos de producció, d’inventari i emmagatzematge, de logística interna i de
personal, la capacitat de reacció davant d’imprevistos, la naturalesa de la demanda
i del producte produït o el servei prestat. En resum, hi ha tot un conjunt de
variables que cal estudiar amb deteniment a l’hora d’avaluar els factors que entren
en joc en els programes d’aprovisionament.
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Concretament, la dimensió òptima d’un lot de comanda també depèn d’una
manera directament proporcional dels següents factors:

• Volum i preu de la comanda: habitualment, la relació entre el volum i el
preu d’un lot és inversament proporcional; és a dir, com més elevat sigui
el volum d’una comanda, millors condicions s’obtindran pel que fa al preu
dels productes adquirits o els serveis contractats. Per aquest motiu, podria
semblar que les comandes òptimes sempre seran les de més volum, amb
la consegüent reducció del cost d’aprovisionament que això comportaria, a
més d’altres avantatges derivats de l’adquisició de lots voluminosos, com
per exemple la possibilitat d’afrontar en millors condicions les possibles
fluctuacions de la demanda, evitant ruptures d’estoc i altres inconveniències
greus.

• Gestió de la comanda: en un sentit semblant a l’anterior, les comandes que
s’encarreguen a un proveïdor de productes o serveis tenen un cost de gestió
(personal, comunicacions, transport...) que cal tenir present cada vegada
que es realitza una nova comanda. Es tracta d’un cost fix i independent
del preu i les unitats dels productes adquirits o els serveis contractats, i
que cal afegir a cada nova comanda que es realitza. Per tant, el cost de
gestió tindrà un impacte menor en el cost total del lot si es realitzen poques
comandes, i a l’inrevés: com més comandes es facin, més elevat serà el seu
cost. Això no obstant, i malgrat el que podria semblar a simple vista, cal
tenir present que el preu del lot i el cost de gestió de la comanda no són els
únics factors que en determinen el cost total. Ben al contrari: hi ha un bon
nombre de variables que intervenen en el seu còmput total, algunes de les
quals augmenten d’una manera directament proporcional al seu volum, com
ara el cost de l’emmagatzematge i el derivat de la possessió d’estoc (capital
immobilitzat).

• Emmagatzematge: com més elevat és el volum d’una comanda en nombre
d’unitats, més elevat és també el seu cost d’emmagatzematge. El lloguer o
l’adquisició de magatzems, la gestió d’inventaris, la rotació de productes,
el personal, els subministraments, el manteniment de sistemes especials
(sistemes de refrigeració, cambres de congelat, etc.), les assegurances, les
taxes i els impostos especials... repercuteixen d’una manera directa en el
cost de la comanda, que s’incrementarà segons el volum de cada lot.

Cal tenir present que els costos d’emmagatzematge mai no seran nuls, per
més eficaç i eficient que siguin la planificació i la gestió de la cadena de
subministraments. És imprescindible disposar d’un estoc de seguretat que
garanteixi una mínima capacitat de resposta davant possibles imprevistos,
com un increment sobtat de la demanda, a l’espera de l’arribada de l’apro-
visionament sol·licitat.

• Possessió o tinença d’estoc: disposar de matèries primeres, productes
semiacabats o acabats, recanvis, etc., emmagatzemats i en estoc a l’espera
de ser utilitzats no només incrementa el cost directe del seu emmagatze-
matge sinó que també condiciona la capacitat financera de l’organització.
L’estoc emmagatzemat, que ha tingut un preu d’adquisició i que té un cost
de manteniment, representa una quantitat de capital immobilitzat que pot
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L’emmagatzematge es
tracta amb detall al mòdul

Logística de
l’emmagatzematge.

El fet que l’aprovisionament
sigui constant i regular

suposa un avantatge de
cara a la negociació amb els

proveïdors.

arribar a limitar la capacitat financera de l’empresa i impedir que es puguin
aprofitar noves oportunitats de negoci, com ara possibles inversions o
l’adquisició de productes i serveis amb millors condicions que les anteriors.
En aquest sentit, doncs, sembla clar que disposar d’un gran estoc no sempre
és el més convenient.

Cost d’oportunitat

Una empresa es pot plantejar quant està deixant de guanyar pel fet d’haver invertit en
mercaderies en comptes d’invertir, per exemple, en altres productes financers de més
rendibilitat i disponibilitat més ràpida.

El cost d’oportunitat és molt important en economia, atès que els recursos són escassos i
tenen una utilitat limitada. Per tant, s’ha de decidir a què es poden dedicar aquests recursos,
i tota decisió implica una renúncia. El cost d’oportunitat és el cost de la renúncia per dedicar
els recursos a una altra activitat.

Així, mantenir un nivell d’existències determinat té el cost d’oportunitat equivalent a la
rendibilitat que s’hauria pogut obtenir dels recursos que s’hi han destinat.

3.1.1 Model determinista

A l’hora de calcular el volum òptim de comanda, quan el flux d’entrada i sortida de
subministraments és regular o presenta poques variacions, és recomanable adoptar
el model determinista, també anomenat model de Wilson.

Aquest model prova de minimitzar al màxim possible la intervenció de l’atzar en
la determinació del volum de la comanda, i actualment és el model que adopten
amb més freqüència les organitzacions empresarials.

El model de Wilson o determinista consisteix a mantenir l’equilibri entre els costos
de comanda i el cost d’emmagatzematge i manteniment dels subministraments
basant-se en la consideració dels criteris següents:

• Una demanda regularitzada i homogeneïtzada. A partir de les dades que
té l’organització, s’estableix un criteri de demanda objectiu i regular, amb
independència de les variacions que experimenti o pugui experimentar en
moments concrets.

• Un subministrament regularitzat i estandarditzat. Es consideren els
terminis i les condicions de subministrament d’una manera regular i es-
tandarditzada, obviant les possibles eventualitats que es puguin esdevenir.
S’aposta, per tant, per una estratègia d’aprovisionament continu, que entre
altres avantatges permet mantenir l’empresa a recer d’inconvenients com
la ruptura d’estoc o les possibles fluctuacions dels costos de gestió de
la comanda en funció del seu volum. També s’aconsegueix, amb això,
mantenir constants els costos d’emmagatzematge.

El model determinista, a part d’aquests avantatges, permet gaudir d’una posició
més forta en la negociació amb els proveïdors i simplifica enormement el càlcul
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del volum de comanda adient a cada moment. D’altra banda, també presenta
alguns desavantatges, com el distanciament de la realitat que suposa regularitzar,
homogeneïtzar i estandarditzar la demanda i el subministrament. A més, impedeix
l’aprofitament de noves oportunitats de negoci derivades d’ofertes i promocions
puntuals, o de descomptes en comandes de determinats volums.

3.1.2 Model estocàstic

El model estocàstic per al càlcul del volum òptim de comanda, també anomenat
predictiu o probabilístic, es basa, com el seu nom indica, en paràmetres d’estadís-
tica i probabilitat.

