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Introducció

L’emmagatzematge té un paper fonamental dins de la cadena logística, la qual
comprèn des de l’extracció de la matèria primera fins que arriba el producte acabat
al client final.

Per tal de fer arribar el producte al mercat s’han de fer activitats de transformació,
emmagatzematge i transport. Les activitats de transformació i transport originen
el moviment físic del producte, mentre que les d’emmagatzematge serveixen
d’enllaç i conserven el producte fins que es produeix la demanda.

En l’apartat “Normativa específica de l’emmagatzematge” s’estudia el concepte
magatzem a fi de conèixer les funcions i les activitats més importants que s’hi
realitzen. Els magatzems també estan regulats per una sèrie de normativa a escala
nacional i internacional que cal conèixer. Es dona una primera ullada a la nor-
mativa general i s’estudia el marc legal que regula l’activitat d’emmagatzematge
i dipòsit, les obligacions de les parts que hi intervenen i els diferents tipus de
dipòsits.

Hi ha una sèrie de mercaderies especials, com les mercaderies perilloses i peribles,
que necessiten una especial atenció i cura a l’hora de ser emmagatzemades. Per
això s’entra més en detall en la normativa específica que regula l’emmagatzematge
d’aquests productes tant internacionalment com nacional.

Quan la mercaderia és objecte del comerç internacional, ja sigui en mercats
intracomunitaris o bé amb països fora de la UE, aquesta passa per una sèrie de
dipòsits i règims d’emmagatzematge amb característiques específiques, com pot
ser la zona franca o el dipòsit duaner.

En l’apartat “Funcions del magatzem en la cadena logística” s’estudia magat-
zem i es descriuen les instal·lacions dels magatzems en les terminals dels diferents
mitjans de transport i s’analitza amb detall els diferents sistemes d’emmagatze-
matge, des de les prestatgeries convencionals fins als sistemes més automatitzats.
També es veuen les zones internes en què s’acostumen a dividir els magatzems
i les diferents activitats que s’hi realitzen. Per a poder gestionar els magatzems
de manera eficient i coordinada amb la resta d’activitats de l’empresa cal utilitzar
sistemes informàtics específics, que també es descriuen al final de l’apartat.

Finalment, en l’apartat “Unitats de càrrega i elements de manipulació de
la mercaderia” es descriuen els envasos i embalatges, les diferents unitats de
càrrega (caixes, palets i contenidors) i els elements de manipulació que permeten
transportar la mercaderia d’un lloc a un altre del magatzem, com els carretons i
els transpalets. És important saber que aquestes activitats comporten uns riscos
per a la seguretat i la salut dels treballadors, i per això s’estudien aquests riscos i
les mesures que es poden adoptar per prevenir-los.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
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i les activitats proposades. Si voleu aclarir conceptes o ampliar informació, podeu
consultar la bibliografia d’aquesta unitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Identifica els règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional i
la normativa que el regula, reconeixent les normes de contractació de l’emmagat-
zematge, el dipòsit i el tractament de les mercaderies especials.

• Analitza les normes, nacionals i internacionals, que reglamenten les activi-
tats d’emmagatzematge, dipòsit i distribució.

• Aplica la normativa, nacional i internacional, en la formalització del con-
tracte de dipòsit.

• Reconeix i aplica les normes nacionals i internacionals sobre l’emmagatze-
matge i manipulació de productes generals, perillosos i peribles.

• Analitza les alternatives d’instal·lació i emmagatzematge de mercaderies en
el territori nacional abans de l’entrada a la duana.

• Analitza els aspectes que caracteritzen les zones franques i els dipòsits
francs.

• Analitza els aspectes que caracteritzen els dipòsits duaners, tant públics com
privats, i els dipòsits no duaners i locals autoritzats, entre d’altres.

• Aplica les formalitats i tràmits que cal fer en un magatzem en les dues
llengües oficials i en anglès.

• Planifica sistemes de gestió de la qualitat en el magatzem homologats a
escala internacional.

2. Reconeix les funcions del magatzem en la cadena logística, identificant els
elements físics que el componen i la normativa de seguretat i higiene aplicable.

• Identifica les instal·lacions i estructures que conformen un magatzem.

• Descriu les diferents zones del magatzem.

• Classifica els magatzems segons la posició en la cadena de subministrament.

• Identifica diferents sistemes d’emmagatzematge.

• Classifica envasos i embalatges com a protecció física de la integritat dels
materials.

• Classifica els diferents tipus de caixes, palets i contenidors com a elements
unitaris de càrrega per a l’emmagatzematge.
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• Relaciona els elements emprats en el magatzem per a la manipulació i
manutenció dels materials.

• Diferencia les funcions del magatzem com a centre de dipòsit, consolidació,
reexpedició (cross-docking), classificació, preparació i recollida.

• Identifica la normativa de seguretat i higiene aplicable als magatzems
tenint en compte la naturalesa de les mercaderies emmagatzemades i la
manipulació i manutenció que es realitza.

• Valora l’especificitat de les funcions de l’emmagatzematge de dades.
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1. Normativa específica de l’emmagatzematge

L’emmagatzematge té un paper fonamental tant en la logística com en el transport
i el comerç internacional. Per aquest motiu, cal saber que hi ha una normativa i un
marc legal que regulen aquesta activitat i que els agents que hi intervenen l’han de
complir. A més, és important saber que hi ha unes normes diferents en funció
del tipus de producte emmagatzemat (cal destacar les mercaderies perilloses i
peribles) i uns dipòsits i règims d’emmagatzematge especials en el cas del comerç
internacional.

També és útil conèixer els principals tràmits i formalitats administratives que
s’han de dur a terme amb l’Administració o entre els diferents agents, així com
els sistemes de gestió de qualitat del magatzem. També és bo conèixer algunes
expressions i vocabulari en anglès útils per tractar amb clients i proveïdors i per
fer gestions relacionades amb el magatzem.

1.1 Magatzem nacional i internacional

Hi ha diferències entre un magatzem nacional i un d’internacional i les seves
característiques principals. I cal conèixer les funcions del magatzem en una
empresa i les activitats més importants que s’hi duen a terme.

Un magatzem és un edifici o local on es dipositen els béns de qualsevol
espècie, normalment mercaderies. També es defineix com un local on els
béns existents es venen, generalment, al major.

Les característiques bàsiques d’un magatzem són les següents:

• El magatzem és un local que pot adoptar qualsevol forma física, en funció
de les necessitats de l’empresa o del tipus de mercaderia.

• Les mercaderies es guarden de forma ordenada, en funció de les seves
característiques i el seu valor.

• L’establiment i el funcionament del magatzem es dissenyen sota el criteri de
rendibilitat, de manera que la funció d’emmagatzematge ha de ser rendible
per a l’empresa.

• La destinació de les mercaderies que es guarden en el magatzem és econò-
mica: comercial (venda) o de producció (incorporació al procés productiu).

• El manteniment de les mercaderies al magatzem requereix tasques d’emma-
gatzematge i Administració.

En castellà, almacén deriva
de la paraula àrab
al-maizén, nom amb què
eren denominats els dipòsits
de cereals o graners que es
construïen sobre la
superfície durant el període
de presència musulmana a
la península Ibèrica.
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En l’àmbit internacional el magatzem s’utilitza com a dipòsit on es guarda la
mercaderia quan ha d’entrar o sortir d’un país, és a dir, quan és objecte del
comerç internacional. Hi ha diferents tipus de dipòsits en funció de les necessitats
comercials, logístiques o fiscals de les empreses. Dins d’aquest tipus de magatzem
hi ha dipòsits francs o zones franques, dipòsits duaners, dipòsits no duaners,
dipòsits temporals, etc.

1.1.1 Funcions del magatzem

Per la pròpia definició de magatzem es dedueix que la principal funció d’un
magatzem és emmagatzemar. Tot i així, l’objectiu d’un magatzem, a part
d’emmagatzemar, és protegir i conservar la mercaderia adequadament durant
un període de temps determinat fins al seu enviament. L’emmagatzematge és
important en l’empresa ja que segons com s’emmagatzemi la mercaderia pot donar
lloc a més o menys incidències, deterioraments o pèrdues de productes, cosa que
pot tenir una incidència econòmica important en els resultats de l’empresa.

Les funcions bàsiques del magatzem són:

• Dipositar i guardar les mercaderies.

• Regularitzar el flux d’existències i la distribució de mercaderies per raons
estacionals (demanda, especulació amb preus...), de fabricació o de trans-
port.

• Fer de nòdul d’enllaç del transport dins la xarxa logística.

D’aquesta manera, l’emmagatzematge és un dels elements fonamentals en el
procés logístic dels centres de distribució o magatzems i és necessari per dur a
terme l’activitat comercial. La funció d’emmagatzematge comprèn totes les ope-
racions que tenen per objecte ocupar-se dels materials o mercaderies que conserva,
manipula i mou l’empresa per aconseguir els seus objectius de fabricació o venda.

La principal finalitat del magatzem és guardar, conservar i subministrar
els productes necessaris en la quantitat i qualitat acordades en el moment
adequat i amb els menors costos possibles. Però també fa la funció de punt
d’enllaç de la xarxa logística o de transport.

Per altra banda, les principals activitats o funcions que es duen a terme a dins d’un
magatzem i que formen part del procés d’emmagatzematge són les següents:

• Recepció de mercaderies: consisteix a donar entrada als productes enviats
pels proveïdors. Durant el procés de recepció es comprova que la mer-
caderia rebuda coincideix amb les dades de la comanda (característiques,
quantitat, qualitat...) i amb les dades de l’albarà o nota d’entrega que porta
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el proveïdor juntament amb la mercaderia. Els proveïdors poden ser interns
o externs.

1. Proveïdors interns: és més habitual en el sector secundari, si és la
fàbrica de la mateixa empresa la que envia al magatzem de distribució,
per exemple. Una empresa comercial també pot rebre productes
d’altres magatzems de la seva pròpia empresa.

2. Proveïdors externs: és més habitual en el sector serveis o terciari,
quan l’empresa només té activitat comercial. El proveïdor és una altra
empresa.

• Emmagatzematge: consisteix a ubicar la mercaderia a la zona més
adequada del magatzem, amb l’objectiu de poder-hi accedir i localitzar-
la fàcilment. Per fer-ho s’utilitzen mitjans de transport interns (cintes
transportadores, carretons elevadors, transelevadors...) i elements fixos del
magatzem (prestatgeries, dipòsits...).

• Conservació i manteniment: es tracta de conservar la mercaderia en
perfecte estat durant el temps que roman en el magatzem. La custòdia
de la mercaderia també implica aplicar la legislació vigent sobre seguretat
i higiene en el magatzem i les normes especials sobre cada tipus de
producte. (Les mercaderies perilloses, els productes químics i els aliments
són exemples de productes que s’han d’emmagatzemar seguint unes normes
concretes que tenen en compte les seves característiques especials).

• Gestió i control d’existències: consisteix a determinar i controlar la quan-
titat que s’ha d’emmagatzemar de cada producte i calcular la quantitat i la
freqüència de les comandes per tal de minimitzar el cost d’emmagatzematge
i, a la vegada, oferir un bon nivell de servei al client (poder servir les
comandes quan el client les necessita o en el moment acordat).

• Expedició de mercaderies: comença quan es rep la comanda del client. A
partir d’aquí, se selecciona la mercaderia i es treu del seu lloc d’emmagatze-
matge (picking). També se selecciona l’embalatge i el mitjà de transport en
funció del tipus de mercaderia i lloc de destí. Dins del procés d’expedició hi
pot haver més activitats com consolidació (agrupació de càrregues de dife-
rents destinataris en un mateix enviament), desconsolidació (desagrupació
de càrregues) i combinació de càrregues.

1.2 Contracte de dipòsit

En la pràctica mercantil el contracte de dipòsit és dels més utilitzats, sovint com a
acte auxiliar d’altres acords comercials. Es tracta d’un contracte real de voluntats
mitjançant el qual una part (dipositant) lliura temporalment una cosa a una altra
part (dipositari), que la rep amb l’obligació de custodiar-la, conservar-la i tornar-la
quan se li reclami.

Dipositant: persona que
lliura una cosa en dipòsit.
Dipositari: persona que rep
una cosa en dipòsit.
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El contracte de dipòsit és aquell pel qual el dipositant entrega una cosa
moble al dipositari per tal que la guardi i la retorni en el temps estipulat al
dipositant.

1.2.1 Marc legal

El marc legal és tot el que la llei posa a disposició per a la realització de diferents
actes públics i privats, ja siguin de naturalesa civil o comercial. Per exemple, en
un contracte de lloguer el marc legal per confeccionar el contracte el proporciona
el Codi civil; en canvi, en l’obertura d’un comerç, el marc legal el dona el Codi
de comerç. D’aquesta manera, quan professionalment es treballa amb dipòsits i
magatzems, cal tenir en compte una sèrie de normes i lleis i, per tant, cal situar-
se en el marc legal corresponent. En aquest cas és el que regula el contracte de
dipòsit.

Les normes que regulen el contracte de dipòsit són, bàsicament, el Codi civil
i el Codi de comerç.

• El Codi civil és un conjunt unitari, ordenat i sistematitzat de normes de dret
privat. És a dir, és un cos legal que té per objectiu regular les relacions civils
de les persones físiques i jurídiques, privades o públiques, en aquest últim
cas sempre que actuïn com a particulars, desproveïdes d’imperium (sense
poder sobre els ciutadans). El Codi civil diu que el contracte de dipòsit
es constitueix “des que una persona rep la cosa aliena amb la obligació de
guardar-la i restituir-la” (article 1778), essent de caràcter essencial que la
cosa aliena que es rep sigui una cosa moble. Per tant, el dipòsit que defineix
el Codi civil només pot tenir per objecte coses mobles.

• El Codi de comerç és un conjunt unitari, ordenat i sistematitzat de normes
de dret mercantil. És a dir, és un cos legal que té per objectiu regular les
relacions mercantils. El Codi mercantil no dona una definició del dipòsit,
però regula el contracte de dipòsit mercantil (articles del 303 al 310). A
més, s’entén que aquest contracte es troba vinculat a d’altres contractes
mercantils, com el de transport. En aquest cas, es parla de contractes
combinats, en els quals l’obligació de conservar la cosa rebuda no és la
finalitat única, ni la principal del contracte de dipòsit.

El Codi de comerç recull dos altres tipus específics de dipòsits mercantils: els
dipòsits en magatzems generals i els dipòsits bancaris. El Codi de comerç estableix
que els dipòsits verificats en bancs, magatzems generals, societats de crèdit o
qualsevol altra empresa han de regir-se per:

1. Estatuts de l’entitat
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2. Codi de comerç

3. Normes del dret comú aplicables a tots els dipòsits

El problema rau a determinar quan el contracte té caràcter civil o mercantil. Una
diferència essencial entre el dipòsit mercantil i el dipòsit civil és que el regulat pel
Codi de comerç no és gratuït, excepte que es pacti el contrari.

Els requisits d’un contracte de dipòsit mercantil són:

• Que el dipositari sigui, almenys, comerciant.

• Que les coses dipositades siguin objecte de comerç.

• Que el dipòsit constitueixi, per si mateix, una operació mercantil.

Com que la majoria de contractes de dipòsit són celebrats per empreses o societats,
el seu caràcter mercantil està fora de dubte. Els dubtes sorgeixen en contractes
ocasionals o accessoris, quan no queda clar si és una activitat d’empresa o aquesta
activitat està simulada a l’empara d’una empresa. Si no es reuneixen els tres
requisits, en principi seria un dipòsit regulat per la normativa del Codi civil.

1.2.2 Tipus de dipòsit

Hi ha dues classes de dipòsit principals:

• Dipòsit regular: l’objecte entregat és el mateix que ha de ser retornat. El
dipositari està obligat a retornar la mateixa cosa que va rebre en custòdia.
És a dir, el dipositari mai adquireix el domini ni la propietat de la cosa.

Exemples de dipòsit regular

Una empresa de Manresa rep un contenidor de mercaderies al port de Barcelona, però no
disposa de transport per poder recollir la mercaderia fins al cap de tres dies. Durant aquest
temps queden en dipòsit en un magatzem públic o privat i el dipositari (magatzem) no pot
obrir el contenidor ni disposar del seu contingut.

Una persona diposita joies i documents en una caixa forta d’un banc. El client paga pel
servei i el banc està obligat a custodiar aquest objectes i a permetre que el dipositant hi
tingui accés.

• Dipòsit irregular: l’objecte que s’ha de retornar no és el mateix objecte
rebut, sinó un altre de la mateixa espècie o qualitat. La cosa dipositada passa
a ser propietat del dipositari, que es converteix en deutor i ha d’entregar una
altra cosa del mateix gènere.
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Sobre el dret de retenció, el
Codi de comerç estableix

que “el dipositari pot retenir
com a penyora la cosa

dipositada fins al pagament
complet del que es deu per
raó del dipòsit” (article 180).

Exemple de dipòsit irregular

Una persona (dipositant) té un dipòsit bancari on ha ingressat diners. El banc (dipositari)
disposa d’aquests diners per invertir-los o per prestar-los a d’altres persones però està
obligat a retornar els diners que aquest client va dipositar en el banc.

En el cas dels dipòsits bancaris, el banc disposa dels diners dels clients per invertir-
los o per deixar-los en préstec a d’altres clients. Així, el dipositant (client) només
té un dret de crèdit (que li sigui retornada la mateixa quantitat de diners, però no els
mateixos bitllets que va ingressar, evidentment) i el dipositari (banc) es converteix
en deutor i està obligat a retornar els diners que va dipositar el client (per això en la
comptabilitat dels bancs els dipòsits dels clients són el passiu, ja que representen
una obligació per al banc i els crèdits que concedeixen són l’actiu, ja que el banc
té un dret de cobrament quan concedeix un crèdit).

Encara hi ha altres tipus de dipòsits:

• Dipòsits especials: dipòsits administratius (article 308 CC). El dipositant
deixa al banc títols valors, efectes o documents que generen interessos
o dividends. En aquests casos, el dipositari està obligat a realitzar el
cobrament en el seu venciment, així com practicar els actes necessaris per
tal que els títols conservin el seu valor i els drets que els corresponguin
segons les disposicions legals.

Exemple de dipòsit especial

Els clients particulars o empreses que compren accions d’una empresa a través d’una
entitat financera, les dipositen en aquesta entitat financera amb la qual treballen. Quan
la societat fa una ampliació de capital, el banc (dipositari d’un accionista) està obligat a
comunicar al seu client (dipositant) aquesta ampliació així com a gestionar les accions que
aquest accionista posi a la venda.

• Dipòsits de mercaderies en magatzems generals: el seu caràcter apareix
regulat en els articles del 193 al 198 del Codi de comerç, segons el qual
les companyies de magatzems generals de dipòsits són societats mercantils,
encarregades del dipòsit, conservació i restitució dels fruits i mercaderies
que se’ls encomani i de l’emissió de resguards nominatius i al portador que
atribueixen el ple domini sobre els efectes dipositats.

El dipòsit de mercaderies en magatzems generals suposa l’entrega d’un
bé a un establiment dedicat a aquesta activitat a canvi d’un preu.

1.2.3 Formalització del contracte: obligacions

Les obligacions del dipositari són:

• Guardar i conservar les mercaderies.
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• Restituir les mercaderies quan les sol·liciti el dipositant o en el termini
estipulat en el contracte de dipòsit. En canvi, el dipositari pot demanar que
el dipositant retiri les mercaderies abans del termini establert quan perillin
en el seu poder o li causin un perjudici.

• Retenir només les mercaderies quan el dipositant no li hagi pagat l’import
pactat per a la seva conservació o no li hagi pagat els perjudicis que, sense
la seva culpa, li hagi causat el dipòsit. Però el dret de retenció no constitueix
un dret real ja que el dipositari no pot alienar ni vendre les mercaderies en
dipòsit. No obstant això, pot sol·licitar-ne l’embargament.

• Responsabilitzar-se dels menyscaptes, danys i perjudicis que la cosa diposi-
tada pateixi per la seva malícia o negligència, i també dels que provinguin
de la naturalesa o vici de les coses, si en aquests casos no va fer prou per
evitar-los o remeiar-los donant-ne avís al dipositant, immediatament quan
es manifestin.

• Contractar una assegurança.

Exemple d’obligacions del dipositari

El senyor Claramunt ha formalitzat un contracte de dipòsit amb el senyor Garcia per tal que
li guardi uns mobles. El senyor Garcia els ha guardat en un lloc amb humitat i el mobiliari
s’ha deteriorat. El senyor Garcia respondrà d’aquests perjudicis ocasionats al no dur a
terme de manera correcta la custòdia de la mercaderia entregada.