Malgrat que encara no és el model que adopten majoritàriament les organitzacions
empresarials a causa dels riscos implícits en qualsevol activitat fonamentada en la
predicció, els avenços constants en el desenvolupament de tecnologies, eines i
sistemes predictius cada vegada més fiables el postulen d’una manera destacada
com un model de futur.

El model estocàstic assumeix un cert nivell de risc i variabilitat, segons el qual
podem distingir, alhora, dues variants o submodels:

• Model de reordenament. La variabilitat recau en el cicle de comanda
i s’estableix, freqüentment, una quantitat o un volum fix de comanda.
L’operació de reordenament, que es realitza cada vegada que l’empresa s’ha
de reabastir, consisteix a analitzar i estimar, en primer lloc, les necessitats
de subministrament; després d’això, es determina un volum de comanda
per a un període determinat i, finalment, es concreta una data d’entrega dels
productes requerits o de prestació dels serveis definits.

• Model de revisió periòdica. S’estableix una periodicitat fixa de submi-
nistrament, sense determinar un volum de comanda concret; el volum de
comanda es determina, en cada cas, segons les necessitats concretes o
puntuals de cada moment.

3.2 Termini o període d’aprovisionament o prestació de servei

El cicle de comandes –o el temps que transcorre entre comanda i comanda– és un
factor determinant a l’hora de calcular-ne les dimensions òptimes i depèn, en bona
mesura, de factors com la capacitat financera de la companyia, la negociació amb
els proveïdors –especialment pel que fa al volum i al preu dels lots–, els costos
de gestió i transport, la capacitat i el cost d’emmagatzematge o la flexibilitat de
l’organització pel que fa a la possibilitat de sostenir un determinat volum de capital
immobilitzat en estoc.
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En la selecció dels
proveïdors cal considerar

qüestions com ara el
calendari i l’horari de

distribució, els serveis
logístics o les condicions

d’expedició que poden oferir.

Per calcular el cicle de comandes cal seguir una sèrie de pautes o fases de la manera
més acurada i minuciosa possible. Aquestes pautes o fases poden variar en funció
de la tipologia de l’empresa, per exemple, si es tracta d’una companyia productora
o comercial. Bàsicament són:

• Anàlisi i descripció de les necessitats d’aprovisionament: és fonamental
conèixer i avaluar les necessitats d’aprovisionament de la companyia, d’una
manera integral però també concreta i detallada per àrees o departaments.
Això permetrà ajustar les comandes a les necessitats reals de subministra-
ment de l’organització, minimitzar els riscos de sobrecost de la comanda i
permetre establir cicles d’aprovisionament òptims, eficaços i eficients.

• Selecció dels proveïdors: cal considerar les característiques específiques de
cada proveïdor, el servei d’aprovisionament que ofereix i la seva capacitat de
fer front a determinats volums de demanda en un període de temps concret.
També cal tenir en compte que determinats productes o serveis, a causa del
seu cost o les dificultats d’obtenció per part del proveïdor, poden ser escassos
o no estar disponibles en l’estoc del principal subministrador. Una anàlisi
minuciosa i acurada del mercat i de les diferents opcions d’aprovisionament
que ofereixen els proveïdors que es tenen a l’abast permetrà disposar d’un
ventall més ampli d’opcions entre les quals escollir els terminis i els períodes
d’aprovisionament més idonis per a cada cas, sempre en funció de les
necessitats reals de la companyia.

• Gestió i seguiment de la comanda: l’anàlisi i l’avaluació dels sistemes de
gestió i seguiment de les comandes que ofereixen alguns proveïdors pot ser
determinant a l’hora d’establir els períodes i els terminis d’aprovisionament
i de garantir que es compleixen en els termes prèviament acordats. La
incertesa i els dubtes de si es rebrà una comanda a temps –i més quan aquesta
és necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat empresarial–
poden esdevenir factors d’alt risc en determinades situacions, tot i que els
sistemes de seguiment remot de la comanda poden minimitzar sensiblement
aquest risc o, en alguns casos, fins i tot desactivar-lo completament.

• Recepció de la comanda: cal analitzar i avaluar els mecanismes de recepció
de comandes de què disposa l’organització; com més àgils, eficients i
efectius siguin, més es podran dilatar entre si els cicles d’aprovisionament
que s’estableixin.

• Infraestructura i condicions d’emmagatzematge: si l’empresa disposa
d’una infraestructura adient per a l’emmagatzematge d’estocs, i en pot
garantir la correcta gestió i conservació, els terminis o períodes d’apro-
visionament poden ser més dilatats, amb el consegüent estalvi que això
suposa pel que fa al cost de gestió de les comandes. En cas contrari, els
períodes de subministrament hauran de ser més assidus i, així, s’encariria
el cost total de la comanda. Conèixer amb detall i monitorar les
infraestructures, els sistemes i les condicions d’emmagatzematge dels lots
subministrats permetrà detectar-ne les possibles debilitats, les disfuncions i
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les possibilitats de millora, fet que ampliarà notablement l’eficàcia i l’efici-
ència de la distribució de productes al llarg de la cadena de subministrament,
optimitzant alhora els cicles d’aprovisionament que s’estableixin.

• Gestió d’inventaris: està estretament relacionada amb la infraestructura i
les condicions d’emmagatzematge. Disposar de la infraestructura, els siste-
mes i l’equipament necessaris per garantir una correcta gestió d’inventaris
permetrà establir períodes de subministrament més dilatats, i així s’evitaran
possibles pèrdues derivades d’una gestió deficient dels estocs i sense que la
qualitat dels productes, les matèries o els recanvis se’n ressenti.

• Infraestructura logística: la infraestructura logística és un factor deter-
minant en l’establiment de períodes o terminis d’aprovisionament, tant
pel que fa a la logística externa –especialment si els centres de provisió i
d’emmagatzematge es troben físicament allunyats dels centres de producció
i distribució–, com pel que fa a la logística interna –la qual ha de garantir
un flux eficaç i eficient dels productes i els serveis a les diferents seccions
de la cadena de subministrament, segons les seves necessitats tant freqüents
com puntuals–.

• Gestió d’albarans i facturació: si els albarans i les factures de les
comandes rebudes arriben ràpidament al departament d’administració de
la companyia, s’agilitzarà la seva inclusió en la comptabilitat empresarial,
fet fonamental per garantir l’estabilitat financera. Així doncs, cal analitzar i
avaluar correctament aquest factor abans d’establir els períodes, terminis o
cicles d’aprovisionament, amb l’objectiu d’evitar l’acumulació de factures
i pagaments a proveïdors.

En funció d’aquest conjunt de variables, cada organització ha d’adoptar l’estratè-
gia d’aprovisionament més convenient per al seu cas. Segons les necessitats d’a-
provisionament de la companyia, les seves característiques específiques i les seves
possibilitats concretes, una empresa pot adoptar dos possibles models d’aprovisi-
onament, un model d’aprovisionament continu o un model d’aprovisionament
periòdic. En el primer cas, el punt de comanda o reaprovisionament es fixa en
el moment que s’assoleix un nivell específic d’estoc. En el segon cas, el punt de
comanda o reaprovisionament es fixa en un moment predefinit.

3.2.1 Aprovisionament continu

L’aprovisionament continu, també conegut com a sistema de punt de comanda,
es basa en una predeterminació del lot econòmic d’aprovisionament o producció
i consisteix a revisar el nivell d’estoc cada vegada que un producte surt del
magatzem –perquè se sol·licita per abastir la producció o bé perquè se’n produeix
una venda directa–. Cada vegada que el nivell d’estoc assoleix un nivell mínim
predefinit, cal fer una comanda o una ordre de reposició que, quan arribi, permeti
recuperar el nivell d’estoc de producte acabat.

Punt de comanda

Si durant el temps que triga a
arribar la comanda es
consumeixen 20 articles i l’estoc
de seguretat és de 15, el punt de
comanda serà de 35 articles. És
a dir, la comanda es farà quan el
nivell d’existències arribi als 35
articles.
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Tot i que el control continu del magatzem pot resultar una tasca assequible i
senzilla que es pot automatitzar, aquest sistema incrementa el cost de les tasques de
gestió de les comandes, atès que les necessitats de provisió s’estableixen en funció
del nivell d’estocs existent i, per tant, no es realitzen d’una manera periòdica i
constant.

Aquest model parteix de la base que la demanda té un comportament més o menys
uniforme durant el període planificat, però sabent que la realitat no es comportarà
així, caldrà fixar uns estocs de seguretat per afrontar les demandes inesperades si
no es vol córrer el risc de perdre vendes, d’acord amb el nivell de servei al client
que es determini. El paràmetre clau en la definició de l’estoc de seguretat serà la
capacitat de resposta davant de l’imprevist, el temps de reacció (lead time). Com
més llarg sigui, més gran ha de ser l’estoc de seguretat associat.

L’aprovisionament seguint aquest mètode, doncs, no és regular sinó que depèn de
la producció i la demanda, amb els consegüents desavantatges que això comporta
de cara a la negociació amb els proveïdors.

3.2.2 Aprovisionament periòdic

L’aprovisionament periòdic consisteix a establir uns cicles de provisió constants
i prefixar unes dates de comanda concretes, amb independència de les necessitats
puntuals de la producció i els nivells de demanda, variant només, si és el cas, el
volum i les quantitats sol·licitades. Aquí, el factor determinant serà l’estoc màxim,
és a dir, el nivell que es vol assolir després de cada nou aprovisionament.

Aquest model d’aprovisionament permet gaudir de més regularitat en les coman-
des i, com a conseqüència, permet reduir-ne els costos de gestió i simplificar
notablement les tasques associades amb l’aprovisionament. També permet gaudir
d’una posició més avantatjosa en la negociació amb els proveïdors. Amb tot,
s’incrementen els costos d’emmagatzematge i els relacionats amb la realització
d’inventaris, i s’imposa la necessitat d’establir sistemes de gestió més eficients
que garanteixin una correcta rotació dels productes emmagatzemats.

3.3 Càlcul del lot òptim de comanda: el model Wilson

El model de Wilson s’utilitza per calcular el punt més econòmic per tramitar les
comandes evitant riscos de ruptura, evitant costos innecessaris de magatzem i, per
últim, evitant costos innecessaris per a la gestió administrativa i el tràmit de les
comandes.

El model de Wilson és un model matemàtic per variables constants que
s’utilitza per obtenir el punt òptim i la quantitat òptima de comanda.
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El càlcul, però, es fa tenint en compte costos que no varien: es considera un cost
de magatzem sense variacions i un cost de fer comandes també conegut i sense
variacions. El model també té en compte un lead time o temps de producció per
a les matèries primeres conegut i constant, i una demanda o unes vendes també
constants, és a dir, que no varien per mesos o per estacionalitat.

Se suposa que cada vegada que es fa l’aprovisionament d’un material de consum
regular se’n demana la mateixa quantitat (Q), i es preveu que arribi al magatzem
en el mateix moment en què les existències arriben a 0. En aquest cas teòric,
l’existència mitjana emmagatzemada és Q/2.

Si denominem CA el cost d’emmagatzematge anual unitari, és a dir, el cost causat
pel fet de tenir emmagatzemat un producte durant l’any, tenim que CA ·Q/2 és el
cost anual d’emmagatzematge.

Suposant que coneixem la demanda anual d’aquest material (D), si la comanda
normal que es passa cada vegada és Q, el nombre de vegades que s’efectuen
comandes al cap de l’any serà D/Q.

Si denominem CE el cost d’emissió o de comanda, tenim que CE ·D/Q és el cost
anual d’emissió de comanda.

Per tant, el cost total és la suma d’aquests dos costos:

CT =

(
CA ·

Q

2

)
+

(
CE ·

D

Q

)
Es vol determinar el volum de comanda normal que faci mínim el cost total, o sigui,
la suma del cost d’emissió i la del cost d’emmagatzematge. Sabent que el cost
d’emmagatzematge és directament proporcional a la quantitat comprada, mentre
que el cost d’emissió disminueix directament i en proporció quan se n’augmenta la
quantitat, el punt òptim de comanda seria aquell en el qual el cost de fer comandes
és igual al cost de magatzem, és a dir, seria el mínim per als dos tipus de costos.(

CA ·
Q

2

)
=

(
CE ·

D

Q

)
Si aïllem Q, quedaria:

Q =

√
2 ·D · CE

CA

Q serà la quantitat de producte que cal demanar en cada comanda per tenir els
costos mínims.

Lot òptim de comanda

Un producte té una demanda anual uniforme de 1.000 unitats. El preu unitari és de 6 AC. El
cost unitari d’emmagatzematge anual és de 0,90 AC/mes i el cost d’emissió d’una comanda
és de 3 AC. Calculem quina quantitat cal demanar.

D = 1.000 unitats
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H = 3

S = 0,90

Q =

√
2 · 1.000 · 3

0, 9
= 81, 65 unitats

La quantitat òptima que s’ha de demanar en cada comanda és de 82 unitats.

El model permet visualitzar els costos associats a la compra, però es tracta d’un
model teòric perquè es treballa sempre amb variables constants. Per exemple, no
té en compte que es poden obtenir descomptes per volum de comanda, supòsit en
el qual, depenent del descompte, es cobriria part del sobrecost de magatzem.

3.4 Càlcul del període de reaprovisionament

El mètode d’aprovisionament periòdic representa una alternativa al model de lot
òptim de comanda i consisteix a establir uns cicles d’aprovisionament constants,
amb independència de la demanda, i emetre una comanda per una quantitat Q, la
qual es determina com a diferència entre un nivell màxim d’estoc (fixat prèviament
per l’empresa) i la quantitat que hi hagi al magatzem en aquell moment.

Amb aquest mètode el que cal determinar és el període de compra, o sigui, cada
quant temps es farà la comanda.