Les obligacions del dipositant són:

• Pagar al dipositari la remuneració establerta per la guarda i custòdia del béns
objecte de dipòsit.

• Reemborsar al dipositari les despeses que hagués fet per a la conservació
dels béns o mercaderies, així com indemnitzar-lo per als perjudicis que el
dipòsit hauria causat.

La durada del contracte de dipòsit l’estableixen les parts contractants de comú
acord, és a dir, dipositari i dipositant. Pel primer, neix l’obligació de guardar la
cosa fins que el termini es compleixi o fins que així ho sol·liciti el dipositant. Per
tant, l’obligació del dipositari de guardar la cosa és:

• Fins al venciment del contracte: quan s’ha establert un termini, el dipositari
pot demanar al dipositant que reclami la cosa pel venciment de termini.

• Abans del venciment: el dipositari pot demanar rescindir el contracte quan
el dipòsit li provoqui perjudicis.

• Quan no s’estableix venciment: la restitució dels béns és a voluntat del
dipositant. Així, el dipositant també pot finalitzar el contracte abans del
venciment, quan el dipòsit perilli en mans del dipositari.
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Pignorar

Donar o deixar en penyora
alguna cosa com a garantia del

compliment d’una obligació.

El Codi civil estableix que quan s’ha establert termini per al dipòsit, aquest
només és obligatori per al dipositari. Segons aquesta clàusula, el dipositari
no pot restituir la cosa abans del venciment si no és que es troba dins de les
excepcions mencionades abans.

El dipòsit finalitza i el contracte s’extingeix quan la cosa objecte del contracte
és restituïda al dipositant. La renúncia del dipositari a continuar amb el dipòsit
suposa, igualment, l’extinció del contracte. La pèrdua o destrucció de la cosa posa
també fi al contracte, sens perjudici de les responsabilitats que puguin derivar dels
fets.

Exemple d’obligacions en el venciment i extinció del contracte

L’empresa HOGUARDEMTOT, SL, té un magatzem logístic situat a 1 quilòmetre dels molls
de càrrega i descàrrega del port de Barcelona. Aquesta empresa presta serveis de dipòsit
de mercaderies de diferents tipus i poden ser en forma de palets, contenidors, etc.

L’empresa FRUITADELLEIDA, SA, firma el 25 de febrer amb HOGUARDEMTOT, SL, un
contracte de dipòsit per a la guarda i custòdia de set contenidors de fruita, els quals
estaran en aquestes instal·lacions fins al dia 12 de març, quan sortirà el vaixell amb destí a
Rotterdam.

Al cap de sis dies s’observa que un dels contenidors està infectat per un insecte que pot
malmetre d’altres mercaderies comestibles del mateix magatzem i en règim de dipòsit.

• Classe de dipòsit. És un dipòsit regular, ja que el mateix objecte entregat és el que ha de ser
retornat.

• Dipositari i dipositant. El dipositari és l’empresa HOGUARDEMTOT, SL, ja que és
el responsable de guardar i conservar la mercaderia. El dipositant és l’empresa
FRUITADELLEIDA, SA, ja que és qui diposita la mercaderia en els magatzems de l’empresa
que es dedica a l’activitat d’emmagatzematge, entre d’altres.

• Obligacions del dipositari. El dipositari HOGUARDEMTOT, SL, ha d’avisar immediatament
el dipositant de la situació i li ha de demanar que retiri la mercaderia encara que no hagi
arribat el venciment per tal d’evitar contaminació de mercaderies d’altres clients. A més, ha
de prendre les mesures necessàries de desinfecció i neteja per tal que els insectes no ataquin
les mercaderies dels altres dipositants.

• Obligacions del dipositant. El dipositant FRUITADELLEIDA, SA, ha de retirar la mercaderia
i pagar al dipositari les despeses de dipòsit més les ocasionades per la desinfecció i els
possibles danys que pugui haver causat a d’altres clients.

El document del contracte de dipòsit està format per tres parts:

• La matriu, que es queda en poder del dipositari.

• El reguard, que serveix per a la retirada de la mercaderia o per a la seva
transmissió.

• El resguard de garantia o warrant, que serveix per a la pignoració dels
gèneres dipositats.

Resguard de garantia

El warrant és un valor negociable (accions, matèries primeres, divises...) emès per una
entitat a un termini determinat que atorga el dret (i no l’obligació) mitjançant el pagament
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d’un preu a comprar o vendre una quantitat específica d’un actiu a un preu prefixat al llarg
de tota la vida de l’actiu o en el seu venciment.

1.3 Activitat d’emmagatzematge-distribució: els operadors logístics

L’activitat del magatzemista-distribuïdor consisteix a:

• Rebre en dipòsit mercaderies o béns en el seu local o magatzem.

• Realitzar la funció d’emmagatzematge, custòdia, manipulació, administra-
ció, control d’existències, preparació de comandes, etc.

• Gestionar la distribució de les mercaderies o béns a les persones, de la
manera i en el temps i lloc que determinin els dipositants (en vehicle propi
o subcontractat).

”A los efectos de esta ley, se considera almacenistas-distribuidores a las empresas
especializadas en actuar como depositarias de mercancías ajenas que, además, se
encarguen de distribuirlas o de gestionar su distribución, conforme a las instrucciones
recibidas del depositante. En el ejercicio de su función, el almacenista-distribuidor
podrá desarrollar otras tareas tales como consolidación o ruptura de cargas, gestión
de existencias u otras que resulten preparatorias o complementarias del transporte y
distribución de las mercancías almacenadas.”

Llei d’ordenació del transport terrestre (LOTT)

En la modificació de la LOTT de 2013, en l’article 123 s’afegeix la definició de magatzemista

o distribuïdor, per adaptar-se a la situació del sector.

Hi ha una modalitat semblant a l’activitat d’emmagatzematge i distribució: els
anomenats operadors logístics.

Els operadors logístics realitzen activitats més completes que els que només
es dediquen a emmagatzemar. Poden gestionar tot el procés, des de les
matèries primeres fins a tots els mitjans de transport possibles.

En el cas de l’operador logístic es presenta una dificultat afegida, ja que no
existeix una regulació legal com a tal per a aquesta figura. Per aquest motiu, és
imprescindible, en la redacció del contracte, el fet de determinar totes les clàusules
a aplicar, incidint especialment en la responsabilitat de les parts. El contracte
de prestació de serveis logístics persegueix la prestació d’aquests serveis a canvi
d’un preu, tenint com a suport la plataforma logística que es determini (magatzem,
terminal, etc.). Dins els operadors logístics, hi ha els operadors 3PL i 4PL.

Als anys noranta l’avenç de les tecnologies de la informació i l’inici de la
globalització dels mercats van donar peu a necessitats logístiques més complexes,
amb un predomini de la logística internacional, la qual cosa va anar afavorint que
els empresaris externalitzessin cada vegada una part més important de la seva
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logística. D’aquí van sorgir els operadors logístics, que eren contractats per les
empreses per tal de gestionar part del seu procés logístic.

3PL significa third party logistics (en anglès), logística de tercers. És a dir,
l’externalització o outsourcing de la logística a un operador extern.

Les funcions d’un operador 3PL són:

• Proporcionar serveis de transport i emmagatzematge a un fabricant com a
actor intermediari entre aquest i els seus clients, però l’operador 3PL no és
propietari dels béns que emmagatzema i distribueix.

• Oferir i proporcionar funcions logístiques que permetin optimitzar part de la
gestió de la cadena de subministrament del fabricant, el qual queda alliberat
d’haver de disposar de la seva pròpia flota de vehicles i dels seus propis
magatzems.

En el cas dels operadors 3PL, el fabricant segueix gestionant la seva pròpia
logística, ja que les comandes i les factures són administrades en última instància
pel fabricant mateix.

4PL o fourth party logistics (en anglès) es defineix com un operador logístic
que no disposa de recursos físics propis (camions, magatzems...). També
se l’anomena LLP (lead logistics provider), proveïdor principal de logística.

Les funcions d’un operador 4PL són:

• Proporcionar serveis logístics de consultoria, planificació, integració de
noves tecnologies, gestió, geolocalització, etc. I delega l’execució de les
funcions físiques en els operadors 3PL més adequats.

• Actuar com a intermediari únic entre el fabricant i la seva cadena de
subministrament. Així, l’operador assumiria la gestió de tota la cadena de
subministrament del contractant en la seva totalitat.

• Establir relacions a llarg termini amb els fabricants. Això és perquè aquests
passen a tenir una dependència important respecte al seu operador logístic,
i per això es solen establir relacions a llarg termini amb els operadors 4PL.

Així, com més alt és el nombre davant de les PL, més alt és el grau d’externalitza-
ció de la logística. D’aquesta manera, 1PL es refereix a quan no s’externalitza la
logística. El fabricant mateix emmagatzema i transporta la mercaderia als seus
clients. Típicament, 1PL es dona en petits fabricants que operen localment, i
que són autosuficients en els seus serveis de logística. En canvi, 2PL implica
externalitzar algunes de les funcions de la logística, que principalment sol ser el
transport. Quan un fabricant expandeix la seva àrea geogràfica d’actuació, pot
necessitar passar d’1PL A 2PL.
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Diferències entre 3PL i 4PL:

Un operador 4PL ha de centrar-se a aconseguir la màxima eficiència en la gestió de
la cadena de subministrament, ja que no disposa d’actius físics (flota de camions,
magatzems...) pendents de rendibilitzar a causa de la gran inversió en diners que
suposen. Un operador 4PL també disposa d’una xarxa d’operadors 3PL per tal
de poder delegar o subcontractar les funcions logístiques a l’operador logístic que
més s’hi adeqüi en cada cas. A vegades, la frontera entre un operador 3PL i un
4PL no està massa clara, ja que els operadors 3PL cada vegada han hagut d’anar
oferint més serveis per tal de ser més competitius i això fa que es puguin solapar
amb els serveis que ofereixen els 4PL.

1.4 Normativa nacional i internacional aplicable al magatzem

Per poder interpretar la normativa nacional i internacional pel que fa al magatzem
i a l’emmagatzematge cal definir primer alguns conceptes per entendre com
funciona la normativa referent al magatzem tant en l’àmbit espanyol com en
l’europeu.

1.4.1 Normativa nacional

En el cas de la normativa nacional cal conèixer el rang de les normes espanyoles.
Aquestes normes poden ser lleis, lleis orgàniques, decrets o tractats i cal conèixer
com s’apliquen i quin ordre tenen en el sistema legislatiu espanyol.

Específicament com a normativa de referència al magatzem en l’àmbit nacional
hi ha:

Normativa que regula els contractes de dipòsit:

• Estatuts de l’entitat (empresa).

• Codi de comerç (Reial decret de 22 d’agost de 1885 pel qual es publica el
Codi de comerç).

• Normes del dret comú, aplicables a tots els dipòsits (el Codi civil n’és un
exemple: Reial decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi
civil).

Normativa que regula la prevenció de riscos laborals:

• Constitució

“Els poders públics fomentaran una política que garanteixi la formació i readaptació
professional; vetllaran per la seguretat i higiene en el treball i garantiran el descans

Per a conèixer els
diferents tipus de normes
nacionals i internacionals i
el seu rang dins de cada
àmbit, consulteu els
annexos.



Logística d’emmagatzematge 20
Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç

nacional i internacional

necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes
i la promoció de centres adequats.”

“Els poders públics han de desenvolupar una política de protecció de la salut dels
treballadors, a través de mesures preventives i prestació dels serveis necessaris.”

Constitució espanyola. Article 40.2 i article 43

• Estatut dels treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors).
L’Estatut dels treballadors assenyala les obligacions d’empresaris, tècnics,
comandaments intermedis, treballadors i els seus representants legals pel
que fa a la prevenció de riscos laborals.

“Els treballadors tenen dret a la seva integritat física i a una política de seguretat i higiene
adequada.”

“Els treballadors han de complir les obligacions concretes del seu lloc de treball i han
d’observar les mesures de seguretat i higiene que adopti l’empresa.”

Estatut dels treballadors. Article 4.2d i Article 5

• Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 de 8 de novembre, BOE
de 10 de novembre). La Llei de prevenció de riscos laborals té per objectiu
promoure i protegir la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant
l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries
per a la prevenció de riscos derivats del treball. L’objectiu d’aquesta llei és
adequar la legislació espanyola a la normativa de la Unió Europea en matèria
de prevenció de riscos laborals. El propòsit és fomentar una autèntica
cultura preventiva dotant d’informació i formació als treballadors.

“1. El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d’oferir
seguretat pel que fa als riscos de relliscades i caigudes, xocs, cops contra objectes
esfondraments o caigudes de materials sobre els treballadors.”

“2. El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran de facilitar
el control de les situacions d’emergència, en especial en cas d’incendi, i possibilitar, quan
sigui necessari, l’evacuació ràpida i segura dels treballadors.”

“3. Els llocs de treball hauran de complir, en particular, els requisits mínims de seguretat
indicats en l’annex I.”

Llei de prevenció de riscos laborals. Article 4

S’ha de complir tota la normativa recollida en la Llei de prevenció de riscos
laborals i el Reial decret de desenvolupament (RD 486/97, de 14 d’abril, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball).

Algunes de les disposicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball són:

• La instal·lació elèctrica ha d’ajustar-se a la normativa.

• La il·luminació ha de permetre fer les activitats sense risc.
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• Cal disposar del material i espai per la prestació dels primers auxilis.

• El sòl ha de ser estable i no lliscant.

• Les obertures i desnivells que suposin un risc de caiguda s’han de protegir
amb baranes o altres sistemes de seguretat.

• L’amplada mínima de portes interiors ha de ser de 80 cm i la de portes
exteriors, d’1 m.

• Les vies de circulació de vehicles han de passar a una distància suficient de
portes, passadissos i circulació de vianants.

• Els molls de càrrega han de tenir, almenys, una sortida.

• Les portes s’han d’obrir cap a fora, han de servir de tallafocs, han d’estar
lliures d’obstacles i perfectament senyalitzades.

• Els magatzems han d’estar equipats amb els dispositius necessaris per
combatre els incendis.

1.4.2 Normativa internacional

En l’àmbit de la normativa internacional, la normativa europea és la que afecta més
directament aquesta activitat professional. Igual que en moltes altres matèries,
la normativa europea és fonamental en la regulació de temes específics de
l’emmagatzematge, en temes logístics i de transport.

En l’àmbit europeu hi ha la següent normativa pel que fa a l’àmbit del magatzem:

Normativa que regula els contractes de dipòsit duaners:

• Codi duaner de la Unió (CDU), subjecte al Reglament (UE) número
952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d’octubre de 2013, i
els seus reglaments delegats i d’execució, publicats entre 2015 i 2016.

Normativa que regula la prevenció de riscos laborals:

• Directiva 89/654/EEC, de 30 de novembre de 1989, pel que fa als reque-
riments mínims del lloc de treball. Aquesta normativa fa referència a les
sortides d’emergència i a la neteja, ordre i manteniment dels llocs de treball,
maquinària i eines.

• Directiva marc 89/391/EEC, de 12 de juny de 1989, sobre la introducció
de mesures per incentivar millores pel que fa a la seguretat i salut dels
treballadors. Aquesta directiva conté obligacions bàsiques dels empresaris i
treballadors. Sobretot posa èmfasi en l’obligació de l’empresari d’assegurar
la seguretat i la salut dels treballadors en tots els àmbits laborals.
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• Reglament (CE) núm. 1654/2003 del Consell, de 18 de juny de 2003,
pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2062/94, pel qual es crea
l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball.

1.5 Normativa per a mercaderies especials

Hi ha una sèrie de mercaderies que tenen unes característiques especials que
s’han de tenir en compte a l’hora de fer l’activitat d’emmagatzematge, ja siguin
mercaderies perilloses o mercaderies peribles, com els aliments.

En el cas de les mercaderies perilloses s’han de seguir una sèrie de normatives
per tal de garantir la seguretat en el magatzem i evitar riscos d’accidents, contami-
nació, etc. Per altra banda, en el cas de les mercaderies peribles s’han de tenir en
compte les seves característiques per tal de garantir que arribin en les condicions
adequades als consumidors i per tal de garantir la higiene de tot el procés i evitar
la infecció i contaminació dels productes, que podria afectar la salut pública.

Cal conèixer les mercaderies perilloses i la seva classificació, la normativa en
funció del transport (nacional o internacional) i les variables a tenir en compte a
l’hora d’emmagatzemar mercaderies perilloses: les específiques de les mercade-
ries perilloses i les derivades de la normativa de la Llei de prevenció de riscos
laborals.

1.5.1 Mercaderies perilloses

Diàriament es consumeixen productes catalogats com a mercaderies perilloses
sense prestar-hi atenció. El seu consum i la compra estan tan normalitzats que
no es para atenció en el risc que suposaria un tractament i transport inadequats.
Aquestes matèries poden ser medicaments, productes de neteja, carburants, gasos,
conservants dels aliments, etc. Aquestes mercaderies han de tenir una normativa
que en reguli l’emmagatzematge i transport. Així, el transport i emmagatzematge
de les mercaderies perilloses poden estar prohibits pels reglaments o poden estar
autoritzats només en les condicions que s’estableixin.

Les mercaderies perilloses són matèries o objectes que suposen un risc per
a la salut i per a la seguretat o que poden produir danys en el medi ambient,
les propietats o les persones.

“Per mercaderia perillosa entenem qualsevol substància o producte que, durant la
seva fabricació, manipulació, transport, emmagatzematge o utilització, pugui generar o
despendre vapors, fum, pols, gasos o fibres capaços de produir efectes infecciosos, irritants,
inflamables, explosius, corrosius, asfixiants, tòxics o de qualsevol naturalesa perillosa, o
que puguin generar radiacions ionitzants en quantitats o concentracions que tinguin alguna
probabilitat de danyar la salut de les persones que entrin en contacte amb elles o que
puguin causar danys materials a les instal·lacions o al medi ambient”.
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Reial decret 387/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova la Directriu bàsica de planificació

de protecció civil davant del risc d’accident en els transports de mercaderies perilloses per

carretera i ferrocarril

Aquests materials han estat classificats per l’Organització de les Nacions Unides
(ONU) en diferents classes de perillositat. El sistema utilitzat és el preparat pel
grup d’experts de l’ONU, que ha servit de base per a l’elaboració de la majoria de
regulacions internacionals i nacionals. Les matèries o productes objecte d’aquesta
classificació són els considerats en els reglaments ADR i RID.

Classificació de mercaderies perilloses

El sistema utilitzat classifica les mercaderies perilloses en classes de matèries:

• Classe 1. Matèries i objectes explosius

• Classe 2. Gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió

• Classe 3. Matèries liquides inflamables

• Classe 4.1 Matèries sòlides inflamables

• Classe 4.2 Matèries subjectes a inflamació espontània

• Classe 4.3 Matèries que, al contacte amb l’aigua, desprenen gasos inflamables

• Classe 5.1 Matèries comburents

• Classe 5.2 Peròxids orgànics

• Classe 6.1 Matèries tòxiques

• Classe 6.2 Matèries infeccioses

• Classe 7. Matèries radioactives

• Classe 8. Matèries corrosives

• Classe 9. Matèries i objectes perillosos diversos

A més, la classificació es duu a terme d’acord amb el risc principal que presenta
la mercaderia perillosa. D’aquesta manera, en cas d’emergència, si se sap la
classe a la qual correspon la mercaderia perillosa involucrada en l’accident es
pot conèixer quin és el risc principal (tòxic, explosiu, corrosiu, radioactiu, etc.) i,
per tant, l’actuació dels grups operatius és més segura i eficaç. Vegeu exemples
de pictogrames de mercaderies perilloses a la figura figura 1.1.

Exemple de classificació de mercaderies perilloses

El lleixiu i els insecticides pertanyen al grup 6.1. Matèries tòxiques.

El gas butà pertany al grup 2. Gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió.

Consulteu amb més detall la
classificació de les
mercaderies perilloses en el
següent enllaç de GUIAR
(Grup Universitari
d’Investigació Analítica de
Riscos): bit.ly/1jDJ2WL

Consulteu els “Annexos”
per tal d’ampliar
informació sobre les
mercaderies perilloses i la
seva classificació.

http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/Clas_MMPP.htm
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Consulteu aquesta
normativa en l’enllaç de la
web de l’Agència Europea

de la Seguretat i Salut en el
Treball: goo.gl/uPMvZe

Figura 1.1. Exemples de pictogrames de mercaderies perilloses

La normativa pel que fa a les mercaderies perilloses varia en funció del tipus de
transport. A més, cal dir que s’ha de tenir en compte la normativa internacional
i la normativa nacional de cada país, en el nostre cas la normativa espanyola.
La relació entre la normativa internacional i la normativa nacional es pot veure
en l’Acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies per carretera
(ADR), un acord no sancionador entre estats, sense cap autoritat específicament
assignada per a controlar-ne l’aplicació.