Per definir aquest període (P) es parteix de la fórmula del lot òptim de comanda:

Q =

√
2 ·D · CE

CA

Es divideix aquesta quantitat (Q) per la demanda anual i s’obté:

P =
Q

D
=

√
2 ·D · CE

CA

D
=

√
2 ·D · CE

D2 · CA
=

√
2 · CE

D · CA

Així, doncs, el període de comanda és:

P =

√
2 · CE

D · CA

Aquesta fórmula permet calcular el període de comanda, però el mètode que
proposa aquest model per determinar la quantitat que cal demanar és calcular
la quantitat resultant de restar a un estoc màxim –que l’empresa considera de
cobertura– la quantitat de producte que hi ha en el moment d’emetre la comanda.

Dit d’una altra manera, cada vegada que s’ha de fer una comanda, es consulten
les unitats que hi ha en el magatzem i es demana el que manca fins a arribar a un
estoc màxim.

Q = Estoc màxim− Estoc disponible
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Si, tal com se suposa en el model Wilson, la demanda és constant, el sistema de
lot econòmic i el de període d’aprovisionament periòdic són equivalents.

Exemple d’aprovisionament periòdic

La demanda anual prevista és de 1.200 unitats. Els costos d’emissió de comanda i
d’emmagatzematge són 3 AC i 0,12 AC, respectivament. L’empresa estima que l’estoc màxim
al magatzem no ha de superar les 700 unitats.

Aplicant la fórmula:

P =

√
2 · CE

D · CA

Tenim:

P =

√
2 · 3

1.200 · 0, 12
= 0, 2 anys

P = 0, 2 anys · 12 mesos/any = 2, 4 mesos

Suposant que el dia previst hi ha un estoc de 150 unitats, la quantitat que cal demanar en
la comanda és de:

Q = 700− 150 = 550 unitats

3.5 Compra amb descomptes

En la gestió d’aprovisionament, el preu negociat entre proveïdor i client pot variar
en funció del volum de compra. En aquest cas, la quantitat òptima que cal comprar
s’ha de calcular a partir del cost total anual, incorporant-hi el preu.

Per tant, el cost total consta de tres parts:

• Cost del material: que varia segons el volum de comanda i que serà igual a
la demanda anual multiplicada pel preu, o sigui, C·D.

• Cost d’emissió de comanda: que serà el cost d’emissió d’una comanda (CE)
pel nombre de comandes que es fan durant l’any. El nombre de comandes
l’obtindrem de dividir la demanda (D) per la quantitat que es demana en
cada comanda (Q). Per tant, CE ·D/Q.

• Cost d’emmagatzematge: que és el cost unitari d’emmagatzematge (CA)
per la quantitat mitjana emmagatzemada. Aquesta quantitat mitjana s’obté
dividint la quantitat que es demana en cada comanda (Q) entre 2 (Q/2). Així
doncs, és igual a CA ·Q/2.

Aleshores, el cost total és:

CT = (C ·D) +

(
CE ·

D

Q

)
+

(
CA ·

Q

2

)
I, simplificant, tenim:
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CT = D ·

(
C +

CE

Q

)
+

(
CA ·

Q

2

)
Per determinar la millor opció apliquem aquesta fórmula a cadascun dels preus
oferts i seleccionem el volum de comanda que tingui el cost total més baix.

Determinació del millor preu

La demanda anual prevista d’un determinat article és de 120.000 unitats, i les necessitats
mensuals varien entre 8.000 i 12.000 unitats.

El cost d’emissió per comanda és de 9 AC i el cost d’emmagatzematge és del 15% del preu.
El proveïdor ens ofereix els següents preus per unitat, segons lots de compra:

• Per 5.000 unitats, un preu de 15,5 AC/u

• Per 10.000 unitats, un preu de 14,8 AC/u

• Per 20.000 unitats, un preu de 14,3 AC/u

• Per 40.000 unitats, un preu de 14,2 AC/u

Així doncs, els costos en funció del volum dels lots serien els següents:

CT = D ·
(
C +

CE

Q

)
+

(
CA ·

Q

2

)

CT1 = 120.000 ·
(
15, 5 +

9

5.000

)
+

(
2, 325 ·

5.000

2

)
= 1.866.028, 5 AC

CT2 = 120.000 ·
(
14, 8 +

9

10.000

)
+

(
2, 22 ·

10.000

2

)
= 1.787.208 AC

CT3 = 120.000 ·
(
14, 3 +

9

20.000

)
+

(
2, 145 ·

20.000

2

)
= 1.737.504 AC

CT4 = 120.000 ·
(
14, 2 +

9

40.000

)
+

(
2, 13 ·

40.000

2

)
= 1.746.627 AC

A partir d’aquestes dades, veiem que la millor opció és la tercera, ja que el cost total
és el més petit de tots quatre. Hi ha un moment en el qual, si comprem més, el cost
d’emmagatzematge es dispara i, si el volum és petit, el cost d’emissió és proporcionalment
més alt.

3.6 Estoc de seguretat i demanda no satisfeta

Un estoc de seguretat és la quantitat de materials o productes addicionals que
s’emmagatzemen en una empresa –a part de les necessitats normals d’existències–
per cobrir les demandes en cas d’imprevistos, com un augment inesperat de
les vendes o que els proveïdors facin lliuraments amb retard o incomplets de la
comanda.

En el cas del model de Wilson, en què la demanda és constant i, per tant, coneguda,
l’estoc de seguretat seria el que cobrís el lead time, és a dir, el temps de producció
o el temps que triga el proveïdor a lliurar la quantitat demanada des del moment
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de la comanda. Com que des del moment que es fa la comanda fins que arriba es
consumeixen unitats del magatzem al ritme constant de la demanda, cal tenir un
estoc X per cobrir la demanda d’aquest temps que es triga a lliurar.

Quan la demanda és més alta del que s’esperava o bé quan hi ha algun incompli-
ment per part del proveïdor, es pot acabar l’estoc de seguretat: és el que es coneix
com a ruptura d’estoc. Això vol dir que les existències mínimes del magatzem
no poden fer front a les necessitats dels clients i es produeix el que es coneix com
a desabastiment, tant si es tracta de materials necessaris per a la continuïtat del
procés de producció, com si es necessiten per atendre les sol·licituds de productes
per a la venda als clients.

El fet que no es puguin atendre les demandes dels clients afecta el nivell de servei.
El nivell de servei determina en gran mesura la qualitat del servei que s’està oferint
al client i se sol expressar com el percentatge que representen les unitats servides
sobre les demanades.

Exemple de càlcul del nivell de servei

Si durant un període determinat els clients demanen 100 articles, però els estocs només
permeten lliurar-ne 85, el nivell de servei és del 85%.

Aquest cost de ruptura d’estoc pot produir dos tipus de pèrdua econòmica per a
l’empresa que tenen a veure amb la insatisfacció de la demanda:

• Objectiva: fàcil de quantificar, perquè és el benefici que no s’ha aconseguit
per culpa de no vendre.

• Subjectiva: molt més difícil de quantificar, perquè representa la pèrdua de
prestigi comercial de l’empresa.

La ruptura d’estocs és el pitjor dels escenaris per a una empresa. Representa la
no-atenció a les demandes dels clients i, en general, suposa un perjudici per a
l’empresa, tot i que, en alguns casos, també pot representar un cert avantatge.