Exemple de l’aplicació de la normativa ADR a Espanya

Cada país adopta en la seva legislació interna l’aplicació de l’ADR, assignant les autoritats
competents per vetllar pel seu compliment. En el cas d’Espanya és el Ministeri de Foment,
segons el Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de
transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol; s’expressa en el seu
article 2 que les normes de l’ADR seran aplicables als transports que es facin íntegrament
dins el territori espanyol.

Normativa internacional

Cal tenir en compte els següents convenis internacionals pel que fa al transport
de mercaderies perilloses:

• Per carretera: l’anomenat Acord europeu sobre el transport de mercaderies
perilloses (ADR), firmat a Ginebra el 30 de setembre de 1957. L’última
versió aprovada és de l’any 2017.

• Per via marítima: a través del llibre taronja de les Nacions Unides,
que estableix els codis IMDG/IMCO (International Maritime Dangerous
Goods/Intergovernamental Maritime Consultative Organization) i l’OMI
(Organització Marítima internacional).

• Per mitjà aeri: es legisla a través de la IATA (Associació Internacional de
Transport Aeri) i l’OACI (Organització Internacional d’Aviació Civil).

• Per ferrocarril: el Reglament relatiu al transport internacional per ferrocarril
de mercaderies perilloses (RID) és molt similar a la reglamentació per
carretera (conveni ADR). El reglament va entrar en vigor l’any 1985 (BOE
del 20 al 26 d’agost de 1986). L’última versió és la de l’any 2017. A
Espanya s’aplica al transport internacional, però també al transport nacional
de mercaderies perilloses.

https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation/european-directives
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Per altra banda, aquesta normativa regula aspectes relacionats amb
l’emmagatzematge de productes perillosos i peribles:

• Directiva 2017/164/EU, de 31 de gener de 2017, pel que fa als valors límits
ambientals d’exposició en els llocs de treball de productes químics. Aquesta
directiva estableix valors límits per a diferents agents químics i es demana
als estats membres que estableixin uns valors límits ambientals d’acord
amb aquesta directiva i que facin les modificacions necessàries en la seva
normativa per tal de complir-la.

• Directiva 2000/54/EC, de 18 de setembre de 2000, del Parlament Europeu
i el Consell, pel que fa a la protecció dels treballadors dels riscos derivats
de l’exposició als agents biològics en el treball. Aquesta directiva estableix
els requeriments mínims per a la seguretat i salut dels treballadors exposats
als agents biològics.

Cal dir que hi ha moltes normes europees que regulen l’emmagatzematge de
diferents tipus de productes perillosos. El més adequat és que cada empresa vagi
a buscar la normativa en funció de la seves necessitats i amb relació al producte
que ha d’emmagatzemar.

Normativa nacional

En l’àmbit nacional cal tenir present la següent normativa:

• Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques
complementàries.

• Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de
control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin
substàncies perilloses.

• Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica
d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activi-
tats que puguin donar origen a situacions d’emergència.

• Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de
transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.

• Reial decret 412/2001, de 20 d’abril, pel qual es regulen diversos aspectes
relacionats amb el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril.

• La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LLPRL)
té per objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors, establint com
a principis generals:

– La prevenció dels riscos professionals

– L’eliminació o disminució dels riscos derivats del treball

– La informació, consulta, participació equilibrada i formació dels
treballadors en matèria preventiva
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Tot i que és important tenir una idea de la normativa que regula l’emmagatzematge
de mercaderies perilloses, aquest apartat no presenta tota la normativa exhaus-
tivament. En funció del producte emmagatzemat i de les diferents necessitats,
l’empresa busca i consulta la informació específica corresponent.

D’aquesta manera, en termes generals, per poder emmagatzemar mercaderies
perilloses s’han de tenir en compte diferents normes. Algunes són específiques
per a l’emmagatzematge de mercaderies perilloses i les altres formen part de la
normativa referent a la Llei de prevenció de riscos laborals, que ha de complir
qualsevol centre de treball.

Enllaços a normativa de transport i emmagatzematge de productes especials

• Normativa ADR. Ministeri de Foment: goo.gl/W7CaaP

• Reglament d’emmagatzematge de productes químics (Reial decret 656/2017, de 23 de juny):
goo.gl/os1Sae

Algunes normes extretes principalment del Reial decret 656/2017, de 23 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les
seves instruccions tècniques complementàries són:

• El magatzem ha d’estar allunyat de cursos d’aigua i s’han d’evitar possibles
inundacions.

• Si s’emmagatzemen productes tòxics o inflamables, no podran estar ubicats
en plantes elevades d’edificis habitats. És preferible que els magatzems es
trobin en zones industrials i no en zones urbanes.

• S’ha de disposar de mitjans de seguretat que minimitzin el risc tant pels
agents externs com pels derivats del seu propi funcionament.

• Evitar l’existència de productes i envasos combustibles propers a la part
externa del magatzem (palets, envasos de cartró, fustes...).

• És preferible que els magatzems tinguin una sola planta i que tinguin
ventilació amb sortida a l’exterior. Les oficines tindran accés independent
del magatzem.

• El magatzem ha d’estar construït amb materials no combustibles i de manera
que permeti la protecció tant de la humitat com de temperatures extremes.

1.5.2 Mercaderia perible: emmagatzematge d’aliments

Per les seves característiques especials, els productes peribles acostumen a neces-
sitar condicions especials de conservació i emmagatzematge.

https://www.fomento.gob.es/transporte-terrestre/mercancias-peligrosas-y-perecederas
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8755
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Els productes peribles són aquells que tenen una durabilitat limitada a la
data que determina la seva caducitat. Se n’ha de produir el consum abans
d’aquesta data.

Els productes peribles es poden classificar en:

• Productes congelats (peix congelat, verdures congelades, gelats...)

• Productes refrigerats (carn, peix, iogurts, flams, mantegues, pastissos...)

• Productes frescos (llet, embotits, fruita, formatges...)

• Productes a temperatura normal (conserves de tomàquet, conserves de
tonyina, galetes, pasta, productes farmacèutics, etc.)

Les necessitats especials d’emmagatzematge d’aquests productes estan regulades
per diferents normatives, entre les quals destaquen la normativa Europea i la
normativa nacional.

A partir de l’any 2002 la Unió Europea publica un extens marc legislatiu en matèria
d’higiene alimentària que constitueix els principis generals, bàsics i comuns per
a la producció, emmagatzematge i comercialització de tots els aliments segons
normes higièniques. Es reafirma la responsabilitat dels diferents agents de la
cadena alimentària en la producció d’aliments segurs.

La legislació relativa a l’emmagatzematge d’aliments és:

Legislació europea (reglaments)

• Reglament 37/2005, de la Comissió, relatiu al control de les temperatures
en els mitjans de transport i en els locals de dipòsit i emmagatzematge
d’aliments ultracongelats destinats al consum humà.

• Reglament 852/2004, del Parlament Europeu i el Consell, relatiu als princi-
pis bàsics en matèria d’higiene dels productes alimentaris. Estableix que:

– L’operador de l’empresa alimentària és el principal responsable de la
seguretat alimentària.

– S’ha de garantir la seguretat alimentària des de l’origen del producte.
– La importància de no trencar la cadena del fred en l’emmagatzematge,

transport i venda de productes alimentaris, en especial, els congelats.
– Obligació d’aplicar els procediments basats en els principis d’anàlisi

de perills i punts de control crític (APPCC) establerts per la FAO
(Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació).

• Reglament 853/2004, del Parlament Europeu i el Consell, pel qual s’esta-
bleixen les normes d’higiene dels aliments d’origen animal.

Els reglaments són d’obligat compliment en les legislacions nacionals des
del moment en què s’aproven en les institucions comunitàries.
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Legislació nacional (reials decrets)

• Reial decret 176/2013, pel qual es deroguen determinades reglamentacions
tecnicosanitàries i normes de qualitat referides a productes alimentaris.

• Reial decret 1109/1991, pel qual s’aprova la norma general referida a
aliments ultracongelats destinats a l’alimentació humana. Aquest reial
decret regula, entre d’altres:

– La definició d’aliment ultracongelat.
– Com han de ser les matèries primeres i els equips tècnics utilitzats.
– Les substàncies congelants autoritzades que poden estar en contacte

amb els aliments (aire, hidrogen i anhídrid carbònic).
– La temperatura i les toleràncies autoritzades (-18°C amb tolerància de

+/-3°C).
– L’emmagatzematge, transport i la distribució dels productes ultracon-

gelats.
– L’envàs i l’etiquetatge (indicació expressa d’ultracongelat o congelat

ràpidament, acompanyat del període en què pot ser emmagatzemat, la
temperatura de conservació, el lot i la llegenda de “no congelar després
de la descongelació” o una altra de similar).

1.6 Règims d’emmagatzematge en el comerç internacional

Alguns règims d’emmagatzematge serveixen per donar cobertura a determinades
situacions que sorgeixen en el comerç internacional. A les mercaderies, després
de ser introduïdes en el territori duaner comunitari, se’ls ha de donar un destí
duaner (excepte prohibició expressa per raons d’ordre públic, seguretat, salut...).
Els destins duaners són el conjunt de tràmits i formalitats necessaris, utilitzats per
decidir què fer amb les mercaderies, quin és el seu destí.

Les mercaderies se situen en dipòsit temporal i tenen un termini màxim de 90 dies
per adjudicar-los un destí duaner. Els productes dipositats en aquests magatzems
reben un tractament fiscal especial que no es dona en els magatzems normals:
zones franques, dipòsits duaners, dipòsits no duaners, magatzems de dipòsit
temporal i local autoritzat.

Els règims d’emmagatzematge en el comerç internacional són àrees
específiques que permeten que els productes importats quedin exempts
temporalment (mentre hi romanguin) del pagament de l’aranzel, l’IVA i els
impostos especials.

Algunes característiques d’aquests règims són:

• Són àrees perfectament delimitades.
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• Les mercaderies poden romandre en aquestes àrees per temps il·limitat.

• Cada país té llibertat per establir les àrees que consideri convenients.

1.6.1 Codi duaner de la Unió Europea

Aquests règims d’emmagatzematge estan regulats pel Codi duaner de la Unió
(CDU). Aquest codi duaner entra en vigència l’1 de maig de 2016, i una de les
principals novetats que aporta és que les gestions o despatxos duaners a partir
d’aquesta data es realitzen via telemàtica.

Codi duaner de la Unió Europea

Fins a l’1 de maig del 2016, el codi duaner vigent era l’anomenat Codi duaner comunitari,
subjecte al Reglament (CEE) número 2913/92 del Consell, de 12 d’octubre de 1992, i el
seu Reglament (CEE) número 2454/93 de la Comissió, de 2 de juliol de 1993.

Actualment el codi duaner vigent és l’anomenat Codi duaner de la Unió (CDU), subjecte
al Reglament (UE) número 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d’octubre
de 2013, i els seus reglaments delegats i d’execució, publicats entre 2015 i 2016.

En el transport internacional, normalment s’utilitzen diversos mitjans per tal de
traslladar la mercaderia de l’origen al destí final, excepte en els casos en què el
recorregut es fa utilitzant el transport per carretera porta a porta. Cada vegada que
la mercaderia canvia d’un mitjà de transport a un altre es produeix una situació
d’emmagatzematge en trànsit i/o en dipòsit, que es duu a terme en zones franques
i dipòsits duaners situats dins el recinte duaner.

El recintes duaners són espais físics perfectament delimitats que generalment estan
situats en:

• Ports marítims

• Aeroports

• Terminals interiors de transport per carretera

• Terminals interiors de transport per ferrocarril

• Zones franques

• Dipòsits duaners

• Magatzems de dipòsit temporal

• Recintes autoritzats de les empreses

El Codi duaner de la Unió (CDU) regula l’entrada de mercaderies en
el territori de la UE i obliga la persona o empresa que les introdueix a
formalitzar la seva tramitació davant les autoritats duaneres.
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“Es comet delicte de contraban quan s’importen o exporten mercaderies sense presentar-
les per al seu despatx a les oficines duaneres o en els llocs habilitats per l’administració
duanera.”

Llei orgànica 12/1995, de repressió del contraban. Article 2

Quan una mercaderia procedent d’un país tercer arriba a la Unió Europea queda
sota el control i vigilància de les autoritats duaneres fins que se’n determina l’es-
tatus duaner, passa a una zona franca, es reexporta o es destrueix. El responsable
perquè una mercaderia procedent d’un país tercer es faci passar immediatament
sota el control d’una duana o a una zona franca és la persona que pren al seu càrrec
el transport de les mercaderies un cop introduïdes al territori de la Unió Europea.
El Codi duaner de la Unió defineix com a destinació duanera d’una mercaderia
el fet d’incloure-la en un règim duaner, o també la seva reexportació.

El CDU enumera les següents destinacions:

• Inclusió en un règim duaner

• Reexportació de les mercaderies fora del territori duaner de la UE

• Destrucció de les mercaderies

• Abandonament de les mercaderies a favor de l’erari públic

Per altra banda, el CDU estableix els diferents règims als quals es pot acollir una
mercaderia quan arriba a la Unió Europea per ser introduïda al seu territori duaner.
Són els anomenats règims duaners:

1. Despatx a lliure pràctica

2. Exportació

3. Règims especials

• Trànsit: extern i intern

• Emmagatzematge: dipòsits duaners i zones franques (no hi ha dipòsits
francs)

• Destins especials: importació temporal i destí final

• Transformació: perfeccionament actiu i passiu (desapareix la transfor-
mació sota control duaner)

Vegeu detallats aquests règims duaners especials a la taula 1.1:

Taula 1.1. Règims duaners especials

Trànsit Dipòsit Destinacions especials Perfeccionament

Trànsit extern Dipòsit duaner Importació temporal Perfeccionament actiu

Trànsit intern Zones franques Destinació final Perfeccionament passiu
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1.6.2 Àrees exemptes: zones franques

Per afavorir les operacions de comerç exterior, els països estableixen en els seus
territoris zones amb règims fiscals especials, com les zones franques. En aquestes
zones es dipositen les mercaderies que no es volen incloure en un règim duaner,
amb la finalitat que no se’ls apliquin mesures de política comercial i els drets
que els corresponguin. Aquestes zones també s’utilitzen per introduir mercaderia
temporalment en un país, que sigui transformada i després reexportada a tercers
països.

Les zones franques són zones del territori duaner comunitari, separades de
la resta de territori, on es poden introduir mercaderies que hi poden romandre
de manera il·limitada. La mercaderia roman en aquestes zones com si
no hagués entrat al país, i es poden realitzar activitats de transformació o
emmagatzematge. Mentre dura la seva estada en règim de zona franca,
les mercaderies no estan sotmeses a drets d’importació, gravàmens interiors
(IVA i impostos especials) ni mesures de política comercial.

Les zones franques són parts físiques d’un Estat que no formen part del seu
territori duaner. L’entrada de mercaderia importada a les zones franques es
considera com si no hagués entrat al país. Zona franca i dipòsit duaner són
sinònims, i és un espai dins el territori duaner de la Unió Europea separat de la resta
del territori, habitualment per una tanca. És a dir, és un espai tancat i acostumen
a ser centres logístics molt importants per a les empreses. La competència per
a la creació de zones franques s’atribueix exclusivament als estats membres, els
quals determinen els seus límits (tancats o perfectament delimitats) i els seus punts
d’accés i sortida, en els quals es troben els serveis de duana, igual que en els
llocs fronterers. A Espanya l’autorització per crear una zona franca correspon al
Ministeri d’Hisenda.

Les autoritats duaneres vigilen l’entrada i la sortida de la zona franca. Per
controlar les mercaderies que entren, surten o hi romanen s’ha d’entregar o deixar
a disposició de l’autoritat duanera una còpia del document de transport (CMR,
coneixement d’embarcament, o BL, AWB, FBL), que acompanya la mercaderia en
la seva entrada o sortida. En canvi, no es requereix la presentació de cap declaració
duanera. A més, a les zones franques s’hi poden emmagatzemar mercaderies
comunitàries i no comunitàries sense límit temporal, excepte en el cas d’alguns
productes agrícoles.

Les zones franques ofereixen la possibilitat de fer activitats de manipulació
de les mercaderies. En canvi, els dipòsits duaners són instal·lacions
més reduïdes, generalment, magatzems o locals on només es pot realitzar
l’activitat d’emmagatzematge de mercaderies.

Podeu consultar els
avantatges i les diferents
zones franques que
existeixen a Europa a
“Annexos”.
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Per manipulació usual
s’entén qualsevol operació

sobre la mercaderia per
garantir-ne la conservació,

millorar-ne la presentació o
qualitat comercial, o

preparar-ne la distribució o
revenda.

Operacions permeses dins d’una zona franca

Les operacions permeses en les zones franques varien segons la legislació de cada
país. En les zones franques de la UE no es permet realitzar transformacions a
les mercaderies. En el cas que les mercaderies es destinin a ser transformades,
adquireixen un nou règim anomenat perfeccionament actiu o de transformació.

Per exemple, a l’Amèrica del Sud o a Àsia les zones franques són zones territorials
(a vegades de milers de quilòmetres quadrats) on es permet qualsevol transforma-
ció industrial. A la Unió Europea, les mercaderies que són en una zona franca no
poden ser objecte de cap procés industrial i només són permeses les anomenades
manipulacions usuals. L’acoblament i el muntatge només s’admeten quan es tracta
d’incorporar a una mercaderia completa peces accessòries que no tenen un paper
essencial en la fabricació de la mercaderia. Per exemple, posar una antena, un
netejaparabrises o la ràdio a un cotxe.

Per altra banda, es poden abandonar mercaderies dins d’una zona franca a favor de
l’erari públic sempre que ho autoritzi l’autoritat duanera. Les mercaderies només
es poden destruir amb l’autorització de l’autoritat duanera.

Les principals operacions permeses a les zones franques són:

1. Manipulacions usuals

• Fer inventari

• Col·locar marques, segells, etiquetes o qualsevol altre signe distintiu
similar, sempre que no es confereixi a les mercaderies un origen
aparent diferent de l’origen real

• Modificar les marques i el nombre de paquets, sempre que no es
confereixi a les mercaderies un origen aparent diferent de l’origen real

• Envasar, desenvasar, canviar d’envàs, reparar l’envàs

• Ventilar

• Refrigerar

• Congelar

2. Perfeccionament dins el règim de perfeccionament actiu

3. Destrucció

4. Abandonament

Zones franques a Espanya i la UE

Hi ha set zones franques autoritzades a Espanya: Barcelona, Cadis, Vigo, Santander,
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria i Sevilla.

Vegeu les zones franques de la UE en aquest enllaç: goo.gl/E46VNY

Les zones franques tenen una sèrie d’avantatges. L’empresa no haurà de pagar
aranzels ni impostos indirectes quan entri la mercaderia procedent d’un país de
fora de la UE a la zona franca, ja que es considera com si no hagués entrat en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-importation/free-zones_en
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el país. Només els haurà de pagar quan tregui la mercaderia de la zona franca i a
mesura que la vagi venent a clients nacionals. Si vol exportar el producte a d’altres
països, el fet d’introduir-lo primer en una zona franca li permet no pagar aranzels
ni IVA en el moment de l’entrada a la zona franca i en el moment de la sortida
per a l’exportació. En canvi, si no ha introduït el producte a la zona franca, ha de
pagar aranzels i IVA i no li retornen fins a fer efectiva l’exportació.

1.6.3 Dipòsits duaners, públics i privats

Pel que fa als altres tipus de dipòsits, totes les mercaderies procedents de fora del
territori duaner comunitari han de rebre un destí duaner i, segons quina mercaderia
sigui, s’ha d’aplicar la política comercial i aranzelària comunitària. Mentre la
mercaderia no rebi aquest destí, la normativa comunitària considera que té la
condició de mercaderia en dipòsit temporal i les autoritats duaneres exigeixen
als seus posseïdors la constitució d’una garantia bancària (avals) amb la finalitat
d’assegurar el pagament de qualsevol deute duaner que es generi. Aquestes
mercaderies es poden guardar en dipòsits duaners (públics i privats), dipòsits no
duaners, magatzems de dipòsit temporal i locals autoritzats.

Hi ha diferents tipus de dipòsits amb diferents característiques que els fan més
adequats segons el cas:

• Dipòsit duaners, públic o privat

• Dipòsit no duaner

• Magatzem de dipòsit temporal

• Local autoritzat

Un dipòsit duaner es tracta tant d’un règim duaner (concepció jurídica) com
d’una instal·lació per a l’emmagatzematge (concepció econòmica) mitjançant el
qual els operadors econòmics, amb despatx duaner previ, poden emmagatzemar
mercaderies d’importació (i en algun cas, d’exportació) per un període de temps
il·limitat i, si escau, fer determinades manipulacions a les mercaderies (picking o
altres).

Un dipòsit duaner és qualsevol local (magatzem, nau, càmera frigorífica...)
reconegut per les autoritats duaneres i sotmès al seu control. S’hi
emmagatzemen mercaderies no pertanyents a la Unió Europea, sota
unes condicions establertes i per temps il·limitat, amb excepció d’alguns
productes agrícoles, en què s’apliquen normes específiques. Permet diferir
el pagament d’impostos fins a la sortida de la mercaderia.

El dipòsit duaner no està vinculat a un espai físic en concret, únicament necessita
com a requisit que sigui reconegut com a tal per les autoritats duaneres i sotmès
al seu control.



Logística d’emmagatzematge 34
Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç

nacional i internacional

L’autorització dels dipòsits
duaners públics la fa el
Ministeri d’Economia i
Hisenda, mentre que

l’autorització de dipòsits
duaners privats és

responsabilitat de la
Direcció General de Duanes.

Exemple de dipòsit duaner

Es realitza una importació i el propietari desconeix el destí final de les mercaderies que ha
comprat fora de la Unió Europea (despatx a lliure pràctica, trànsit, reexportació, etc.). Per
evitar que se li apliquin aranzels, gravàmens o requisits de caràcter administratiu, opta per
emmagatzemar-los (en un lloc destinat a això) sota el control de la duana.

Les persones que intervenen en el dipòsit duaner són el dipositari i el dipositant:

• Dipositari: persona autoritzada per gestionar el dipòsit duaner.

• Dipositant: qui diposita les mercaderies en el dipòsit pagant un preu pel
servei que rep.

Els diferents tipus de dipòsits duaners segons el nou Codi duaner de la Unió són:

• Dipòsit duaner públic:

– Tipus I

– Tipus II

– Tipus III

• Dipòsit duaner privat

El dipòsit duaner públic el pot utilitzar qualsevol persona per dipositar
mercaderies. És a dir, si l’ús de les instal·lacions només està restringit al
compliment de la normativa aplicable a aquest règim, pot ser utilitzat per
qualsevol persona per dipositar mercaderies.

Entre els dipòsits duaners públics hi ha els següents:

• Tipus I: la responsabilitat és del dipositari.

• Tipus II: la responsabilitat és del dipositant.

• Tipus III: són els dipòsits duaners explotats per les autoritats duaneres.

Exemple de dipòsit duaner públic

Una empresa transitària disposa d’un dipòsit duaner on les empreses poden dipositar
mercaderies amb els serveis i avantatges corresponents a canvi d’un preu.

El dipòsit duaner privat està reservat al titular d’una autorització que
concedeixen les autoritats duaneres. És a dir, al dipositari, que és l’autoritzat
a gestionar el seu dipòsit. Aquest és d’ús exclusiu del seu titular per a
mercaderies de la seva pròpia activitat. És a dir, l’emmagatzematge està
reservat a qui té autorització per a gestionar el dipòsit.
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Exemple de dipòsit duaner privat

Decathlon té un dipòsit duaner al port de Barcelona. Decathlon és el dipositari (i també el
dipositant) i, per tant, l’autoritzat a gestionar el seu dipòsit.

Es necessita autorització de les autoritats duaneres per a l’explotació d’ins-
tal·lacions d’emmagatzematge per al dipòsit duaner de mercaderies, tret que
l’operador de les instal·lacions d’emmagatzematge sigui la mateixa autoritat
duanera (públics de tipus III).

Per obtenir l’autorització d’aquest règim de dipòsit duaner, s’han de donar
aquestes condicions:

• La necessitat d’emmagatzematge està justificada econòmicament.

• Les operacions a fer són, principalment, l’emmagatzematge, encara que
també s’hi poden fer manipulacions usuals i operacions de perfeccionament
actiu o de transformació sota control duaner, a condició que aquestes siguin
activitats secundàries.

• Als locals no es fan operacions de venda al detall.

• El sistema de comptabilitat de les existències proposat és acceptat per les
autoritats duaneres.

Aquesta concessió es fa per un temps il·limitat, si bé pot ser revocada a petició del
titular o bé per l’Administració.

Mentre les mercaderies són al dipòsit poden ser venudes a empreses domiciliades a
la Unió Europea (on el dipòsit duaner s’ultima amb un despatx de lliure pràctica)
i a empreses de països tercers (el dipòsit duaner s’ultima amb la destinació de
reexportació).

El règim de dipòsit duaner permet l’emmagatzematge de:

• Mercaderies no comunitàries, sense que estiguin subjectes a drets
d’importació o a mesures de política comercial.

• Mercaderies comunitàries, que es poden vincular al règim
d’exportació i estaran exemptes d’IVA.

1.6.4 Dipòsit distint del duaner

El dipòsit distint del duaner funciona d’una manera molt semblant al dipòsit
duaner, però té algunes particularitats.
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Per exemple, l’empresa
TIBA Group ofereix serveis

de dipòsit duaner i no
duaner: goo.gl/SSAJoD

Un dipòsit distint del duaner (DDD) és una àrea exempta (magatzem
fiscal) autoritzada per l’administració que permet la inclusió de mercaderies
comunitàries o de tercers països despatxades a lliure pràctica en règim
suspensiu d’IVA. És a dir, es merita l’aranzel però hi ha exempció de l’IVA
en la importació. Per tant, no caldrà fer el pagament de l’IVA ni en el moment
de compra ni en el de la venda.

Aquest tipus de dipòsit permet emmagatzemar les mercaderies procedents de
països no comunitaris per temps il·limitat. Meriten l’aranzel corresponent, però
en el moment d’emmagatzemar-les es pot fer en règim d’exempció de l’IVA a la
importació.

Així, les empreses intermediàries (importadores i exportadores) es poden aprofitar
d’aquests interessants procediments en la compra de mercaderies.

El dipòsit distint del duaner (DDD) és ideal per a aquelles empreses importadores
que necessitin algun tipus de manipulació en el magatzem (buidatge, paletització,
classificació, control de qualitat, etc.) i que requereixin diferir el pagament de
l’IVA a la importació.

Exemple d’ús del DDD en l’exportació

Una empresa nacional ven els seus productes a intermediaris, comissionistes, operadors
de mercat (trading), etc., que com que també són nacionals han de considerar-se subjectes
a l’IVA però que exigeixen que se’ls facturi en règim d’exempció, ja que els productes seran
finalment exportats a tercers països, i és titular de l’exportació l’empresa nacional que ha
comprat.

Suposem una típica operació triangular: el fabricant nacional A ven una mercaderia a
l’operador B, que aquest vol vendre, per altra banda, al mercat rus. L’A pot facturar sense
IVA al B actuant de la manera següent:

1. A introdueix la mercaderia a qualsevol dipòsit distint del duaner (DDD) dels que
estan autoritzats en ports, fronteres, zones duaneres utilitzant un DUA (document únic
administratiu).

2. A procedeix a la venda, dins del DDD, a B.

3. B exporta la mercaderia presentant a la duana les seves pròpies factures a càrrec del
comprador rus, mitjançant un DUA establert al seu nom com a titular de l’exportació.

1.6.5 Magatzem de dipòsit temporal

La configuració d’alguns recintes duaners públics ha fet evolucionar el concepte
tradicional de recinte duaner tancat, ja que no disposen d’un punt d’entrada i
sortida únics controlats per la policia duanera. Aquest nou concepte necessita
instruments de control sobre les mercaderies com el magatzem de dipòsit temporal
(MDT).

Amb les tecnologies informàtiques, les autoritats duaneres permeten que entitats
privades realitzin a les seves instal·lacions, sota control duaner i complint unes

https://www.tibagroup.com/es/deposito-aduanero
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condicions, operacions que tradicionalment han estat exclusives dels recintes
duaners públics regits per l’autoritat duanera.

Aquesta concessió pot atorgar-se a persones físiques i jurídiques, les quals han de complir
les següents condicions:

• Ubicació propera a una duana (màxim 25 km)

• Garantia de seguretat de les instal·lacions

• Comptabilitat informatitzada

• Transmissió electrònica de totes les operacions realitzades a la duana

• Garantia d’un mínim d’operacions anuals

• Garanties fiscals i no sancions per delictes o infraccions tributàries o de contraban en els tres
últims anys

El règim de dipòsit temporal permet la inclusió de mercaderies únicament
per a la seva presentació a la duana, sense que es permeti cap manipulació
excepte en les destinades a garantir la conservació de les mercaderies, sense
modificar les seves característiques ni la seva presentació.

No es permet la inclusió en un MDT de les següents mercaderies:

• Mercaderies subjectes a impostos especials (alcohol, tabac, carburants,
electricitat...).

• Mercaderies que sol·liciten restitució (Restitució: la CE reemborsa als
exportadors la diferència entre l’elevat preu de les vendes de la CE i el baix
preu del mercat mundial. És la subvenció obtinguda i s’aplica, bàsicament,
als productes agraris).

• Mercaderies subjectes a controls especials o paraduaners: donada la seva
naturalesa necessiten certificats per poder sortir o entrar al TAC (certificats
sanitaris, fitosanitaris, de qualitat, veterinaris, CITES...).

Un dipòsit temporal és la situació en la qual les mercaderies no pertanyents
a la UE (importació) s’emmagatzemen temporalment sota vigilància duanera
en el període entre la seva presentació a la duana i la seva inclusió en un règim
duaner o la seva reexportació.

El termini d’estada d’una mercaderia en dipòsit temporal és d’un màxim de
90 dies, independentment del mitjà de transport utilitzat i sense possibilitat de
prorrogar-lo.

Diferències amb el Codi duaner de 1992

Els terminis d’emmagatzematge en dipòsit temporal han canviat respecte de l’antic codi
duaner. Al Codi duaner de l’any 1992 els terminis depenien del mitjà de transport utilitzat
i eren de 20 dies per al transport aeri i terrestre, i de 45 dies per al marítim. A més, tots
tenien possibilitat de pròrroga.
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Avantatges del magatzem de dipòsit temporal

Mentre la mercaderia es troba en situació de dipòsit temporal, no efectua cap
pagament de drets duaners. El magatzem de dipòsit temporal s’utilitza per
importacions de països no comunitaris en règim suspensiu d’impostos. La
mercaderia podrà romandre en el magatzem temporal i fer sortides parcials, cosa
que no seria possible en un magatzem públic.

Operabilitat de les empreses transitàries

La majoria d’agències que realitzen els tràmits duaners (les transitàries habituals)
mantenen acords per accedir a dipòsits duaners i dipositar-hi la mercaderia mentre s’espera
una destinació definitiva. Habitualment disposen d’uns dies durant els quals poden dipositar
les mercaderies sense haver d’abonar cap import, tot i que una vegada superats els dies
de l’acord cal abonar l’estada.

El control duaner implica que les operacions de buidatge i classificació de
mercaderies que encara no han fet el despatx d’importació s’ha de fer dins els
magatzems que tinguin autorització. En aquest sentit, és un avantatge, ja que els
costos són molt més baixos que en un magatzem públic.

El fet que una mercaderia estigui en un MDT no significa que necessàriament
ha de sortir tota la mercaderia allí dipositada, sinó que es permeten les sortides
parcials. És a dir, hi ha la possibilitat de desconsolidar la mercaderia i realitzar
els despatxos d’una part de les mercaderies introduïdes, cosa que no és possible
en un magatzem públic.

1.6.6 Local autoritzat per a mercaderies declarades d’exportació
(LAME)

Els locals autoritzats són magatzems de dipòsit temporal gestionats per operadors
logístics i/o transportistes internacionals que la normativa duanera permet que
s’utilitzin per al dipòsit temporal de mercaderies que pertanyen a tercers. Les
mercaderies estan consignades a aquests, mentre no es liquidin els drets que
es generen per a la importació de la mercaderia al territori duaner comunitari.
S’utilitza, sobretot, per a l’agrupament de mercaderies.

El local autoritzat per a mercaderies d’exportació (LAME) és un recinte
privat que ha obtingut reconeixement per part de les autoritats duaneres i que
es troba subjecte al seu control, on les mercaderies poden ser declarades en
el règim d’exportació.

La normativa impedeix que es realitzi qualsevol tipus de manipulació a les
mercaderies en aquests magatzems, excepte les destinades a garantir el seu estat o
conservació.

L’avantatge que aporta un LAME és el mateix que el magatzem de dipòsit
temporal. Una vegada s’han realitzat les formalitats d’exportació, les mercaderies
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poden sortir directament del territori duaner de la UE mb la tramitació prèvia del
document d’acompanyament d’exportació que correspongui davant de la duana
de sortida. És a dir, permet el despatx duaner d’exportació a les mateixes ins-
tal·lacions del LAME, eliminant l’inconvenient d’haver de portar les mercaderies
a la duana.

1.7 Formalitats i tràmits del magatzem: documentació i registre
nacional i internacional

Pel que fa a les formalitats i tràmits del magatzem, es tracten les incloses en la
secció de “Normativa específica de l’emmagatzematge” ja que les formalitats que
fan referència a un magatzem poden ser molt àmplies i diverses.

1.7.1 Formalitats i tràmits d’àmbit nacional

En l’àmbit nacional l’autorització administrativa per exercir activitats d’agència de
transports de mercaderies, transitari o magatzemista-distribuïdor és atorgada per
la conselleria de transport de cada comunitat autònoma. A Catalunya correspon
al Departament de Territori i Sostenibilitat i la Direcció General de Transports i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. De totes maneres, quan es presenta la
sol·licitud d’alta de l’autorització, es tramita automàticament a través de la seu
electrònica del Ministeri de Foment. Posteriorment, es pot consultar l’estat de
l’expedient a la seu electrònica del Ministeri de Foment.

L’autorització es pot sol·licitar en qualsevol moment, no hi ha un termini. En
l’enllaç següent trobareu tots els requisits que es demanen per poder fer la
sol·licitud, així com l’import de la taxa per a sol·licitar l’autorització d’operador
de transport.

Autorització d’operador de transport

Els requisits i la documentació necessaris per a l’autorització d’operador de transport estan
recollits al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya: goo.gl/j9mHVY.

Els requisits per atorgar autorització administrativa per exercir activitats d’agèn-
cia de transport de mercaderies, transitari o magatzemista-distribuïdor són (entre
d’altres):

• Capacitació professional i capacitat econòmica suficient acreditades mitjan-
çant el corresponent certificat de capacitació.

• Disposició d’un local adequat pel que fa a superfície i amb els mitjans
tècnics necessaris i diferent al del seu domicili, dedicat en exclusiva a
activitats de transport.

Segons determina la Llei
orgànica 5/1987, de 30 de
juliol, de delegació de
facultats de l’Estat a les
comunitats autònomes pel
que fa al transport per
carretera, aquestes
autoritzacions
administratives les atorga
cada comunitat autònoma.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-doperador-de-transport-OT?evolutiuTramit=1


Logística d’emmagatzematge 40
Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç

nacional i internacional

• Contracte d’una assegurança per part del magatzemista o distribuïdor de
les mercaderies que cobreixi els possibles danys que puguin patir durant
l’emmagatzematge.

• L’existència de sancions pendents de pagament per infraccions en matèria de
transport impedeix a l’empresa infractora la realització de qualsevol tràmit
relatiu a qualsevol autorització de transport, inclòs l’atorgament de noves
autoritzacions i la transmissió d’aquelles de les que ja fos titular.

Requisits de magatzems i instal·lacions per a l’emmagatzematge de
mercaderies especials

Els requisits necessaris per emmagatzemar, per exemple, un palet de caixes de
cartró no són els mateixos que per fer-ho amb una mercaderia perillosa com
el gas. Per poder posar en marxa una instal·lació o magatzem de mercaderies
perilloses, cal complir una normativa de seguretat i uns requisits tècnics que
s’hauran de certificar. Amb aquest certificat, l’Administració atorga l’autorització
corresponent per tal de poder obrir i operar.

Cal tenir en compte que els magatzems i les instal·lacions auxiliars per a l’emma-
gatzematge de mercaderies perilloses han de seguir uns tràmits de legalització i
autorització davant les respectives administracions competents, que normalment
són duts a terme per despatxos d’enginyers especialitzats en el tema, el quals
certifiquen que es compleixen aquests requisits.

En el cas de les mercaderies peribles, les instal·lacions han de complir, a més,
requisits a nivell sanitari. En aquest cas, els organismes responsables són el
Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Qualsevol
establiment de Catalunya que es dediqui a activitats alimentàries ha de sol·licitar
la inscripció en el registre oficial que correspongui en funció de la seva activitat.

Els titulars de les indústries i els establiments alimentaris, les empreses distribu-
ïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils i la restauració col·lectiva
institucional, han de comunicar l’inici de les activitats a l’Agència de Salut Pública
de Catalunya per ser inscrits en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes
Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). D’aquesta manera es constitueix un cens
d’indústries que conté informació sobre les dades d’identificació, la ubicació i
les activitats dels establiments.

Exemple de requisits i tràmits per a l’emmagatzematge de mercaderies perilloses

A Montornès del Vallès hi ha una factoria d’emmagatzematge i distribució de gasos
combustibles de Repsol a Catalunya. En aquesta factoria arriba el gas procedent de
Tarragona (refineries) per ferrocarril i s’hi emmagatzema. Posteriorment, aquest gas
emmagatzemat es distribueix a través del producte envasat (bombones de butà o propà)
o mitjançant camions cisterna que subministren els diferents dipòsits instal·lats arreu del
territori.

Per tal de dur a terme les tasques d’emmagatzematge de gas en aquesta factoria
es necessiten diferents instal·lacions auxiliars, com poden ser canonades, bombes de
pressió, predipòsits, etc. Aquestes instal·lacions necessiten una autorització prèvia
de l’Administració conforme compleixen la normativa de seguretat industrial i les
especificacions tècniques d’aquestes instal·lacions.
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En aquest cas, l’autorització la concedeix el Departament d’Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya (a vegades amb autorització expressa dels Bombers de la
Generalitat de Catalunya).

Tramitació d’autorització de la Generalitat de Catalunya per a instal·lacions de gasos
combustibles: goo.gl/xoC4zC

1.7.2 Formalitats i tràmits d’àmbit internacional

Les formalitats i tràmits a escala internacional pel que fa al magatzem es dividei-
xen en dos tipus:

• Permeten obtenir l’autorització per poder gestionar diferents tipus de
dipòsits duaners, dipòsits temporals, etc.

• Permeten obtenir l’autorització per fer ús d’aquests tipus de dipòsits o per
fer activitats regulades per la legislació duanera.

En el primer cas, si una empresa vol tenir el seu propi dipòsit duaner o vol oferir
els serveis de dipòsit a d’altres empreses, ha de fer una sèrie de tràmits per tal
d’obtenir l’autorització per poder gestionar-los. Per tal d’obtenir l’autorització
administrativa per gestionar un dipòsit duaner, dipòsit temporal, LAME, etc., cal
dirigir-se a l’Agència Tributària o la seva web a l’apartat “Aduanas”.

La normativa aplicable que regula aquest tipus de dipòsits és el Codi duaner
de la Unió (CDU), subjecte al Reglament (UE) número 952/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 9 d’octubre de 2013, i els seus reglaments delegats i
d’execució, publicats a finals de 2015 i principis de 2016.

En el segon cas, si es tracta d’una empresa que opera internacionalment i utilitza
aquest tipus de dipòsits o fa activitats relacionades amb la legislació duanera, ha
de fer tota una sèrie de tràmits molt diversos cada vegada que la mercaderia ha de
passar pel control de la duana. En aquest cas, els tràmits duaners que han de dur
a terme aquestes empreses són molt amplis i diversos: liquidació d’impostos a la
duana, autoritzacions, documents de garanties duaneres, etc.

Per tal de poder simplificar aquests tràmits hi ha el concepte de l’operador
econòmic autoritzat (Authorised Economic Operator, AEO). Es tracta d’opera-
dors econòmics que compleixen voluntàriament una àmplia gamma de criteris
i treballen en estreta cooperació amb les autoritats duaneres per tal de garantir
l’objectiu comú de la seguretat en la cadena de subministrament.

“L’operador econòmic autoritzat (AEO) pot definir-se com l’operador econòmic que, en el
context de les seves operacions duaneres, es considera fiable en tot el territori de la UE i
gràcies al qual té el dret de gaudir de diversos avantatges.