Les possibles conseqüències d’una ruptura d’estocs són:

• Pèrdua de clients. Els consumidors acaben buscant altres negocis i pres-
tadors de serveis. Aquesta situació suma tant els costos objectius com els
subjectius.

• Pèrdua de rendibilitat. En cas que els clients no puguin rebre el producte
desitjat, en trien un de més barat o de menys qualitat. Això deixa un marge
comercial més baix per a l’empresa.

• Augment de la rendibilitat. Els clients no poden rebre el producte desitjat
però, en canvi, opten per una opció més cara i donen més marge comercial
a l’empresa.

• Ruptura programada. Si els clients poden admetre un cert temps de retard
en la comanda, l’empresa pot fer servir aquest marge de temps de ruptura.
Així, l’empresa també s’estalvia costos d’emmagatzematge.
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La gestió d’un projecte
implica definir i complir tres

paràmetres: terminis,
costos i objectius.

3.7 Programació i control de projectes

Atesa la seva naturalesa, la planificació de l’aprovisionament requereix la utilitza-
ció d’eines per a la programació i control de projectes.

Un projecte és un conjunt d’activitats que es realitzen en un marc temporal
per assolir uns objectius definits i amb uns recursos humans, tècnics i
econòmics acordats entre les parts implicades.

Un projecte es caracteritza per ser una seqüència d’activitats que cal desenvolupar
entre una data d’inici i una data final, que es realitzen exactament d’una forma i
amb una configuració específica per al projecte en qüestió. Per tant, difícilment
es podrà replicar exactament un projecte anterior; se’n poden trobar de similars,
però no reproduccions exactes. Aquesta característica d’exclusivitat implica un
estudi i una anàlisi prèvia de l’entorn on s’ha de desenvolupar el projecte i del
marc temporal definit.

Per a la planificació d’un projecte, i posteriorment per a la seva execució i
coordinació, és clau fer-ne una definició acurada. Una bona definició del projecte
estalviarà malentesos posteriors i, fent un paral·lelisme, és similar a la redacció
d’un contracte. Es tracta d’elaborar un document que serveixi per especificar els
límits del projecte, el control que se’n tindrà i, sobretot, què se n’espera obtenir,
per tal d’evitar malentesos i discrepàncies que alenteixin el projecte, provoquin
un increment de costos o, fins i tot, arribin a provocar l’aturada o la dissolució
del projecte sense finalitzar. Així doncs, s’han de definir i descriure els següents
aspectes:

• Nom del projecte. Se li ha d’assignar una etiqueta identificadora.

• Missió. S’ha de descriure quin és el problema que resol el projecte, què es
construirà –en cas que sigui una obra– o què es desenvoluparà –en cas que
sigui un programari, un negoci, un producte, la generació d’un servei, la
implantació d’un sistema, etc–.

• Objectius. S’han de descriure els objectius o els resultats. Cal que siguin
realistes, que es puguin assolir i que siguin mesurables.

• Activitats o tasques. S’ha de dividir del projecte en activitats, amb lliura-
ments i resultats parcials, parts més petites que permetin mesurar l’estat del
projecte en cada etapa. Aquestes subdivisions han d’estar identificades, han
de tenir una durada específica i se’ls ha d’assignar uns recursos. Dividir-lo
en petites parts ajuda a assolir-ne la globalitat.

• Abast. S’han de definir les responsabilitats, què inclou i què no inclou el
projecte i quin serà el camp d’actuació dels equips implicats.

• Persones implicades. Es tracta de definir tant la part actora com la part
receptora del projecte. Com a part actora parlem del personal o de l’equip
necessari i dels perfils que han de tenir –si en aquest punt encara no estan
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decidits– o dels equips o persones que hi participaran, amb el paper i les
responsabilitats que tindran. Com a part receptora parlem del propietari del
projecte o de les persones interessades, que es coneixen com a stakeholders.

• Fites d’èxit. S’han de definir determinats punts clau, fites intermèdies que
caldrà anar assolint durant el desenvolupament del projecte fins a arribar a
la fita final, que és el moment del tancament del projecte.

• Riscos i alternatives. Cal descriure els possibles riscos, que poden ser
externs –i per tant inevitables– o interns. En aquest segon cas, s’ha de
preveure un pla de contingència per afrontar-los. També caldrà tenir en
compte els possibles condicionants o limitadors.

• Impacte econòmic. S’ha de calcular el pressupost amb els termes econò-
mics ben estudiats i definits.

• Requeriments de comunicació i informació. S’ha de definir un pla de
comunicació per controlar que el pla no pateixi desviacions sobre el full de
ruta marcat i preestablert.

• Durada. S’ha d’establir el termini des que s’inicia el projecte fins que
s’acaba i també els terminis intermedis per a les diferents etapes abans
d’arribar al punt final. És important anar mesurant l’acompliment al llarg
de tot el projecte per identificar i controlar les desviacions de temps i per
poder prendre decisions per corregir les desviacions o, almenys, per tenir-ne
consciència. Per minimitzar a priori els danys derivats d’aquestes possibles
desviacions, es poden prendre mesures com ara afegir un marge de temps
preventiu a la durada del projecte.

• Recursos. S’han de detallar els recursos humans, tècnics i econòmics
necessaris per aconseguir els objectius previstos.

Un cop definit el projecte i les activitats que es portaran a terme, és essencial una
bona planificació per assolir els objectius marcats.

Una vegada definit el projecte, es passa a la fase de planificació en la qual s’ha
de desglossar el projecte en les següents parts:

• Activitats que s’han de realitzar

• Persones o participants que hi intervenen

• Estimació de durada

• Estimació de costos

• Estimació de recursos

L’objectiu d’aquest desglossament és facilitar l’execució, el control i el seguiment
del projecte. A cada activitat desglossada se li ha d’assignar una persona o un
equip per a la direcció, l’execució i el control o seguiment. Així mateix s’ha de
definir un pla de comunicació i control de qualitat.
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Un cop arriba la data d’inici es passa a la fase d’execució en la qual s’inicia la
realització de les tasques o treballs. En aquesta fase és clau la coordinació entre
els participants perquè el projecte avanci.

Per la complexitat que implica la coordinació d’un projecte, es fan servir meca-
nismes o tècniques que ajuden a facilitar el control de les desviacions en temps,
cost, qualitat i imprevistos que es poden produir.

L’objectiu d’aquest seguiment és la detecció de les desviacions com més aviat
millor. Aquesta detecció precoç permet la presa de decisions per resoldre
problemes o incidències, minimitzar o pal·liar les desviacions o, en algun altre
cas, consensuar i modificar els paràmetres inicials del projecte.

Les fites de control s’han d’establir repartides durant el temps de durada del
projecte, i en aquestes fites es poden presentar informes de seguiment.

La durada d’un projecte no és necessàriament igual a la suma de la durada de totes
les seves activitats (en moltes ocasions es poden realitzar activitats en paral·lel
que caldrà coordinar), sinó que depèn dels recursos de què es disposa, i té una
important implicació en els costos. Incrementar els recursos pot permetre reduir
la durada del projecte i les despeses indirectes (com són les despeses generals,
per exemple), però incrementarà les despeses directes. El mateix plantejament és
aplicable a la inversa. La planificació del projecte i el seu posterior control no
són, per tant, tasques trivials i és per això que convé fer servir una metodologia
adequada.

Entre les tècniques de planificació i control de projectes existents cal destacar
les següents, que són les més emprades:

• PERT: tècnica d’avaluació i revisió de programes o program evaluation and
review technique

• CPM: mètode del camí crític o critical path method

• GANTT: gràfics o diagrames de Henry Gantt

3.8 Mètodes de control de projectes

Tant el PERT (tècnica d’avaluació i revisió de programes) com el CPM (mètode
del camí crític) són models de xarxes que van néixer al final dels anys 50 i tenen
un plantejament i uns objectius pràcticament idèntics. No només són una eina útil
per planificar projectes, especialment quan s’han de coordinar un gran nombre
d’activitats, sinó que també són una bona eina per controlar-los i monitorar-los.

Tots dos mètodes es fan servir per calcular el temps mínim necessari per portar
a terme un projecte i per identificar les activitats crítiques i la folgança de les
activitats no crítiques. Les activitats crítiques són aquelles de les quals no
podem modificar l’inici o el final sense modificar la durada del projecte, i la seva
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concatenació conforma la ruta crítica o el camí crític. La durada del projecte serà,
llavors, la suma de la durada de les activitats que formen el camí crític.

En cas que una activitat disposi d’un cert marge per modificar la seva durada sense
que afecti la del total del projecte, diem que es tracta d’una activitat no crítica, i a
aquest marge de temps se’l coneix com la folgança de l’activitat.

La diferència entre el CPM i el PERT radica en com es determina la durada de les
activitats. En el primer cas, els temps són determinables, és a dir, que es considera
que la durada de cada activitat és coneguda amb certesa; mentre que en el cas
del PERT són probabilístics o estocàstics, és a dir, que es tracta d’una variable
aleatòria que cal calcular. El mètode PERT s’utilitza, per tant, en els casos en què
hi ha més incertesa i ens permet determinar el risc que la durada del projecte sigui
superior (o inferior) a l’esperada.

El diagrama de Gantt és una eina de representació gràfica de planificació i
programació de projectes molt més senzilla que les anteriors. No permet definir
les activitats crítiques, però a canvi resulta molt més visual i intuïtiva.

3.8.1 Mètode del camí crític (CPM)

El mètode del camí crític o CPM (critical path method) considera el projecte com
una xarxa d’activitats interrelacionades que poden ser representades mitjançant
un diagrama format per nodes i arcs.

El procediment que cal seguir és:

1. Llistar totes les activitats

2. Considerar totes les dependències entre elles (precedències i restriccions)

3. Calcular la durada de les activitats

4. Dibuixar la xarxa de nodes i arcs

5. Analitzar el diagrama

6. Controlar el comportament o la durada real respecte de la planificada

Per construir el diagrama hem de tenir en compte que:

• Els nodes equivalen als successos (inici o final d’una activitat) i no tenen
durada. Es representen mitjançant cercles dividits en tres sectors, on
s’indica la seva numeració (sector superior), el seu temps early o temps
mínim per arribar-hi (sector esquerre), i el seu temps last o temps màxim
que pot durar sense afectar la durada del projecte (sector dret). La numeració
ha de ser successiva, de manera que indiqui l’avanç en el projecte.

El diagrama de Gantt va ser
desenvolupat per Henry L.
Gantt al començament del
segle XX (1910-1915).
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• Els arcs són les activitats i es representen mitjançant fletxes que uneixen
el node d’inici amb el node de final de l’activitat, indicant la identificació
de l’activitat (lletres majúscules correlatives) i la seva durada. La durada
es considera coneguda i equival a la durada més probable. Cada fletxa
representa una sola activitat.

• Hi un únic node inicial i un únic node final del projecte.

• Poden haver-hi dos o més arcs que tinguin el mateix nus d’origen o el mateix
nus de destinació, però no totes dues coses alhora.

• Si cal, es pot recórrer a activitats fictícies que no tinguin durada per tal
de representar correctament les precedències i alhora respectar les regles
esmentades. Les activitats fictícies es designen com fi (i = 0,1,2,...) i es
representen per fletxes de línia discontínua.

A partir del diagrama es poden calcular les folgances:

• Folgança nus: temps last – temps early

• Folgança activitat: temps last nus arribada – temps early nus inici – durada
activitat

Així, per elaborar el diagrama cal seguir els passos següents:

1. Dibuixeu la seqüència d’activitats.

2. Identifiqueu les activitats (fletxes) amb una lletra i consigneu-ne la durada.

3. Dividiu els nodes (cercles) en tres sectors i identifiqueu-los amb un número
d’ordre al sector superior.

4. Calculeu els temps early i indiqueu-los al sector esquerre dels cercles. Cal
que assigneu un 0 al primer cercle i que calculeu la resta sumant la durada
de cada activitat al temps early anterior. Si hi ha un node en el qual s’acaba
més d’una activitat, cal sumar la durada de la més llarga.

5. Calculeu els temps last i indiqueu-los al sector dret dels cercles. Cal que
assigneu la durada total del projecte a l’últim cercle i que calculeu els temps
last de la resta de cercles restant la durada de cada activitat al temps last
posterior. Si hi ha un node des d’on surt més d’una activitat, consigneu la
més petita de les diferències entre temps last i durada de l’activitat.

6. Calculeu les folgances de les activitats, restant el seu temps early del seu
temps last.

7. Determineu el camí crític, que està integrat per les activitats que no tenen
folgança i que, per tant, no es poden endarrerir sense endarrerir tot el
projecte.

La folgança de les activitats que conformen el camí crític és zero.
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La durada total del projecte és la suma de la durada de les activitats que
formen el camí crític i coincideix amb el temps early i el temps last del nus
final. Qualsevol retard en el camí crític es tradueix en un retard equivalent en
el projecte. Consegüentment, el control de projecte ha de parar especial atenció
en les activitats crítiques.

Aplicació del mètode del CPM per a la posada en marxa d’un negoci de comerç
electrònic

La Júlia, la Maria i l’Èric han decidit muntar una botiga en línia per vendre samarretes. La
Júlia s’encarregarà del disseny i de la compra de les samarretes, l’Èric serà responsable
de la pàgina web i del màrqueting i la Maria es farà càrrec de les tasques d’administració
i logística. Ja tenen un contracte amb el fabricant, la plataforma logística i el proveïdor de
l’allotjament web, i han llogat un local com a oficina. Per no allargar aquest període de
despeses sense ingressos volen començar com més aviat millor a vendre i han decidit fer
servir el mètode del CPM per planificar i controlar aquest inici de projecte.