La definició legal d’operador econòmic comporta dues condicions principals. El sol·licitant
ha de ser una ‘persona’ (física, jurídica o associació de persones amb capacitat de realitzar
actes jurídics) i ha d’efectuar activitats regulades per la legislació duanera.”

Codi duaner de la Unió. Article 5, apartats 4 i 5

Tràmits Agència Tributària:
goo.gl/AiACdH

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-de-gasos-combustibles-posada-en-servei-modificacions-i-baixa?moda=1
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Aduanas/Autorizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos/Autorizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos.shtml
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Tràmits, informació, guies i
documents per poder

sol·licitar l’autorització
d’AEO a la web de l’Agència

Tributària Espanyola:
goo.gl/44tSxr

La definició d’operador econòmic no limita el concepte d’activitats regulades per
la legislació duanera exclusivament a activitats de realització directa. És a dir, un
fabricant que produeix mercaderies per ser exportades pot sol·licitar la condició
d’AEO encara que les formalitats d’exportació siguin efectuades per un tercer.

Exemple de casos que no poden sol·licitar AEO

L’operador econòmic no pot sol·licitar l’atorgament d’aquest estatut quan no duu a terme
activitats duaneres:

• Un proveïdor amb seu a la UE que només distribueix mercaderies en lliure pràctica a un
fabricant amb seu també a la UE.

• Un fabricant que produeix mercaderia únicament per al mercat intern de la UE i utilitza
mercaderies en lliure pràctica.

• Un consultor que només presta serveis de consultoria o ofereix assessorament en matèria
duanera.

El programa AEO està obert a tots els operadors econòmics, incloses les petites i
mitjanes empreses, independentment de la seva funció en la cadena internacional
de subministrament. Els operadors econòmics no estan obligats a convertir-se en
AEO, es tracta d’una opció purament personal que hauran de prendre en funció
de la seva situació concreta. Les autoritats duaneres de tots els estats membres
reconeixen l’estatut d’AEO concedit per un estat membre.

D’acord amb l’article 38 del CDU, l’estatut d’AEO consta de diferents tipus
d’autoritzacions:

1. AEO per a simplificació duanera (AEOC)

2. AEO per a protecció i seguretat (AEOS)

Cada tipus d’autorització comporta diferents tipus de beneficis. Segons l’article
39 del CDU, l’estatut d’AEO es pot atorgar a qualsevol operador econòmic que
compleixi els criteris comuns:

• Compliment de la legislació duanera i de la normativa fiscal (inexistència
de condemnes greus amb relació a l’activitat econòmica del sol·licitant).

• Demostració d’un elevat nivell de control de les seves operacions i del flux
de mercaderies (mitjançant un sistema de gestió de registres comercials i de
transport que permeti la realització correcta dels controls duaners).

• Solvència financera acreditada.

Depenent del tipus d’estatut d’AEO, hi ha altres criteris:

• Nivell adequat de competència o qualificacions professionals directament
relacionades amb l’activitat (AEOC)

• Normes adequades en matèria de seguretat (AEOS)

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_EMPRESAS_Y_PROFESIONALES/Operadores_economicos_en_la_Aduana/_OPERADORES/Operador_Economico_Autorizado__OEA_/Operador_Economico_Autorizado__OEA_.shtml
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Els AEO tenen diferents drets que comporten una sèrie d’avantatges com, per
exemple:

• Tracte més favorable que altres operadors econòmics amb relació als con-
trols duaners (controls físics i documentals).

• Notificació prèvia en cas de ser seleccionat per al control duaner.

• Tractament prioritari en cas d’inspecció.

• Possibilitat de sol·licitar que la inspecció es faci en un lloc específic.

1.8 Sistemes homologats internacionalment de gestió de la qualitat

La funció logística és una de les funcions fonamentals de l’empresa i forma part
de la cartera de valors, de manera que el rendiment de l’empresa depèn, en gran
mesura, de la qualitat amb què es desenvolupi el sistema logístic. Per tant, és
molt important que les operacions que formen el sistema logístic es realitzin
desenvolupant una estratègia de qualitat total.

La qualitat és una estratègia que permet adquirir avantatges competitius,
optimitzant l’aplicació dels recursos disponibles de l’empresa, de manera
que és un argument bàsic per ser més competitius.

Per tant, la qualitat:

• Fa referència al total de l’organització empresarial, de manera que no es
poden implantar amb èxit sistemes de qualitat per a funcions individualitza-
des.

• Es planteja a llarg termini com una funció estratègica amb la finalitat
d’aconseguir la millora evident dels resultats de l’empresa.

• Augmenta de manera significativa el nivell de servei al client en cobrir les
seves expectatives amb eficiència en el moment, lloc i quantitat adequades.

• Determina una sèrie de normes que determinen com fer les coses bé, a la
primera i sense errors.

En aquest sentit, la funció logística de qualitat es basa en la capacitat de l’empresa
per desenvolupar recursos que generin confiança a l’organització i als clients. El
problema d’una estratègia de qualitat aplicada a la logística rau en determinar
les dimensions sobre les quals cal actuar per tal que sigui eficient i, per tant, es
desenvolupi en un marc de qualitat total.

S’entén per qualitat total el sistema de gestió empresarial basat en la idea de
millora contínua, que té com a principis fonamentals:



Logística d’emmagatzematge 44
Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç

nacional i internacional

• Assoliment de la plena satisfacció de les necessitats i expectatives del client.

• Desenvolupament d’un procés de millora contínua en totes les activitats i
processos duts a terme per l’empresa.

• Total compromís de la direcció de l’empresa.

• Participació de tots els membres de l’organització i foment del treball en
equip.

• Implicació del proveïdor en el sistema de gestió de l’aprovisionament de
l’empresa.

• Identificació de les dimensions clau del procés de millora contínua.

• Presa de decisions de gestió basades en dades i fets objectius.

Les dimensions de la qualitat logística són els elements que determinen el nivell
de qualitat del sistema logístic d’una empresa:

• Prestacions bàsiques: característiques elementals que defineixen un pro-
ducte (atributs físics) o servei (components fonamentals que el configuren).
En logística, són prestacions bàsiques l’emmagatzematge i el transport amb
unes determinades condicions mínimes de conservació.

Tasques concretes: recepció, ubicació i conservació de les mercaderies, el control
d’estocs i la preparació de les comandes.

• Prestacions afegides: fan que el producte es diferenciï de la resta, ja que
s’introdueixen com a complement a les prestacions bàsiques, i tenen la virtut
de millorar-les. Els lliuraments urgents i la utilització de xarxes logístiques
eficients es poden considerar prestacions afegides.

Tasques concretes: anàlisi dels productes i de les necessitats mínimes dels clients,
l’optimització dels temps d’estada de la mercaderia i totes les prestacions que
puguin millorar el servei bàsic de conservació i control d’estocs.

• Fiabilitat: probabilitat que no es cometin errors, ni tan sols en situacions de
pressió. En logística, la no comissió d’errors té a veure amb el compliment
dels terminis de transport i la gestió òptima dels estocs.

Tasques concretes: un magatzem fiable és el que és capaç de gestionar els estocs
amb eficiència i de tenir la quantitat justa de producte emmagatzemada i el temps
mínim i màxim d’emmagatzematge, a més del control de la ubicació, les entrades
i les expedicions.

• Capacitat de reacció: un servei de qualitat no ha de tenir errors però cal
assumir que això és totalment impossible. Per tant, es considera una mesura
de qualitat la capacitat de l’organització per resoldre els possibles errors amb
rapidesa i eficiència.
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Tasques concretes: en logística, els estàndards fixats tenen a veure sempre amb
el temps de transport i l’emmagatzematge, així com amb la quantitat de producte
transportada o emmagatzemada.

• Percepció del client: el client ha de percebre un servei de qualitat i ha de
trobar les mercaderies al lloc corresponent quan les necessita.

Tasques concretes: s’identifica la qualitat amb l’ordre en la col·locació dels
productes, la diligència de les operacions de càrrega, descàrrega i ubicació de
mercaderies, el funcionament dels sistemes d’emmagatzematge, etc.

Per tal que un sistema de qualitat total sigui eficient, cal dur a terme un programa de
control de qualitat, que consisteix en una seqüència d’activitats que comproven
l’aplicació del procés de millora contínua. En la logística, la seqüència d’activitats
és la següent:

1. Mesura de les actuacions

2. Comparació de les actuacions amb els estàndards fixats

3. Anàlisi dels resultats

4. Comprovació de l’existència de desviacions

5. Correcció de les desviacions

Per poder dur a terme un sistema de control de la qualitat eficient cal fixar i definir
els punts crítics sobre els quals implantar la qualitat i la forma de fer-ho.

El mètode més utilitzat per a realitzar el control de qualitat és el denominat mètode
de control total, que es basa en el càlcul de tres índexs bàsics.

• Índex de servei: percentatge de comandes servides sobre el total de
comandes rebudes. Determina la probabilitat que hi hagi problemes de
desabastiment. Com més alt sigui l’índex, més alta és la qualitat.

• Índex de devolucions: percentatge de comandes amb devolució respecte
del total de les comandes servides. Determina les probabilitats d’errors i
desperfectes. Com més baix sigui l’índex, més alta és la qualitat.

• Índex de retards: percentatge de comandes servides fora de termini
respecte del total de comandes servides. Determina la probabilitat que el
servei no es realitzi a temps. Com més baix sigui l’índex, més alta és la
qualitat.

1.8.1 Indicadors de qualitat en la gestió de l’emmagatzematge: KPI

Les sigles KPI provenen de l’anglès, key performance indicator, que significa
indicador clau de d’acompliment. Són mesures de rendiment quantificables que
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s’utilitzen en la direcció i gestió de la logística i permeten analitzar l’eficiència dels
processos que aquesta engloba: des de qüestions d’emmagatzematge, transport i
distribució fins a gestió d’inventaris, informació al llarg de la cadena logística,
etc. Abans d’entrar en quins són els indicadors més importants, cal fer atenció al
concepte d’indicador i a les característiques que el defineixen.

Un indicador expressa la relació entre una o més variables i dona informació
sobre un procés, un resultat o un impacte, entre d’altres. Els indicadors, per tant,
han de tenir una sèrie de característiques. És convenient que un indicador sigui,
sobretot:

• Rellevant. Que doni dades útils que siguin importants per a la presa de
decisions relacionades amb l’estratègia de l’empresa.

• Consistent. Que faciliti la seva comparació en el temps perquè sempre es
calcula de la mateixa manera.

• Accessible. Que sigui fàcil d’obtenir.

• Assolible. Que proposi objectius motivadors però realistes.

• Fiable. Basat en variables objectives que no indueixin a error.

• Quantificables. Que permeti analitzar la seva evolució en el temps, realitzar
comparacions i tenir sempre unes mesures sobre el procés o resultat que
estem analitzant.

L’objectiu dels KPI en la logística és aconseguir més eficiència i qualitat en
els processos logístics: des de l’aprovisionament fins a l’atenció al client.

Concretament els KPI permeten:

• Minimitzar errors en tota la cadena de valor de la logística.

• Ajustar costos al màxim per tal que el marge sigui el màxim possible.

• Treballar sobre la productivitat dels processos i les persones.

• Alinear la logística amb la resta d’àrees de l’empresa i als seus objectius i
estratègies corporatives.

Les característiques que han de tenir uns KPI adequats en la logística, depenen
del sector, del mercat, del tipus d’empresa, dels objectius i de les estratègies. En
canvi, sí que es poden fixar cinc grans àrees en logística sobre les quals han de
girar els principals KPI:

• Compra i abastiment

• Producció

• Emmagatzematge i inventari
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• Distribució i transport

• Entrega i atenció al client

Els indicadors de gestió logística adequats per mesurar la qualitat de la gestió de
l’emmagatzematge es resumeixen en la taula 1.2.

Taula 1.2. Indicadors de qualitat en la gestió d’emmagatzematge

Denominació Valoració Càlcul

Cost unitat emmagatzemada Controla el cost unitari de les mercaderies que hi ha
al magatzem. Com més baix sigui el valor, més
eficient serà la gestió del magatzem.

Es divideix el valor del cost total del magatzem durant
el mes entre el nombre d’unitats emmagatzemades
(estoc mitjà) en el període.

Cost unitat despatxada Controla el cost unitari de la mercaderia que surt del
magatzem. Com més baix sigui el valor, més eficient
serà la gestió del magatzem.

Es divideix el valor del cost total de les operacions de
sortida durant el mes entre el nombre d’unitats que
han sortit en el període.

Cost de superfície Controla el cost del metre quadrat del magatzem en
referència al cost total de l’emmagatzematge. Com
més baix sigui el valor més eficient serà la gestió del
magatzem.

Es divideix el cost total del magatzem en el període
entre els metres quadrats de superfície que ocupa el
magatzem.

Despatxos a temps Es calcula el % d’operacions de sortida que s’han
complert en el temps establert. Com més alt sigui
aquest %, més alta serà la qualitat de gestió del
magatzem.

Es divideix el nombre total de sortides realitzades a
temps entre el nombre total de sortides. Si es vol
expressar en % es multiplica per 100.

El càlcul d’aquests indicadors s’ha de fer de forma periòdica. Els períodes els
estableixen les empreses en funció dels seus protocols de qualitat.
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2. Funcions del magatzem en la cadena logística

El procés logístic està format per una sèrie de fases o etapes que se succeeixen
en cadena. Cal planificar, gestionar i controlar el flux i l’emmagatzematge
de les mercaderies des del punt d’origen del producte fins al punt de consum,
amb l’objectiu de satisfer la demanda del consumidor. D’aquesta manera, el
magatzem i les activitats que s’hi duen a terme tenen una gran importància dins la
cadena logística. La gestió del magatzem és determinant per a la competitivitat,
eficiència i nivell de servei al client d’una empresa.

Les instal·lacions i estructures dels magatzems en general (zones, tipus de prestat-
geries, etc.) i de les diferents terminals de transport per carretera, marítim, aeri
i ferroviari són claus per a la gestió. També cal conèixer els diferents tipus de
magatzems i sistemes d’emmagatzematge i elements de manipulació, elements
unitaris de càrrega, envasos i embalatges.

2.1 Instal·lacions i estructures

Per tal que els diferents tipus de vehicles de transport realitzin la seva activitat
de manera òptima és imprescindible disposar d’infraestructures adequades, és
a dir, d’elements físics, instal·lacions i equips especialitzats que facin possible
transportar mercaderies en àrees especialitzades d’un a un altre mitjà de transport
amb rapidesa i seguretat.

Les infraestructures del magatzem afecten dos factors molt importants: la pro-
ductivitat i la seguretat. El projecte de magatzem inclou tant la distribució
exterior com la interior. És important fer una planificació efectiva a llarg termini;
el magatzem ha d’estar dissenyat per satisfer les necessitats actuals i futures.

La infraestructura exterior d’un magatzem està formada per les vies d’accés
(carreteres, ferrocarril, etc.), l’orientació del local, molls, rampes, portes, les
dimensions de l’edifici, etc. Així, el disseny de les instal·lacions i estructures del
magatzem és molt important ja que en determinen la productivitat i la seguretat.

El disseny del magatzem està format pels següents elements:

1. Accessos al magatzem. Han de reduir els accidents i les interferències entre
vehicles, mitjans de càrrega i descàrrega i el personal que circula a peu.
Inclouen els factors següents:

• La carretera d’accés al magatzem és millor que tingui doble calçada.

• Els accessos en forma de Y són els que ofereixen més avantatges.
Faciliten la incorporació i la sortida de la carretera ja que els vehicles
poden fer aquestes maniobres sense bloquejar el trànsit.
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2. Rampes i pendents d’accés. Han de permetre que els carretons elevadors
puguin accedir a l’interior dels camions per tal de fer la càrrega i descàrrega.
Per a camions de gran volum es necessiten dispositius especials, com poden
ser els molls de regulació hidràulica o elevadors que s’instal·len a terra.

3. Zona d’aproximació, maniobra i espera pels camions. S’ha de preveure
que els camions puguin entrar i fer les maniobres oportunes sense problemes.
Cal tenir en compte els següents elements:

• Al recinte les vies poden ser dobles o simples. Les simples tenen un
sol sentit, per tant, la circulació és més segura.

• El trànsit s’ha d’ordenar en el sentit contrari a les agulles del rellotge,
perquè la visibilitat del conductor és millor quan maniobra i retroce-
deix cap als molls.

• La superfície de rodatge ha der ser de formigó, ja que ha de suportar
el pes de camions de gran capacitat (entre 20 i 70 tones).

• Les portes d’accés han de ser independents per a vianants i vehicles.

• Els carretons han de poder accedir a la zona de rodatge per tal que es
puguin situar al costat dels camions, si és necessari.

4. Molls i zona de càrrega i descàrrega. Acostuma a haver-hi unes platafor-
mes adossades al magatzem que faciliten el procés de càrrega i descàrrega.
Aquests molls són utilitzats principalment per a la càrrega i descàrrega de
camions, però també hi ha les zones específiques de càrrega i descàrrega
del transport ferroviari, marítim i aeri.

2.1.1 Molls de càrrega i descàrrega de camions

Les zones de càrrega i descàrrega de camions són zones integrades al magatzem,
ja que formen part de la mateixa estructura. Aquests molls poden ser per
a mercaderies generals o per a mercaderies específiques com les refrigerades,
congelades o perilloses. En el cas de magatzems que són cambres frigorífiques,
els molls estan units al magatzem per una porta d’accés amb tancament hermètic
que les obre al col·locar-hi el vehicle i les tanca quan s’ha acabat la càrrega o
descàrrega. D’aquesta manera s’evita la pèrdua del fred. En altres casos, les portes
tenen un sistema que abraça el camió per tal de protegir l’atmosfera interior del
magatzem i evitar que s’hi produeixin danys.

Els molls de càrrega i descàrrega de
camions s’adapten a l’alçària i

dimensions per tal que el procés de
càrrega i descàrrega sigui més

eficient i segur.

Els molls són plataformes o estructures de formigó adossades al magatzem,
la funció dels quals és que el terra del magatzem quedi a la mateixa alçària
que la caixa del camió per tal d’optimitzar el procés de càrrega i descàrrega
de la mercaderia.

Quan es construeix un magatzem amb molls s’han d’analitzar diversos factors
com el tipus de càrrega (pesada o lleugera, voluminosa o petita, paletitzada o no
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paletitzada), la freqüència de les entrades i sortides, la necessitat d’espai per als
camions, les previsions de creixement del negoci, etc.

1. Situació del molls. La millor ubicació, segons els experts, és en el costat
lateral de l’edifici. El més eficaç és ubicar les zones de càrrega i descàrrega
en costats oposats. Aquesta opció es pot dur a terme quan l’accés al
magatzem és des de diferents carrers i es poden obrir les portes en qualsevol
costat. En canvi, si l’accés és només per un costat, cal utilitzar els mateixos
molls per a la càrrega i descàrrega. Aquesta opció també és adequada
quan es vol aprofitar la mateixa maquinària i personal per fer la recepció
i l’expedició, i així reduir costos. De totes maneres, en funció de la rotació i
la quantitat de mercaderies potser calen molls independents per a la recepció
i expedició.

2. Nombre de molls o posicions de camió. El nombre de llocs és igual que
el nombre de camions que carreguen/descarreguen al mateix temps. Però
també depèn del temps necessari per carregar i descarregar i traslladar les
mercaderies (tipus de mercaderia, mitjans de manipulació disponibles, etc.)

3. Disseny del molls. Els molls han de tenir rampes o pendents d’accés per tal
que els carretons puguin accedir a l’interior dels camions. Per a camions de
gran volum es necessiten dispositius especials com els molls de regulació
hidràulica o elevadors instal·lats a terra.

Per altra banda, la zona de càrrega i descàrrega pot ser de dos tipus:

• Zona integrada al magatzem: es construeix als laterals del magatzem, de
manera que els carretons o mitjans mecànics puguin accedir a l’interior dels
vehicles. Aquest sistema és molt adequat per al transport en camió ja que
els molls s’adapten a l’alçària i dimensions del camió.

• Zona fora del magatzem: encara que sempre es troba dins del seu entorn,
és molt freqüent en plataformes logístiques i en els centres integrats de
mercaderies. Normalment, estan formats per una gran esplanada a la qual
tenen accés directe els camions o d’altres mitjans.

El procés de càrrega i descàrrega dels camions ha de seguir un procediment des
del punt de vista del transportista. La càrrega i descàrrega dels camions es pot fer
pels laterals del camió o per la part de darrere. Els carretons elevadors accedeixen
al vehicle mitjançant rampes adossades als molls, normalment. El transportista ha
de ser present durant l’operació de càrrega i descàrrega. A més, ha de comprovar
que no hi hagi deterioraments externs de la mercaderia i que la quantitat d’unitats
coincideix amb les previstes. Si no és així, s’ha de comunicar al responsable del
centre.