La Júlia calcula que trigarà 5 dies a enllestir el disseny de les samarretes. Ho enviarà al
fabricant de Portugal amb qui ja han parlat perquè faci les mostres. S’ha compromès que
arribin a les oficines de la botiga virtual en 8 dies. Trigaran 1 dia a revisar i aprovar les
mostres. Les que no s’aprovin de moment quedaran descartades. Una vegada aprovades,
el fabricant donarà el preu definitiu de cada samarreta (1 dia), ja que de moment només
tenen preus aproximats. Amb aquests costos, la Maria comprovarà si el pla de negoci
quadra o si s’han de replantejar el PVP previst inicialment. Calcula que trigarà dos dies
per fer aquesta comprovació. Mentrestant, la Júlia decidirà el volum de comanda inicial
de cada samarreta i farà l’ordre de compra (1 dia). Pels volums estimats per a la primera
producció, s’estimen 15 dies de fabricació.

L’Èric calcula que trigarà 10 dies a tenir feta l’estructura de la pàgina web. Quan l’acabi (li
agrada fer una cosa després de l’altra) farà i prepararà les fotos de les mostres aprovades
per a la pàgina web i el text descriptiu (3 dies). Mancarà introduir aquest contingut
juntament amb els preus a la pàgina web (1 dia), però no ho farà fins que no tingui tota
la informació. Quan finalitzi la producció i es tingui tot enllestit, es pujarà la web a internet i
passarà a estar operativa.

En primer lloc, preparem la llista d’activitats, especificant les precedències i la durada de
cadascuna, tal com podeu veure a la taula taula 3.1.

Taula 3.1. Llista d’activitats

Activitat Descripció Precedència Durada

A Disseny de samarretes - 5

B Fabricació i enviament de mostres A 8

C Revisió i aprovació de mostres B 1

D Obtenció preu de fabricació C 1

E Càlcul volum de compra C 1

F Comprovar pla de negoci i fixar
PVP

D 2

G Fabricació i enviament a
magatzem

E 15

H Disseny estructura web - 10

I Fotografies i text de mostres C, H 3

J Contingut web (text, fotografies i
preus)

F, I 1

K Pàgina web operativa G, J 1
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Una vegada fet això, passem a construir el gràfic. Comencem dibuixant els nodes i les
fletxes (activitats).

Les activitats A i H no tenen cap precedència i, per tant, són activitats inicials (les fletxes
tindran origen en el nus inicial). Seguint les precedències anem afegint nusos i fletxes. El
primer problema el trobem amb l’activitat C, ja que, per una banda, precedeix les activitats
D i E i, per l’altra, juntament amb l’activitat H, precedeix l’activitat I. Per resoldre-ho, en
aquest cas i tal com veieu a la figura 3.1, haurem de fer servir una activitat fictícia, ja que
d’altra manera no podem reflectir les precedències reals.

Figura 3.1. Activitats fictícies

Només l’opció 3 representa correctament les precedències

A l’opció 1 no estem considerant la precedència de C respecte d’I. A l’opció 2 estem
considerant que l’activitat H és precedent de les activitats D, E i I. L’opció 3, amb l’ús d’una
activitat fictícia, és l’única que considera les precedències de manera correcta.

La durada de cada activitat la posarem entre parèntesis al costat del nom, tal com es mostra
a la figura 3.2. Fixeu-vos que l’activitat fictícia no té durada.

Figura 3.2. Representació de nusos i activitats

Al costat de cada activitat especifiquem la seva durada

Ara hem de numerar els nusos de manera successiva. El nus 1 serà, per tant, el nus
inicial. Si obviem el nus que acabem de numerar i les activitats que en surten, comprovem
que l’únic nus al qual no arriba cap fletxa és el de final de l’activitat A i inici de l’activitat
B. Aquest serà el nus 2. Continuem aquest procés per numerar la resta de nusos, amb el
resultat que es mostra a la figura 3.3. D’aquesta manera ens assegurem que cap nus tingui
una numeració inferior a la d’un altre que el precedeixi.

Figura 3.3. Numeració dels nusos

Al costat de cada activitat especifiquem la seva durada

Fet això, només ens queda calcular els temps early i el temps last. El temps early, és a dir,
el mínim que necessitem per arribar a un succés, el calcularem començant pel nus inicial
(que tindrà un temps early =0) i avançarem seguint l’ordre dels nusos. El temps de cada
nus serà el temps del nus anterior més la durada de l’activitat que els uneix. Pot donar-
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se el cas que dues o més fletxes arribin a un mateix node i llavors és probable que cada
camí tingui un temps diferent. En aquest cas, el temps early del node serà el del camí que
suposi més temps. En l’exemple ens trobem amb aquesta situació en els nusos 5, 8 i 9,
com podeu comprovar a la figura 3.4.

Figura 3.4. Càlcul del temps “early”

En el cas del temps last, el procés és similar però anirem cap endarrere. El temps last del
nus final coincideix amb el temps early (és un nus crític) i és la durada total del projecte. A
partir d’aquest nus, anem restant la durada de cada activitat per determinar quin és el darrer
moment en què es pot acabar una activitat sense que endarrereixi el final del projecte.

El gràfic final queda tal com es mostra a la figura 3.5.

Figura 3.5. Gràfic final

Fet això, comprovem que els nusos 1-2-3-4-7-9-10 tenen un temps early = temps last. La
seva folgança és, per tant, nul·la i són nusos crítics. El mateix succeeix amb les activitats A,
B, C, E, G i K. La folgança (temps last nus final-temps early nus inicial-durada de l’activitat)
és zero i són activitats crítiques. Aquests nusos i activitats són els que conformen el camí
crític.

Calculem, en canvi, la folgança de l’activitat H: H = 26 – 0 - 10 = 16 dies.

Per tant, veiem que trigaran 31 dies a poder començar a vendre, i que l’Èric pot trigar 16
dies més dels que té previstos per fer l’estructura de la pàgina web (o començar 16 dies
més tard que la Júlia amb els seus dissenys) sense que això endarrereixi la posada en
marxa de la pàgina web.

3.8.2 Tècnica d’avaluació i revisió de programes (PERT)

El mètode PERT (program evaluation and review technique) o tècnica d’avaluació
i revisió de programes és similar al mètode CPM. El plantejament del mètode
PERT és equivalent al del CPM, i el gràfic es construeix de la mateixa manera
excepte en allò que es refereix a la durada de les activitats. En el cas del PERT,
aquesta durada es considera una variable aleatòria que segueix una distribució
beta. El temps esperat (te) i la variància (σ2) associats a cada activitat es calculen
a partir del temps més pessimista (p), el més probable (m) i el més optimista (o),
segons les expressions següents:
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te =
p+ 4m+ o

6

σ2 =
(p− o)2

36

La durada del projecte segueix una distribució normal, amb la mitjana i la
variància equivalents a la suma de les mitjanes i de les variàncies de les activitats
del camí crític, respectivament. Una vegada definida la funció podem calcular la
probabilitat que el projecte –o una activitat– es faci en una durada determinada.

3.8.3 Gràfics o diagrames de Gantt

El diagrama de Gantt es construeix a partir d’un eix vertical on s’ordenen les
activitats de dalt a baix segons el seu inici, i un eix horitzontal on s’indica el
calendari o durada. Les activitats es representen mitjançant barres horitzontals
amb una longitud equivalent a la seva durada.