Cal recordar que, per tal que les activitats de càrrega i descàrrega siguin segures,
és necessari que hi hagi rampes anivelladores, superfícies uniformes de la zona
d’aproximació, control de portes i l’existència d’equipaments de seguretat i
higiene.



Logística d’emmagatzematge 52
Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç

nacional i internacional

Les UTI carregades (plenes)
solen situar-se prop de la

zona de càrrega i
descàrrega del tren. En
canvi, les UTI buides es

col·loquen allunyades
d’aquesta zona ja que, per
una banda, la seva estada

és major i, per l’altra,
tampoc està garantit que la

seva sortida sigui per
ferrocarril.

Pel que fa a la càrrega i descàrrega del transport marítim, aeri o de ferrocarril,
la zona de càrrega i descàrrega està en una gran esplanada a l’aire lliure i cada
mitjà de transport presenta unes particularitats diferents. En els vaixells i avions la
mercaderia es col·loca en els molls i es porta al magatzem o es carrega en camions
o ferrocarrils. Per aquest motiu, les zones de càrrega i descàrrega d’aquests altres
mitjans de transport es consideren no integrades en el magatzem.

2.1.2 Càrrega i descàrrega d’estació ferroviària

La terminal ferroviària de mercaderies és un sistema on conflueixen un conjunt
d’activitats orientades, fonamentalment, a l’intercanvi modal. L’especialització
del sector logístic i el foment de la intermodalitat fan que els centres d’activitat
logística encaminin el seu desenvolupament de manera coordinada amb els pols
industrials i de distribució comercial, de manera que hi podem trobar des de servei
de transport nacional i internacional fins a la manipulació, emmagatzematge o
distribució de mercaderies.

Aquests centres d’activitat logística afavoreixen la concentració dels operadors
logístics i del transport, fent possible les sinergies entre les seves activitats, en
l’accés a determinats serveis (seguretat, emmagatzematge, estacionament, etc.) i
en l’adquisició de productes per al desenvolupament de la seva activitat.

L’estació ferroviària és la infraestructura que concentra el conjunt
d’instal·lacions i serveis necessaris per gestionar i dur a terme les operacions
de transport ferroviari de persones i mercaderies: regulació de la circulació
de trens, accés de passatgers, manipulació i càrrega i descàrrega de
mercaderies. Pot actuar com a intercanviador on conflueixen d’altres mitjans
de transport i facilita la connectivitat d’un territori.

Algunes de les activitats més destacables de les terminals ferroviàries són:

• Àrea tècnica vinculada a la logística del tren: són els espais destinats a fer
els treballs necessaris per a la preparació, desenvolupament i finalització del
transport. S’hi fan les següents activitats:

– Recepció i expedició del tren

– Realització de maniobres de classificació de vagons

– Estacionament de vagons

– Estacionament de locomotores

– Àrees d’aprovisionament i altres serveis

• Àrea de càrrega-descàrrega: és el subsistema que resol la interfície entre
modes de transport, generalment entre el mode carretera i el ferroviari.
També s’hi fan operacions de càrrega superior (a través de grues pòrtic en
terminals de contenidors o mitjançant tremuges de granel) o de descàrrega
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inferior per gravetat (fonamentalment de granel). Hi intervenen l’empresa
ferroviària (portadora), l’empresa carregadora i l’empresa explotadora de la
instal·lació.

L’àrea de càrrega i descàrrega es pot definir com una franja de terreny
situada al costat de les vies ferroviàries per permetre les operacions de
càrrega i descàrrega dels vagons d’un tren que, generalment, es fan de
manera lateral.

Procés de càrrega de granel per la
part superior del tren utilitzat en
indústries mineres.

• Àrea de recepció i entrega: també s’anomena puertas en castellà i,
encara que es presta més atenció a l’accés per carretera a la terminal,
està formada per tantes àrees com mitjans de transport conflueixen a la
terminal. L’objectiu d’aquesta àrea és facilitar la recepció i entrega de
les mercaderies entre els agents que intervenen en la cadena logística del
transport ferroviari i fer-ho compatible amb la seguretat (inspecció física
i documentació). En aquest punt se sol produir, a més, una transferència
de responsabilitat entre els diferents agents que intervenen en la cadena de
transport ferroviari. Per tant, les operacions que s’hi duen a terme s’han
de realitzar de manera que es garanteixi la traçabilitat sobre el que es rep i
el que s’entrega. Generalment, l’accés a l’àrea de recepció i entrega d’una
terminal de ferrocarril és més complex quan s’atenen operacions vinculades
al transport per carretera, ja que intervenen un gran nombre d’empreses
expedidores que actuen per compte de la carregadora. Per altra banda, el
ritme d’afluència de mercaderies a la terminal és diferent si procedeixen
de la carretera (dispersa al llarg de la jornada de treball) que si ho fan per
ferrocarril (concentrada en un moment donat).

• Àrea d’emmagatzematge: se sol utilitzar de manera temporal fins que la
mercaderia no es carrega al mitjà de transport corresponent. Per l’empresa
explotadora d’una instal·lació és bàsic conèixer el tipus de mercaderia i el
temps aproximat de permanència a la terminal per tal de poder-li assignar
una ubicació que en minimitzi els moviments. També s’acostumen a
fer d’altres activitats complementàries que, en el cas de les terminals de
contenidors, poden ser:

– Inspecció, neteja, manteniment i reparació de les unitats de transport
internacional (UTI) buides

– Connexió i control de temperatures de les UTI refrigerades

– Vigilància de mercaderies perilloses

– Inspecció i control duaner de les mercaderies

– Presa de mostres de control

Àrea d’emmagatzematge de
contenidors d’una terminal ferroviària
de mercaderies.
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Consulteu la descripció
d’aquests equips de
transport ferroviari a

“Annexos”.

Els diferents ritmes de les operacions entre els diferents mitjans de transport
que conflueixen en una terminal fan necessari disposar d’unes àrees per
a l’emmagatzematge temporal de les mercaderies, fins que els sigui
assignada una ordre de treball.

• Àrea de consolidació i desconsolidació: una de les claus de l’èxit d’una
terminal ferroviària és la possibilitat de disposar de sòl logístic, ja sigui
en el seu interior o adjacent a la terminal, on es puguin ubicar naus on es
portin a terme les operacions de consolidació, desconsolidació, preparació
de comandes, reexpedició (cross-docking), etc.

Tipus de contenidors

La logística de consolidació/desconsolidació es pot donar tant per al trànsit de vagons
convencionals com de contenidors. Hi ha els full container loads (FCL), en què la
mercaderia no es manipula a la seva arribada a la terminal, i els less than container load
(LCL), en què la mercaderia es manipula en origen per consolidar el contenidor o en destí
per desconsolidar-lo.

• Interconnexió: com que cadascuna de les àrees anteriors requereix definir
com es duran a terme els moviments entre si i, en particular, entre les àrees
d’emmagatzematge i de càrrega i descàrrega sobre el tren, normalment
la interconnexió entre aquestes dues àrees es resol amb la utilització dels
mateixos mitjans de manipulació. Tot i així, si la distància és elevada, es
requereixen camions amb semiremolcs (estàndard o no) per a realitzar els
moviments interns en la instal·lació.

• Altres àrees de serveis

– Oficines

– Àrees d’aparcament

– Zones de manteniment

– Àrees d’altres serveis (bancs, restaurants, hotels...)

Transport i equips de manutenció

En les terminals ferroviàries el transport intermodal es pot classificar en dues grans
categories:

• Transport no acompanyat: és la forma més estesa del transport intermodal,
en el qual les UTI viatgen sense ser acompanyades pels transportistes. El
moviment de transbordament genera un moviment per elevació (lift on / lift
off ) i, per tant, implica la disposició d’equips específics a les terminals
per a realitzar aquestes operacions. Aquest tipus de transport suposa la
utilització d’uns mitjans auxiliars de manutenció que estan condicionats al
tipus d’unitat de càrrega:

– Grua pòrtic sobre raïls (rail gantry crane)

– Grues pòrtic sobre pneumàtics (rubber tyred gantry)
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– Equips mòbils de manipulació

– Semiremolcs autoportants

– Altres equips auxiliars

• Transport acompanyat: és la tècnica que permet que el semiremolc més la
tractora i el seu conductor viatgin en el tren. Aquest tipus de transport genera
un moviment tipus ro-ro, en què la càrrega en les terminals s’efectua amb
la mateixa tractora del camió. Per tant, no necessita la utilització d’equips
especials en les terminals tot i que requereix àmplies àrees d’estacionament
per als camions en espera de ser carregats.

2.1.3 Càrrega i descàrrega al port marítim

En els molls portuaris, com en d’altres mitjans de transport, les mercaderies
poden seguir dos camins: importació o exportació. En el cas de la importació el
procés que segueixen és el següent: des del vaixell es descarreguen normalment
amb les grues pòrtic, des del moll marítim es traslladen al magatzem amb
carretons elevadors transtainer i, segons el destí, es carreguen en els camions
o ferrocarril. En el cas de l’exportació les mercaderies arriben al magatzem del
port en ferrocarril o camió, es descarreguen amb les grues del port i se situen en
el moll de càrrega del vaixell.

L’estructura d’un port està formada per les diferents zones en les quals es divideix
des del punt de vista de les maniobres i operacions que es fan en cada una:

Vista aèria de les terminals de
contenidors i granel del port de
Barcelona

• Zona d’ancoratge. Zona més externa del port, diverses milles mar endins i
davant mateix del port. Els vaixells esperen el permís de capitania marítima
per poder entrar i ocupar les seves terminals i desenvolupar les operacions
de càrrega i descàrrega.

• Molls i línies d’atracament. Llocs on el vaixell amarra al costat de cada
terminal per tal de fer la càrrega i descàrrega.

• Terminals i zones de serveis. Zones on es desenvolupen les tasques
de càrrega i descàrrega, inspecció, preparació, emmagatzematge, agrupa-
ment i separació de càrregues, etc. En aquesta zona també es situen les
instal·lacions que permeten prestar els serveis relacionats amb vehicles,
maquinària, grues, oficines, connexions intermodals, esplanades, etc.

Els ports divideixen les seves zones d’actuació en terminals especialitzades en
els diferents tipus de tràfic de mercaderies. Els principals tipus de terminals
portuàries (les tres primeres es duen a terme en tràfic regular i, en canvi, l’última
en règim de noliejament, on s’acostuma a contractar el buc sencer) són:

• Terminal de contenidors

• Terminal de càrrega general o fraccionada
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TEU i FEU

TEU és la sigla de twenty-foot
equivalent unit, unitat equivalent
a un contenidor de vint peus, uns

6,1 metres de llarg.

FEU és la sigla equivalent a
(forty-foot equivalent unit. És un
contenidor de 40 peus i equival a

2 TEU.

’Slot’ o ranura

Espai entre parets cel·lulars dels
bucs on es transporten els

contenidors.

• Terminal de tràfic ro-ro

• Terminal de granel

Terminal de contenidors

Les terminals de contenidors estan especialitzades en el tràfic de contenidors,
ja sigui en bucs de gran capacitat que fan rutes transoceàniques, ja sigui de
transbordament d’aquests grans bucs a altres de més petits (feeder) o a la
inversa. El contenidor és un element fonamental del transport marítim actual, ha
suposat múltiples avantatges i és el sistema de transport que més està creixent en
l’actualitat. Els ports que tenen intenció de créixer solen fer-ho afegint espai o
construint noves terminals de contenidors amb més capacitat i amb mitjans per a
la càrrega i descàrrega. Podeu veure un exemple de terminal de contenidors a la
figura figura 2.1.

Figura 2.1. Terminal de contenidors

La terminal de contenidors es divideix bàsicament en tres zones:

Zona de càrrega i descàrrega i
dipòsit de la terminal de contenidors

del port de Barcelona.

• Zona de càrrega i descàrrega on es fa la càrrega i descàrrega des del buc
fins a la terminal, i al revés, mitjançant grues pòrtic o portainers.

• Dipòsit/espera, que també s’anomena bloc. És on la mercaderia espera
al port. Aquesta espera pot ser una vegada estigui descarregada o abans de
carregar-se o transbordar-se. El terra d’aquestes zones està pintat fent cel·les
on es dipositen els contenidors amb la finalitat de control i classificació.

• Zona de serveis, que és on s’instal·len empreses i els organismes que facili-
ten serveis duaners, estibadors, magatzems, amarradors, pràctics, reparació
de contenidors i maquinària, etc.

Per manipular els contenidors i poder-los transportar d’una zona a una altra del
port es necessita maquinària i vehicles especialitzats. La infraestructura habitual
per a la manipulació de contenidors és la següent:

• Grua pòrtic de moll (portainer o dockside crane). Element clau en les
operacions buc-terra. La seva velocitat i precisió asseguren un òptim
rendiment en el maneig del contenidor. Estan situades al llindar del moll
i es desplacen en raïls al llarg del moll per tal de carregar i descarregar els
contenidors des dels slots dels bucs. Una vegada descarregat, el contenidor
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se situa sobre un camió, sobre un Mafi (remolc on es dipositen contenidors
per al trasllat dins les terminals) o sobre el moll. Vegeu la figura figura 2.2.

Figura 2.2. Grua pòrtic de moll

• Grua pòrtic de parc (trastainer). Es desplacen dins la terminal carregant
i descarregant contenidors, apilant-los i carregant-los sobre altres mitjans
(camió, ferrocarril, etc.). Vegeu la figura figura 2.3.

Figura 2.3. Grua pòrtic

• Carretó pòrtic (straddle carrier). Estructura mòbil que circula per la termi-
nal carregant, descarregant i apilant contenidors. Allotgen el contenidor a
l’interior de la seva estructura durant la seva manipulació. Vegeu la figura
figura 2.4.

Figura 2.4. Carretó pòrtic
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• Carretó elevador (fork lift). Vehicle equipat amb una forquilla frontal o
spreader que li permet apilar o desplaçar els contenidors a diferents alçades.
Vegeu la figura figura 2.5.

Figura 2.5. Carretó elevador

• Grua apiladora (reach stacker). Apiladora telescòpica automòbil, equipada
amb un dispositiu d’elevació frontal, que li permet carregar, transportar i
apilar contenidors. Vegeu la figura figura 2.6.

Figura 2.6. Grua apiladora

Terminal de càrrega general o fraccionada

Les terminals de càrrega estan dedicades al tràfic de mercaderia convencional,
com mercaderia paletitzada, fusta, bidons o sacs i qualsevol altra que no es
transporti en contenidor, ni es carregui ni descarregui sobre rodes ni sigui un
granel sòlid o líquid. Són usades per bucs de mida reduïda, auxiliats per
diferents mitjans de càrrega i manipulació de la mercaderia. A vegades aquests
bucs tenen grues pròpies que els permeten desenvolupar la càrrega i descàrrega
autònomament.

Els mitjans de manipulació a les terminals de càrrega general són:

• Grues de moll. Per exemple les grues pic d’ànec (gruas pato), on a l’extrem
s’acobla el mitjà necessari segons el tipus de mercaderia.

• Carretons elevadors especialitzats en el moviment de palets, bidons...
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• Corrons (rodillos) transportadors, una base amb rodes on es carrega la
mercaderia i s’empeny.

• Camions, remolcs, semiremolcs... Fan trasllats del buc a la terminal.

Terminal ro-ro

Els bucs ro-ro tenen rampes per a la càrrega i descàrrega de les seves bodegues
(garatges), i a vegades de la seva coberta. Les terminals solen disposar de rampes
on se suporten les dels bucs. La mercaderia es carrega o descarrega dels bucs
sobre rodes. Vegeu la figura figura 2.7. Els principals mitjans per manipular la
mercaderia són Mafis, carretons (carretons) i tractores.

Figura 2.7. Terminal ro-ro

Mercaderies que es transporten en bucs ro-ro:

• Càrregues automòbils. Camions, furgons, remolcs i semiremolcs.

• Càrregues que es col·loquen sobre rodes al port, transportant-se d’aquesta
manera, entrant i sortint del buc amb l’ajuda de tractors.

• Càrregues de contenidors que es carreguen i descarreguen amb carretons.

• Càrrega convencional, solta o paletitzada, que s’introdueix i es treu del buc
mitjançant Mafi o carretons.

Terminal de granel

A les terminals de granel s’hi solen realitzar operacions de càrrega i descàrrega
amb mercaderies que es transporten en règim de noliejament. En teniu un exemple
a la figura figura 2.8.

Noliejament

Contracte mercantil de dret
marítim pel qual el propietari
d’una nau o el seu representant
legal la lloga totalment o en part
per al transport de persones o de
càrrega.
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Tremuja

Màquina formada per un dipòsit
en forma de piràmide o de con
invertits, que funciona com un
embut, en el qual s’acumulen i

emmagatzemen diverses
matèries posades per la part

superior i que surten per la part
inferior.

Figura 2.8. Terminal de granel de Montevideo

Font: Diario la República

N’hi ha de dos tipus:

• Terminals de granel líquid. Es carreguen i descarreguen per canonades
o tubs com productes petrolífers, gas natural i altres matèries primeres
líquides.

• Terminals de granel sòlid. S’utilitzen grues amb culleres i tremuges o
bombes extractores. Es distingeixen les que manipulen aliments (cereals)
i les no alimentàries (ciments).

2.1.4 Càrrega i descàrrega en els aeroports

Els magatzems de tràfic aeri tenen característiques molt semblants als de tràfic
marítim. Per una banda, reben i expedeixen les mercaderies a través de camió o
ferrocarril i, per l’altra, expedeixen o reben les mercaderies de l’avió. Els avions
es carreguen o descarreguen en les zones d’aparcament mitjançant plataformes o
cintes transportadores. El trasllat de les mercaderies des del magatzem a l’avió
o viceversa es fa mitjançant carretons elevadors o tractors d’arrossegament amb
remolcs.

Hi ha dues zones: el costat terra i el costat aire.

• Costat aire: és la zona de l’aeroport on té lloc l’operació aeroportuària i
l’assistència a les aeronaus. Està formada per l’àrea de moviment (pistes
d’aterratge i enlairament) i la zona d’estacionament de les aeronaus.

• Costat terra: és la zona de l’aeroport on s’efectua l’operació aeroportuària
de passatgers, equipatges i càrrega prèvia a l’embarcament en les aeronaus,
o posterior al desembarcament.

Per tal d’evitar interferències entre els tràfics de càrrega i de passatgers, i a
causa del creixement del tràfic en els aeroports, s’han anat dividint en zones
diferenciades (càrrega o passatgers). D’aquesta manera, quan el tràfic de càrrega
d’un aeroport és important, se sol centralitzar en una terminal de càrrega
independent de la terminal de passatgers. Aquestes terminals de càrrega tendeixen
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a utilitzar les últimes tecnologies en l’emmagatzematge de mercaderies, dipòsit,
consolidació i desconsolidació, control duaner, etc.

El procés de càrrega comprèn des de l’entrada de la mercaderia a l’aeroport fins
la seva sortida, incloent tota la manipulació intermèdia i els tràmits administratius.
Les instal·lacions aeroportuàries dedicades a la càrrega solen estar dividides en
tres grans zones:

1. Zona de càrrega/descàrrega de l’avió (“costat aire”). És on es duen a terme
les operacions d’embarcament de passatgers, de càrrega i estiba de les mercaderies
en els avions, etc. En les operacions de càrrega de mercaderies s’utilitzen les unit
load device (ULD), que són principalment els palets i els contenidors, i es tradueix
com a dispositiu unitari de càrrega. Aquestes ULD es poden classificar segons dos
criteris:

El palets aeris es recobreixen i
s’asseguren amb xarxes.Els contenidors aeris s’adapten a la
forma del fuselatge de l’avió.

• Segons la propietat de la ULD:

– ULD que pertany a l’aeronau: són unitats adaptades als sistemes de
càrrega i subjecció de l’avió i formen part integral de l’aeronau.

– ULD que no pertanyen a l’aeronau: aquestes unitats no s’adapten als
sistemes de subjecció de l’aeronau. No obstant, s’han de subjectar
d’acord amb les especificacions de la IATA.

• Segons les característiques de la ULD:

– Palet: són superfícies metàl·liques planes i d’alumini sobre les quals
es subjecta la mercaderia mitjançant xarxes. Es pot construir el palet
ajustant-lo a la forma de l’avió i, d’aquesta manera, aprofiten més
l’espai interior. L’alçària i contorn del palet es defineixen en funció
de l’avió i del compartiment de càrrega que s’utilitzarà.

– Contenidors: són recipients tancats que en un o dos costats disposen
de portes o cortines de lona, capaços d’assegurar-ne un ús repetit. El
contorn del contenidor pot tenir diverses formes geomètriques per tal
d’adaptar-se a la bodega de l’avió.

Per manipular les ULD i la mercaderia en general s’utilitzen diferents dispositius:

• Plataforma elevadora d’ULD

• Transportador de palets i contenidors ULD

• Carretons portapalets que formen trens aeroportuaris

Depenent de si la mercaderia es transporta en ULD o a granel, el sistema i els
mitjans per a la càrrega i descàrrega són totalment diferents. En el cas de les
mercaderies a granel sol utilitzar-se una cinta transportadora i per a les ULD
s’utilitza una plataforma elevadora.

2. Transport de la càrrega des de l’avió a la terminal de càrrega i viceversa.
Entre aquests dos punts hi sol haver distàncies considerables, per això es connecten
mitjançant trens aeroportuaris i altres elements de transport.

Els trens aeroportuaris
estan formats per un vehicle
motoritzat que arrossega
diversos carretons
portapalets que van
enganxats entre ells i amb
el mateix vehicle motoritzat
a través d’un sistema
d’ancoratge.
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3. Emmagatzematge, dipòsit, trànsit, preparació i inspecció de la mercaderia.
En aquesta zona les aerolínies, agents de càrrega, agents de handling i d’altres
reben la mercaderia i la preparen per al transport aeri o per al transport terrestre.

A la terminal de càrrega tenen lloc quatre activitats principals:

• Consolidació/desconsolidació. Es fa l’agrupament de petits paquets en
unitats superiors (ULD). La mercaderia d’arribada es desconsolida per tal
que pugui ser enviada al seu destinatari.

• Classificació. La mercaderia de sortida i arribada es classifica en diferents
zones per a destins diferents.

• Emmagatzematge. Reuneix la càrrega consolidada i classificada ja que els
fluxos del costat terra i aire no coincideixen. Per aquest motiu és necessari
emmagatzemar la mercaderia de sortida i la d’arribada.

• Despatx i documentació. Es du a terme el despatx duaner i la tramitació de
la documentació associada.

Cal tenir en compte que les mercaderies que es transporten per via aèria acostumen
a tenir algunes d’aquestes característiques:

• Alt valor, que permet utilitzar un transport car.

• Enviaments urgents per diferents motius (mercaderia perible, material
mèdic, mostres prèvies a un contracte, etc.).

• Pesos o dimensions no excessives, ja que han de complir les limitacions
tècniques dels avions.

• Productes acabats.

Serveis de terra

Els serveis dels agents de terra (handling) tenen una gran importància ja que la
qualitat en la prestació és un element estratègic de les companyies aèries per a la
puntualitat i el servei d’atenció als clients. En l’actualitat es tendeix a recórrer a
empreses especialitzades. Aquest servei és prestat per un agent de handling, que
en la majoria dels casos és una empresa diferent de l’entitat que gestiona l’aeroport,
però també pot ser efectuat per la mateixa companyia aèria (autohandling).

L’assistència en terra a aeronaus, passatgers, equipatges i càrrega són els
serveis de terra. És un servei requerit a les companyies aèries per poder
operar als aeroports.

Els serveis de terra es divideixen en:
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• Handling de rampa: assistència a les aeronaus, embarcament/desembarca-
ment de passatgers i càrrega en plataforma. S’encarreguen de carregar i
descarregar la mercaderia, distribuir la càrrega segons les instruccions i
protegir-la.

• Handling de passatgers: assistència dels passatgers en la terminal de
passatgers.

• Handling de càrrega: manipulació de mercaderies en la terminal de càrrega.
S’encarreguen de preparar la mercaderia, classificar-la i emmagatzemar-la.
També comproven i preparen la documentació i la mercaderia i la posen a
disposició de la duana i dels serveis d’inspecció en frontera.

Els agents sempre actuen en representació de la companyia, però davant el client
la companyia és la responsable d’aquests serveis.

2.2 Tipus d’emmagatzematge

Els diferents tipus d’emmagatzematge els classifiquem en dos grans grups: ma-
gatzems amb prestatgeries i altres tipus d’emmagatzematge. Dins els magatzems
amb prestatgeries en podem trobar de diferents tipus: convencionals, compactes,
dinàmiques i mòbils. En el cas dels altres tipus d’emmagatzematge ens centrarem
en el sistemes que s’utilitzen per a l’emmagatzematge de càrregues amb caracte-
rístiques especials: càrregues llargues, voluminoses i cilíndriques.

2.2.1 Magatzems amb prestatgeries

La ubicació adequada de les mercaderies permet rendibilitzar al màxim l’espai
destinat a l’emmagatzematge, realitzar les activitats de col·locació de manera
fluida i eficaç i fer que els productes emmagatzemats es conservin en perfectes
condicions. Hi ha diferents sistemes d’emmagatzematge i, a la pràctica, cada
empresa utilitza el que més s’adapta a les seves necessitats.

Hi ha sistemes tradicionals d’emmagatzematge, però també de més automatitzats
i sofisticats que requereixen un volum d’inversió molt més gran però, a la vegada,
també permeten augmentar considerablement la productivitat i l’eficiència.

També hi ha sistemes d’emmagatzematge en els quals la mercaderia o les unitats
de càrrega es col·loquen sobre prestatgeries per optimitzar l’espai de l’edifici. Les
prestatgeries als magatzems són mitjans estàtics i l’alçària i la distància estan
determinades per l’alçària del local i les característiques dels mitjans d’elevació
disponibles.
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Les prestatgeries són estructures independents de l’edifici que es fixen a
terra o al sostre i sobre les quals es dipositen les mercaderies.

Prestatgeries en funció dels mitjans d’elevació

Si l’empresa disposa de carretons contrapesats, necessita passadissos d’una amplada
d’entre 3 i 3,5 m, ja que el carretó contrapesat només carrega per la part frontal i ha de
girar per poder fer les maniobres de càrrega i descàrrega.

En canvi, si l’empresa disposa de carretons trilaterals, només necessita passadissos
d’entre 1,5 a 1,7 m, ja que poden carregar per tres costats sense necessitat de maniobrar.

Quan s’utilitzen prestatgeries, els principals sistemes d’emmagatzematge són:

1. Emmagatzematge convencional

2. Emmagatzematge compacte

3. Emmagatzematge dinàmic

4. Emmagatzematge mòbil

Emmagatzematge convencional

En l’emmagatzematge convencional les prestatgeries estan formades per diferents
nivells, i la seva alçària normalment coincideix amb la mida de les càrregues. No
tenen profunditat. És a dir, es pot accedir directament a la mercaderia emma-
gatzemada des del passadís. El seu funcionament consisteix a emmagatzemar els
productes combinant mercaderies paletitzades amb articles solts que es manipulen
manualment. Els nivells alts s’acostumen a utilitzar per a l’emmagatzematge de
palets sencers i els més baixos, per als productes solts. D’aquesta manera, es pot
fer la preparació manual de comandes.

Aquest sistema és el més utilitzat en els magatzems que necessiten una gran
varietat de referències paletitzades de cada producte.

Els tipus de prestatgeries són:

• De safata: la base és un panell metàl·lic o de fusta. A vegades, també poden
ser calaixos, gavetes o espais per a embalums.

• De paletització: la base està formada per travessers o barres horitzontals so-
bre les quals es recolzen els palets. Aquestes prestatgeries només permeten
emmagatzemar mercaderies paletitzades. Vegeu la figura figura 2.9.
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Figura 2.9. Prestatgeries de paletització.

Font: www.Flickr.com

Els avantatges de l’emmagatzematge convencional són:

• Permet l’accés directe a cada palet o producte emmagatzemat sense haver
de moure els restants. Això facilita la preparació de comandes o picking en
els mateixos passadissos.

• Facilita un control ràpid del producte. Cada forat té un palet i es pot detectar
fàcilment si hi ha trencament d’estoc, quan la mercaderia està classificada i
organitzada.

• Permet una distribució lògica de l’espai per volum i pes (palets a la part de
dalt i mercaderia solta a la part de baix per poder preparar comandes).

• Té un cost baix i és molt fàcil d’implantar.

Els inconvenients de l’emmagatzematge convencional són:

• No facilita la sortida de la mercaderia pel mètode FIFO (first in / first out).

• El volum de la mercaderia emmagatzemada està limitat pels mitjans de
manipulació (carretons elevadors) ja que aquests determinen l’amplada dels
passadissos i, per tant, l’aprofitament de l’espai del local.

• Pot ser que no es puguin utilitzar palets de diferents mides ja que els nivells
estan preparats segons la mida de la càrrega.



Logística d’emmagatzematge 66
Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç

nacional i internacional

Podeu veure imatges i
vídeos sobre el

funcionament d’aquests
sistemes

d’emmagatzematge al web
de Mecalux:

goo.gl/U4dQm6

Emmagatzematge compacte

En l’emmagatzematge compacte les prestatgeries tenen diferents nivells d’alçària
i profunditat de manera que formen un bloc compacte i serveixen per emma-
gatzemar palets en profunditat. El seu funcionament consisteix a formar blocs
de mercaderia paletitzada fins a l’alçària on ho permetin els mitjans mecànics.
Aquest tipus de prestatgeries, a diferència de les convencionals, tenen profunditat
i, per tant, des del passadís només es pot accedir a la primera fila de productes.
La prestatgeria forma carrers interiors de càrrega i els vehicles hi entren amb la
càrrega elevada per sobre del nivell on l’han de dipositar. Els carretons entren de
cara i surten fent marxa enrere.

S’acostuma a utilitzar per emmagatzemar mercaderia paletitzada amb poques
referències o tantes referències com espais hi hagi en cada passadís.

Hi ha dos tipus d’emmagatzematge compacte:

• Drive-in: les prestatgeries estan formades per un conjunt d’ubicacions en
profunditat que es recolzen a la paret per la part de darrere i només tenen
un únic passadís d’accés a la mercaderia on els vehicles fan la càrrega i la
descàrrega. Aquest sistema és útil si seguim el sistema LIFO (last in / first
out) ja que el primer palet que entra serà l’últim a sortir (vegeu la figura
figura 2.10).

Figura 2.10. Emmagatzematge compacte ’drive-in’

• Drive-through: les prestatgeries s’instal·len en forma d’illa deixant un
passadís a cada banda. D’aquesta manera, es pot fer la càrrega per un costat
i la descàrrega, per l’altre. Per tant, facilita la sortida de la mercaderia pel
criteri FIFO, ja que el primer palet que entra per un costat és el primer a
sortir per l’altre (vegeu la figura figura 2.11).

https://www.mecalux.es/estanterias-metalicas-industriales/estanterias-palets/estanterias-compactas-palets
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Figura 2.11. Emmagatzematge compacte ’drive-
through’

Els avantatges d’aquest sistema són:

• Aprofitament excel·lent de l’espai del magatzem.

• Protecció de la mercaderia emmagatzemada. Es diposita sobre els travessers
i no estan les unes sobre les altres.

• Accepta tant el sistema FIFO com el LIFO, simplement deixant un o dos
passadissos d’accés.

També té alguns inconvenients:

• Permet una sola referència per passadís.

• La dimensió dels palets està limitada a l’alçària dels espais.

• Els mitjans de transport interns s’han d’adaptar a les dimensions i caracte-
rístiques de les prestatgeries.

• Les operacions de manutenció són lentes i és un sistema relativament difícil
de modificar.

• Es necessiten operacions de manteniment més habitualment que en d’altres
sistemes. És fàcil que els mitjans de transport intern donin cops.

Emmagatzematge dinàmic

El sistema dinàmic s’utilitza per a mercaderies que necessiten una rotació perfecta,
ja que el flux de l’estoc respon perfectament a un dels dos criteris de sortida: FIFO
o LIFO. Amb aquest sistema també s’aconsegueix un emmagatzematge compacte
i, a més, sempre hi ha un palet disponible a la sortida de la prestatgeria, cosa que
redueix el temps utilitzat en el manteniment.

Les prestatgeries dinàmiques són estructures metàl·liques compactes, amb uns
camins de rodets on s’ubiquen els palets o les caixes. Els rodets s’instal·len amb un
lleuger pendent per permetre el lliscament de la mercaderia. També tenen frens (si
la mercaderia supera un pes determinat) per controlar la velocitat de les càrregues
i en els extrems es col·loquen topalls per evitar que les mercaderies puguin sortir
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de la prestatgeria. En el cas dels palets, els rodets acostumen a ser accionats per
motors elèctrics.

Hi ha dos tipus de prestatgeries dinàmiques:

• Per gravetat: hi ha dos passadissos, un a cada costat, un per fer la càrrega
i l’altre per fer la descàrrega. Per tant, és adequat per al criteri FIFO. Els
palets s’introdueixen per la part més alta del camí de rodets i es desplacen,
per la força de la gravetat, fins a l’extrem contrari i queden a punt per a la
seva extracció.

• Motoritzades: es poden instal·lar recolzades sobre una paret i amb un sol
passadís per a la càrrega i descàrrega (en aquest cas respondrien al criteri
LIFO). Els rodets s’accionen per uns petits motors elèctrics per facilitar el
moviment de les càrregues (vegeu la figura figura 2.12).

Figura 2.12. Emmagatzematge dinàmic

Els principals avantatges d’aquest sistema són:

• Gran aprofitament de l’espai

• Flux continu de productes

• Reducció considerable dels moviments i del temps utilitzat pels operaris i
els carretons

• Perfecta rotació segons criteri FIFO o LIFO i excel·lent control d’estocs

• No entrada de carretons a les prestatgeries (així s’eviten accidents i desper-
fectes)

També hi ha inconvenients:

• Només es pot emmagatzemar una sola referència per cada camí de rodets.

• La dimensió dels palets està limitada a l’alçària dels espais.

• Risc d’esclafament en el sistema dinàmic per gravetat.

• La inversió inicial és bastant important i té dificultats de modificació un cop
instal·lat.
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Emmagatzematge mòbil

En aquest sistema les prestatgeries convencionals s’instal·len sobre plataformes o
raïls que permeten moure-les de tal manera que només queda un passadís obert per
accedir a la mercaderia. Per tant, hem de seleccionar el passadís que volem deixar
obert per poder accedir a la mercaderia. El sistema permet moure les prestatgeries
i formar unitats compactes sense passadissos intermedis o separar-les per accedir
a la mercaderia. Podeu veure’n un exemple a la figura figura 2.13.

Figura 2.13. Emmagatzematge mòbil

Aquest sistema és adequat per a mercaderies de valor o que necessiten
una certa seguretat, ja que es pot restringir l’accés. Font: www.flickr.com

S’utilitzen per emmagatzemar mercaderia molt heterogènia i on les comandes són
molt petites. No serviria per a magatzems on hi ha molta rotació de mercaderia
i surt en grans quantitats ja que necessitaríem molt de temps per extreure les
mercaderies obrint els passadissos un per un. Per exemple, aquest sistema
s’utilitza per a productes de farmàcia, cambres frigorífiques, arxiu de documents,
etc.

Hi ha dos tipus de prestatgeries mòbils:

• Manuals: estan destinades a càrregues petites. El moviment es fa mitjan-
çant un moviment d’una manovella o volant adossat en el lateral de cada
prestatgeria.

• Automàtiques: porten uns motors elèctrics instal·lats a les mateixes pres-
tatgeries o raïls.

Els avantatges del sistema d’emmagatzematge mòbil són:

• Permet un molt bon aprofitament de l’espai (menys passadissos).

• La mercaderia queda força protegida.

Els inconvenients d’aquest sistema són:

• Elevat cost de la infraestructura

Trobareu imatges i més
informació sobre el sistema
d’emmagatzematge mòbil a:
goo.gl/oMWkPU.

https://www.mecalux.es/estanterias-metalicas-industriales/estanterias-picking/armarios-moviles
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::text:
:title:Fleix Cinta d’acer
laminat o de material

sintètic que es fa servir per
subjectar embalatges.

La longitud de les mènsules
o braços que sobresurten

en voladís afecta de manera
inversa el pes que pot

suportar la prestatgeria. És
a dir, com més curta és la

mènsula, més alta és la
capacitat de càrrega i

viceversa.

• Sistema rígid, difícil de modificar

• No és adequat si els productes són d’elevada rotació i surten en grans
quantitats.

• Només podem accedir a un passadís cada vegada.

2.2.2 Altres tipus d’emmagatzematge

Hi ha d’altres tipus d’emmagatzematge que serveixen per a emmagatzemar
càrregues amb característiques específiques (càrregues llargues, voluminoses,
cilíndriques...) que requereixen uns sistemes o instal·lacions que permetin em-
magatzemar aquests productes de manera segura per a les persones i la integritat
de la mercaderia.

Emmagatzematge de càrregues llargues: les càrregues llargues estan formades
per peces d’extremada longitud unides per fleixos per tal de formar, d’aquesta
manera, una unitat de càrrega. Es caracteritzen per ser bastant pesades. El seu
emmagatzematge pot ser a terra o en prestatgeries.

Per emmagatzemar les càrregues llargues s’utilitzen un tipus de prestatgeries
anomenades prestatgeries Cantilever. Estan formades per pilars molt resistents
i perfils laminats subjectes fortament a terra. Sobre l’estructura central s’hi fixen
els braços en forma d’U o doble T, que és on es diposita la mercaderia. Els pilars
acostumen a estar poc espaiats per tal d’aconseguir dues coses: no sobrecarregar
els perfils del terra donant-los suport i permetre el major nombre possible de
mènsules de diferents longituds. L’avantatge d’aquestes prestatgeries és que tenen
una bona accessibilitat a la càrrega, però tenen limitacions pel que fa al pes. Com
més pes hagi d’aguantar la prestatgeria, més mènsules i pilars necessita i més
curtes han de ser les mènsules. Cal dir que si la càrrega és flexible, també hi ha
d’haver més mènsules per tal que la càrrega no es deformi.

Exemple de nombre de mènsules

Les càrregues molt flexibles necessiten un punt de suport cada 50 cm.

Les càrregues més flexibles necessiten un punt de suport cada metre.

Les càrregues rígides necessiten un punt de suport a cada extrem.

Com a norma general, les mènsules d’1 m suporten càrregues entre 220 i 2.300 kg, mentre
que les de 50 cm suporten de 750 a 4.600 kg.

Emmagatzematge de càrregues voluminoses: per a un determinat tipus de
càrrega amb cert volum necessitem sistemes d’emmagatzematge especials que
permetin dipositar i conservar les mercaderies en les millors condicions. Les
principals càrregues voluminoses són:

• Mercaderies laminars: inclouen les làmines de plàstic, xapa, vidre. El
que caracteritza aquestes mercaderies és la flexibilitat, que depèn de les
dimensions i el gruix. Així, com més grans són les dimensions de la làmina,
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més gran és la flexió; però com més gruix, menys flexió. Els danys que
pot patir per una manipulació inadequada poden consistir en una flexió
permanent o en marques. Aquests danys s’eviten o es redueixen escurçant
la distància entre les forquilles dels equips d’elevació o utilitzant una
plataforma per manipular-les. L’emmagatzematge de càrregues laminars
depèn del tipus de làmina. Per exemple, si són làmines petites de xapa es
fa sobre palets; si són làmines grans de vidre pla, s’emmagatzemen en unes
prestatgeries especials, on la càrrega es col·loca verticalment ja que el vidre
no podria suportar el pes si es col·loca de manera plana. També se’ls posen
cantoneres de cartró o suro per tal d’evitar cops.

• Mercaderies tubulars: són en forma de tubs. Poden ser de dos tipus: tubs
rígids (metàl·lics o de formigó) i tubs semirígids (plàstic dur). Els tubs
metàl·lics s’agrupen en funció del calibre i es col·loquen sobre uns llits de
fusta i es van posant en files, una sobre de l’altra. Una vegada s’obté la unitat
de càrrega, es flexa.

Els tubs de formigó s’emmagatzemen a l’exterior. Els tubs de plàstic dur es
manipulen amb unitats de càrrega que es formen en gàbies i, aquestes, es van
apilant fins arribar a grans altures.

Mercaderies cilíndriques: són aquelles càrregues que, per a la seva manipulació,
s’enrotllen en forma de bobina. Les més importants són les bobines de paper i
cartró, les bobines de xapa i les bobines de cable. Per exemple, en el cas de les
bobines de paper i cartró es manipulen amb carretons previstos de pinces giratòries.
Només es poden emmagatzemar a l’interior del magatzem i es posen les unes sobre
les altres sense limitació, ja que el paper té molta resistència quan es bobina de
manera compacta.