El diagrama de Gantt no mostra les interdependències entre activitats de manera
explícita (es poden deduir en certa manera per la posició de les barres) i no permet
el càlcul de la ruta crítica. Es pot elaborar amb un full de càlcul però hi ha eines
de gestió de projectes basades en Gantt que introdueixen, a més, les precedències
i restriccions o retards (Final-Inici, Inici-Inici, Final-Final i Inici-Final).

El mètode del diagrama de Gantt és molt més simple però també molt més intuïtiu
i visual que els mètodes del CPM o PERT. La seva construcció no requereix eines
informàtiques específiques i, tot i que un full de càlcul és el més recomanable
perquè simplifica certes tasques, es pot utilitzar des d’un processador de text fins
a programes de disseny gràfic. A la figura 3.6 es mostra el diagrama de Gantt
corresponent a la posada en marxa d’un negoci de comerç electrònic.

Figura 3.6. Diagrama de Gantt
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3.9 Aplicacions informàtiques de control de projectes

Hi ha diversos programes informàtics que ajuden a organitzar millor les activitats
de l’empresa. Aquestes aplicacions permeten veure de manera visual els diferents
projectes, els diferents membres de l’equip que participen en cadascun d’aquests
projectes i el progrés de la seva execució.

Basecamp és l’aplicació de gestió de projectes més popular. És molt intuïtiva i
fàcil de fer anar. Especifica si hi ha tasques noves o pendents per a cada projecte,
i totes les comunicacions estan agrupades en un mateix espai.

És molt fàcil compartir, pujar-hi arxius i dur un registre dels canvis de cadascun.
Es pot portar també un seguiment del progrés de cada membre i de cada tasca i es
pot controlar el temps dedicat a cada tasca.

La poden fer servir un nombre d’usuaris il·limitats. En la versió gratuïta només
es pot gestionar un projecte i no es poden compartir fitxers.

Trello és una altra de les aplicacions informàtiques de projectes més eficaces. Ens
permet veure les diferents tasques que hi ha en cada projecte de manera detallada,
així com qui les té assignades i establir la data límit per a cada tasca.

Però sobretot destaca per ser molt personalitzable. Els projectes es poden
organitzar en panells i, a cadascun, s’hi poden crear tasques. En els equips de
treball es poden fer servir diverses dinàmiques de feina.

Compartir documents amb Trello és molt senzill, ja que permet treballar amb
Dropbox i Google Drive i, així, adjuntar fitxers a les tasques. Inclou un calendari
de tasques que es pot assignar fàcilment a Google Calendar.

Blimp ofereix, igual que els anteriors, un escriptori des d’on es poden veure de
manera molt còmoda els diversos projectes, qui hi participa, la data límit i el
progrés de les tasques.

Dins de cada projecte es poden establir diferents objectius i assignar les tasques
necessàries per assolir-los i encomanar-les a un membre de l’equip, establint un
supervisor de la tasca.

Gràcies a aquesta aplicació informàtica es poden organitzar les diferents tasques
d’un projecte, establir prioritats, veure’n el progrés, deixar comentaris o marcar-
les com a finalitzades, entre d’altres.

També disposa d’un historial per poder fer el seguiment del projecte des de l’inici,
i una integració completa amb Dropbox i Google Drive per poder compartir fitxers
perfectament.

Aquesta aplicació es diferencia de les altres perquè té un procés de guia basat en
tècniques de producció que són utilitzades en projectes de gran escala. Suposa,
per tant, una ajuda per organitzar millor les tasques, aconseguir millors resultats i
prendre decisions importants.
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Asana està pensat per a projectes en què intervenen principalment treballs
d’equips. Està organitzat en espais de treball, on es poden crear tasques, assignar-
les a un responsable, canviar-les de projecte, posar-hi data límit, adjuntar-hi fitxers
de Dropbox, Google Drive o de l’ordinador, crear subtasques, afegir-hi etiquetes
per trobar-les fàcilment, etc.

Com que el tret diferencial d’aquesta aplicació informàtica és la comunicació, en
cada espai de treball, projecte i tasca tenim un espai per a la comunicació amb els
altres membres de l’equip, que funciona com una línia de temps de Facebook.

Per estar alerta de les tasques i dels projectes només caldrà activar l’opció de
seguir el projecte o la tasca pertinent i anar rebent les diferents actualitzacions.
Els comentaris i les actualitzacions es fan a l’instant i els calendaris es poden
compartir.

De la mateixa manera que les anteriors aplicacions informàtiques de projectes,
Redbooth ofereix un escriptori intuïtiu amb les noves notificacions dels diversos
projectes –missatges o actualitzacions de tasques– i totes les tasques assignades
–endarrerides, programades per aquell dia o els següents, i els diferents nivells de
prioritats–.

L’aplicació ofereix la possibilitat d’organitzar la feina en diferents nivells i, a
cadascun, s’hi poden anar creant els diferents projectes i assignar-los les diverses
tasques i participants. Permet enviar missatges i adjuntar fitxers fàcilment.

A cada tasca es pot assignar un responsable, una data límit, fer-hi un comentari,
rebutjar-la i marcar-la com a finalitzada. També s’hi poden afegir i compartir
anotacions, programar videoconferències i cercar tasques per nom o etiqueta, per
responsable, per data, estatus, etc.

A diferència de les aplicacions anteriors, aquesta es pot instal·lar a l’ordinador,
tot i que també es pot fer servir a través de l’aplicació del núvol. També té una
aplicació de mòbil.

GanttProject és una aplicació gratuïta que només es pot fer servir des de
l’ordinador, però que presenta una interfície gràfica molt intuïtiva des de la qual
es poden organitzar les tasques per a qualsevol projecte de manera fàcil i visual.

Amb aquesta aplicació es poden crear, modificar i imprimir complexos diagrames
de Gantt o de Pert, que de manera fàcil es poden convertir a PDF o HTML.

El principal avantatge d’aquesta aplicació és que les tasques es poden assignar de
manera jeràrquica, subordinant les unes a les altres, i visualitzar l’ordre en el qual
cal realitzar-les i la prioritat de cadascuna.

D’altra banda, l’aplicació permet establir fites i assignar cada tasca a un treballador
i a un coordinador, donar-li un nivell de prioritat, mostrar l’avanç realitzat,
representar-la al gràfic amb diferents textures i colors, associar-la a una adreça web
i personalitzar-la afegint-hi camps nous. És compatible amb Microsoft Project.

Microsoft Project és el programa del paquet ofimàtic de Microsoft Office per a la
gestió de projectes. Permet desenvolupar plans, assignar recursos a tasques, donar
seguiment al progrés, administrar pressupostos i analitzar càrregues de treball.
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És capaç de visualitzar les diferents tasques del projecte en un diagrama de Gantt
i de reconèixer diferents classes d’usuaris, els quals poden tenir diferents nivells
d’accés a projectes, vistes i altres dades.

Conté objectes personalitzables com ara calendaris, vistes, taules, filtres i camps,
que es desen en un servidor perquè tots els usuaris hi puguin accedir.
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