2.3 Zones del magatzem

Dissenyar i distribuir l’espai d’un magatzem pot semblar una tasca senzilla, però
a la pràctica és complicat. Per una banda, hi ha l’espai físic edificat i, per l’altra,
les necessitats d’emmagatzematge a mitjà i llarg termini.

Les decisions sobre la distribució general han de permetre aconseguir els següents
objectius:

• Aprofitar eficientment l’espai disponible.

• Reduir al mínim la manipulació de materials o mercaderies.

• Aconseguir el màxim índex de rotació de la mercaderia.

• Tenir la màxima flexibilitat per a la ubicació dels productes.

• Facilitar el control de les quantitats emmagatzemades.

Vegeu altres tipus
d’emmagatzematge com
els magatzems
autoportants, sistemes
d’emmagatzematge de
peces petites, el sistema
push-back i el palet
shuttle a “Annexos”.

Les zones del magatzem
s’expliquen a la unitat
“Organització dels espais
del magatzem”.
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Per poder aconseguir aquests objectius és indispensable que hi hagi zones diferen-
ciades:

1. Zona de càrrega i descàrrega

2. Zona de recepció

3. Zona d’emmagatzematge

4. Zona de preparació de comandes o picking

5. Zona d’expedició

6. Zones auxiliars

2.4 Tipus de magatzem

Tots els magatzems tenen unes característiques bàsiques que es repeteixen però
podem trobar diferents tipus de magatzem en funció del criteri de classificació. Els
tipus de magatzem es classifiquen segons dos criteris principals de classificació:
la posició en la cadena de subministrament (si emmagatzemem matèria primera,
producte acabat, etc.) i la funció logística dels propis magatzems (magatzem de
planta, de trànsit, regional, etc.).

2.4.1 Magatzem segons la posició en la cadena de subministrament

Des que un producte, natural o fabricat, surt del lloc d’extracció o fabricació
fins que arriba al consumidor final passa, generalment, per moltes etapes. En
cadascuna hi ha una persona o empresa que és responsable de tenir-ne cura i de
conservar-lo. Aquestes persones o empreses són els intermediaris, que enllacen
cadascuna de les etapes de la cadena logística. Aquests intermediaris, per tant,
hauran de disposar d’un magatzem per guardar aquests productes.

Cal tenir en compte que molts dels productes que fabrica una empresa són matèries
primeres per a d’altres fabricants, que són el client industrial. Aquest producte,
una vegada incorporat en un altre producte, pot iniciar un nou cicle per arribar
al consumidor. Per exemple, teles, botons, cremalleres, taulons de fusta, cargols,
claus, etc.

Exemple de cadena de producció

Els agents que intervenen en la producció d’una barra de pa són:

• L’agricultor, que cultiva i recull el blat i el ven a un comerciant majorista (magatzem de matèria
primera).

• El comerciant, que ven el blat al moliner (magatzem de matèria primera).
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• El moliner, que transforma el blat en farina i la ven a les panificadores o als forners (magatzem
de producte acabat).

• La panificadora o forners, que compren la farina, fabriquen el pa i el venen als forns
(magatzem de matèria primera i producte acabat).

• Els punts de venda (forns, comerços, restaurants, etc.), que compren el pa per tal d’atendre
la demanda de la clientela (consumidors).

Tenint en compte l’activitat de l’empresa i la seva posició en la cadena de
subministrament, es poden classificar els magatzems en diferents categories. Cal
dir que dins d’una mateixa empresa (sobretot si és industrial) pot haver-hi diferents
tipus de magatzems:

• Magatzem de matèries primeres: està situat dins la zona o planta de
producció i conté els materials, peces, subministraments, etc. que s’utilitzen
durant el procés de producció. Segons les característiques de la mercaderia
poden ser a l’aire lliure o coberts.

• Magatzem de productes semielaborats: s’utilitza per emmagatzemar els
productes que estan en procés de producció i que encara han de ser utilitzats
per elaborar o completar el producte final.

• Magatzem de productes acabats: està destinat exclusivament a l’emma-
gatzematge de productes acabats. És a dir, serveixen per emmagatzemar el
producte que l’empresa ven als seus clients. La seva ubicació pot estar dins
el recinte de la fàbrica o proper a aquesta. Acostumen a ser els magatzems
més habituals i també els de cost econòmic més elevat, ja que acostumen a
necessitar més espai. Per això un dels objectius de l’empresa ha de ser el
d’aconseguir la major rotació possible per als seus productes acabats.

• Magatzem de recanvis i materials auxiliars: està destinat a emmagat-
zemar recanvis, eines i materials auxiliars necessaris per a la producció.
També poden emmagatzemar eines i productes de neteja. Acostumen a
estar situats entre la planta de producció i d’altres zones. Dins una mateixa
empresa hi pot haver diferents magatzems de materials auxiliars.

Exemple de magatzem de materials auxiliars

A la planta de producció d’una empresa que fabrica llantes de cotxes hi ha un magatzem
per a les peces de recanvi que també s’aprofita per guardar-hi material de neteja específic.

La logística serveix per poder dur a terme la traçabilitat del producte, des del seu
origen (matèria primera) fins al seu destí (consumidor).

2.4.2 Magatzems segons la funció logística

Per entendre la funció del magatzem, cal saber què és la logística i quines són les
funcions de la cadena logística.
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L’origen de la logística es troba en el terreny militar. En el segle XIX el concepte
de logística s’utilitzava per referir-se al sistema utilitzat a les guerres per atendre
les tropes en campanya, el seu allotjament, transport i avituallament. Després de
la Segona Guerra Mundial, la logística militar es va incorporar al món empresarial
i les seves tècniques van evolucionar molt ràpidament.

Etimologia de logística

La paraula logística deriva del grec logistiké, referent al càlcul. Representava un mètode
de càlcul aplicat. Durant l’imperi romà es va començar a utilitzar el terme logista per a
l’administrador o intendent de l’exèrcit.

La logística és una part de la cadena de subministrament encarregada de
planificar, gestionar i controlar el flux i emmagatzematge dels béns i de la
informació generada, des del punt d’origen del producte fins al consum final,
amb l’objectiu de satisfer la demanda dels consumidors.

La gestió d’aquests fluxos s’ha de fer de manera coordinada i racional amb
l’objectiu de proporcionar al client els productes i serveis en la quantitat, qualitat,
moment i lloc requerits amb els menors costos possibles tant per a l’empresa
com per al medi ambient. Per tal de fer arribar el producte al mercat s’han de
fer activitats de transformació, emmagatzematge i transport. Les activitats de
transformació i transport originen el moviment físic del producte, mentre que les
d’emmagatzematge serveixen d’enllaç i conserven el producte fins que es produeix
la demanda.

Hi ha diferents tipus de magatzems segons la seva funció logística. Alguns
d’aquests magatzems només s’utilitzen per part d’empreses industrials, com és
el cas del magatzem de planta. D’altres, poden ser utilitzats tan per empreses
industrials com per empreses comercials. Les empreses de serveis no fan ús
d’aquests magatzems ja que el seu magatzem són els ordinadors on desen les dades
que utilitzen per poder prestar el servei al client.

Els magatzems es poden classificar segons la funció logística:

• Magatzem de planta: s’hi dipositen els productes acabats i acostuma a
estar situat en els llocs de fabricació.

• Magatzem de dipòsit: manté béns en custòdia temporalment per a la seva
conservació i guarda fins que les retiri el propietari.

• Magatzem de trànsit: fa la funció de donar suport a una xarxa de
distribució principal. S’utilitza per estalviar costos de distribució quan la
zona que ha de cobrir un magatzem regional és molt extensa i el trajecte
és superior a una jornada de transport. Serveix per rendibilitzar les rutes
de transport, traslladant més càrrega per minimitzar els costos. No disposa
d’àrea per a la preparació de comandes, ni de prestatgeries, només tenen
mitjans mecànics per a la càrrega i descàrrega. Se situa en llocs estratègics
per tal que la mercaderia pugui entrar i sortir ràpidament i, d’aquesta manera,
obtenir l’índex de rotació de la mercaderia més alt possible.
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• Magatzem regional o de zona: subministra a clients majoristes i detallistes
d’una zona o regió determinada. S’utilitza per abastir un mercat concret i
han d’estar tan a prop com sigui possible dels punts de venda. Pot abastir
del magatzem central i ha d’estar condicionat per poder preparar enviaments
petits segons les necessitats del punt de venda. S’acostuma a desconsolidar
la mercaderia en comandes més petites.

• Magatzem central o plataforma logística: és a prop del centre de fabri-
cació per tal de reduir costos de manipulació des de la fàbrica fins al punt
d’emmagatzematge. Aquests magatzems han d’estar preparats i condicio-
nats per moure unitats de càrrega de grans dimensions i per a la descàrrega
de camions de gran tonatge. El magatzem central acostuma a tenir una gran
capacitat ja que és la font de subministrament d’altres magatzems regionals.
També se’ls anomena magatzems hub o redistribuïdors. També són grans
magatzems centrals, la funció dels quals és atendre les necessitats dels
magatzems locals, provincials o regionals.

’Cross-docking’

Quan aquests magatzems centrals utilitzen un sistema on els productes rebuts
no s’emmagatzemen, sinó que es consoliden o desconsoliden i es distribueixen
directament, es parla del sistema de distribució de cross-docking. Per tal de tenir
un avantatge competitiu en els mercats globalitzats les empreses intenten que el
flux de productes a través dels punts d’emmagatzematge i distribució es faci de
la manera més ràpida possible. Una de les millors eines per fer-ho és el cross-
docking, un model que se centra en un procés de consolidació de productes i
desconsolidació de diverses comandes.

El cross-docking (creuament de molls) és un sistema de distribució on les
unitats logístiques són rebudes en una plataforma o centre de distribució
i no són emmagatzemades, sinó preparades per a enviar-les de manera
immediata.

En un cas on hi ha tres clients i tres fabricants o proveïdors:

1. En el model tradicional els tres clients compren als tres fabricants per separat. Per tant,
cada fabricant ha de fer una entrega petita a cada client.

2. En el model de cross-docking cada fabricant transporta camions complets fins al centre
logístic. Des d’aquí s’envia un camió complet a cada client, però amb productes de cada
fabricant.

Exemple real d’aplicació del sistema ’cross-docking’: Eroski

El supermercat Eroski utilitza aquest sistema de distribució. En comptes que cada
supermercat faci les comandes de manera individual a cada proveïdor, el que fan és crear
una plataforma logística que agrupa totes les necessitats de les botigues i envia una sola
comanda als proveïdors uns dies concrets a la setmana. Aquest centre no emmagatzema
sinó que consolida i desconsolida mercaderies ja que reben els productes dels proveïdors
de manera centralitzada i, des d’allà, els distribueixen a les diferents botigues de la marca.

Vegeu un cas real aplicat
del sistema de
cross-docking a
“Annexos”.
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Aquest canvi comporta una disminució espectacular dels costos administratius i logístics
i un augment en l’eficiència i el servei als diferents supermercats i, conseqüentment, als
clients finals.

El cross-docking té tres característiques principals:

• El temps d’emmagatzematge és inferior a 24 hores.

• Les mercaderies rebudes s’envien al destí final o es porten a la zona de
picking.

• Hi ha un intercanvi efectiu d’informació entre: proveïdors, centre de
distribució i clients.

El cross-docking comporta una sèrie de beneficis:

• Es redueixen els temps d’entrega al client i es millora la disponibilitat del
producte.

• Es minimitzen els costos de distribució.

• Disminueix el temps de les localitzacions en el magatzem.

• Es redueixen les àrees físiques d’emmagatzematge.

• Es redueixen els costos de manipulació i deteriorament de la mercaderia.

• És molt adequat per a les estratègies Just in Time de la cadena d’abastiment.

La filosofia ’Just in Time’

La filosofia Just in Time (just a temps) es tradueix en un sistema que tendeix a produir
just el que es requereix, quan es necessita, amb una qualitat excel·lent i sense malbaratar
recursos del sistema. Aquest sistema es va desenvolupar al Japó els anys vuitanta amb el
fabricant d’automòbils Toyota.

El sistema de cross-docking aporta avantatges i beneficis quan hi ha una correcta
coordinació entre les empreses que l’utilitzen: fabricants, distribuïdors i transpor-
tistes.

2.5 Sistemes d’emmagatzematge i sistemes de gestió

Segons la manera de col·locar els productes dins de la zona d’emmagatzematge,
es diferencien dos mètodes principals: l’emmagatzematge ordenat i l’emmagatze-
matge caòtic.

L’emmagatzematge ordenat consisteix a adjudicar un lloc a cada producte. En
cada ubicació només es pot col·locar un tipus de mercaderia. Això facilita el
control de l’estoc i la manipulació, ja que sempre se sap on s’ubica el producte que
es busca. Els inconvenients més importants d’aquest sistema són que no és flexible
i que no hi ha un aprofitament òptim del magatzem, ja que impedeix omplir-lo al
màxim.
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• Avantatges: manipulació, control i recompte de l’estoc més fàcil

• Inconvenients: no flexibilitat i desaprofitament de l’espai (el magatzem no
es pot omplir al màxim).

L’emmagatzematge ordenat inclou els sistemes d’emmagatzematge en prestatgeri-
es tradicionals, compactes, dinàmiques, etc., així com els sistemes automatitzats
dels magatzems amb prestatgeries.

L’emmagatzematge desordenat o caòtic (random, aleatori en anglès) consisteix
a col·locar les mercaderies en els forats o espais existents a mesura que es van
rebent. Com que no s’assigna un lloc específic a cada producte, el magatzem es
pot omplir al màxim. La distribució i zones del magatzem han de permetre el
màxim de flexibilitat possible, de manera que es puguin adaptar a les dimensions
de qualsevol producte. L’inconvenient que té aquest sistema és que és difícil portar
un control de l’estoc, ja que dificulta el recompte i l’inventari de les mercaderies
emmagatzemades. Tanmateix, si s’utilitza un programari que gestiona i controla
l’estoc aquest inconvenient deixa d’existir.

La mercaderia s’ubica un qualsevol espai buit disponible, seguint una lògica
prèviament establerta i parametritzada (programada) en el sistema de gestió de
magatzems (SGM). Generalment es té en compte la classificació A-B-C (és a dir, la
mercaderia es col·loca en funció del nivell de rotació). El sistema, que té totes les
dades introduïdes (incloent els forats buits) indica a l’operari on s’ha de col·locar
la mercaderia o on es troba. A més de la perfecta gestió que suposa, la ubicació
caòtica permet que la capacitat efectiva del magatzem s’apropi molt a la capacitat
física, i això fa que es pugui superar el 92%.

• Avantatges: s’aprofita l’espai al màxim, cal poca inversió en equips i
instal·lacions.

• Inconvenients: té dificultat per mantenir un control de l’estoc, les pres-
tatgeries han de servir per emmagatzemar qualsevol dels productes, hi ha
dificultat per aplicar el criteri FIFO.

Exemple de magatzem caòtic: Amazon

Un exemple de magatzem caòtic és el cas d’Amazon. En els seus magatzems els productes
no estan ordenats per famílies, sinó que un mateix producte pot trobar-se en diferents llocs
del magatzem. El motiu bàsic és que els clients fan comandes amb diferents productes i el
desplaçament dels operaris dins del magatzem per reunir els productes d’una comanda és
més curt si es fa d’aquesta manera.

2.5.1 Sistema informàtic de gestió de magatzem

Les tecnologies de la informació i la comunicació han revolucionat l’activitat
econòmica actual. La logística es basa en l’adequat coneixement, tractament i
gestió de la informació. Per això la informàtica és la tecnologia idònia per a la

Llegiu un article sobre el
sistema
d’emmagatzematge caòtic
a “Annexos”.
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ERP

Sigla corresponent a enterprise
resource planning. És un sistema

d’informació gerencial que
integra (o pretén integrar) totes

les dades i processos d’una
organització en un sistema

unificat.

gestió de la informació ja que permet emmagatzemar, tractar i recuperar de manera
ràpida i precisa grans quantitats de dades. Això permet a les empreses ser molt
més eficients i competitives però, a la vegada, això ha convertit la informàtica en
una necessitat per a les empreses. Perquè la gestió empresarial sigui eficient s’ha
de desenvolupar de manera que totes les funcions s’interrelacionin entre si.

Integrar significa gestionar les diferents àrees de l’empresa de manera
global compartint el conjunt de totes les informacions, amb la finalitat
d’aconseguir tots els objectius comuns empresarials establerts.

Qualsevol registre en un departament es veu automàticament reflectit en la resta
de departaments o funcions gràcies a les interfícies que permeten compartir la
informació. La integració, però, és una tasca complexa que exigeix un disseny
previ.

Un fabricant pot implantar un ERP per gestionar factures, albarans, compres i
operacions financeres i, a part, triar el sistema encarregat de gestionar el seu
magatzem SGA (sistema de gestió de magatzems). Una altra possibilitat és optar
per un programari desenvolupat a mida per tal d’administrar aquesta instal·lació
logística i, després, connectar-lo a l’ERP central.

Com que es comparteixen fitxers els dos sistemes han d’estar perfectament
sincronitzats, de manera que qualsevol canvi reflecteixi el mateix canvi en l’altre,
per evitar errors i duplicitats de treball en la introducció de dades.

Els sistemes informàtics de gestió de magatzems tenen l’objectiu principal
de mantenir els valors de les existències dels articles i la seva posició en el
magatzem de manera correcta. També permeten gestionar tota la informació dels
moviments dels articles dins d’un magatzem de manera que tots els moviments
físics dels articles dins d’un magatzem es poden consultar a la base de dades. Hi
ha una actualització constant de tots els moviments i existències d’articles en el
magatzem.

Aquests sistemes de gestió de magatzems (SGM) es basen en dos mecanismes
d’optimització:

• Optimització de l’espai al magatzem, mitjançant una gestió adequada de les
ubicacions.

• Optimització dels moviments i fluxos de materials, ja siguin fets per
màquines o per persones.

El sistema de gestió de magatzems (WMS, warehouse management system)
és una aplicació que preveu la gestió i el control sobre cada fase de l’operació
logística: recepció, emmagatzematge, reaprovisionament, preparació de
comandes i càrrega de camions.
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Per considerar un SGM com a tal i no un simple programa de gestió d’estocs, no
ha de controlar només l’estoc sinó que ha de tenir la capacitat d’administrar el
personal i saber què està succeint en qualsevol instant, ja que en l’esquema de
comerç d’avui en dia les transaccions són minut a minut. Per tant, una empresa
que no és capaç de seguir aquest ritme, tendeix a quedar relegada respecte de les
altres.

Les funcions d’un SGM són:

1. Control del nivell d’estoc al magatzem. Ha d’aportar informació útil en
dos sentits: el nombre d’existències disponibles i la seva ubicació física.

2. Gestió d’estoc en temps real. Ha de proporcionar informació actualitzada
i de manera constant sobre on es troba la mercaderia i què està passant.

3. Seguiment de l’estoc des de l’entrada al magatzem fins a la sortida. Ha
de garantir la traçabilitat o seguiment de la mercaderia dins del magatzem,
ja que és un factor crític de competitivitat i ho exigeix la clientela.

4. Organització del sistema d’emmagatzematge. Per tal de garantir la
productivitat dels operaris en el magatzem i la disminució d’errors en
l’entrega, ha de permetre planificar, assignar i controlar la càrrega de treball
dels recursos humans del magatzem. Aquests sistemes permeten atendre la
demanda amb els productes adequats i en la data i lloc establerts.

5. Facilitació de les tasques de preparació de comandes. Ha de proporcio-
nar la informació necessària pel que fa a:

• Recorreguts lògics en el magatzem per a la preparació de comandes

• Determinació de les unitats de manipulació adequades

• Reposició de la mercaderia extreta per a la seva expedició

• Control de les existències en qualsevol ubicació del magatzem

• Seguiment de l’activitat al magatzem per a la valoració de l’opció
d’implantar canvis que millorin els processos.

6. Facilitació de la presa de decisions. La informació constant i actualitzada
permet preveure i planificar millor les tendències del flux de la mercaderia.
De la mateixa manera, la combinació de l’SGM amb un sistema integral de
gestió empresarial (ERP) permet aconseguir informació global de la com-
panyia, tema clau per a la presa de decisions que millorin la competitivitat
de l’empresa.

Per a un correcte funcionament del sistema SGM es requereix una base de dades
amb un fitxer actualitzat d’articles i un fitxer d’ubicacions.

Els avantatges principals d’utilitzar un sistema de gestió de magatzems (SGM)
són:

• Reducció de costos mitjançant l’optimització de la feina dels responsables
i operaris del magatzem.
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Exemple d’optimització de tasques

Es pot aprofitar per recollir un producte d’una ubicació quan s’ha de dipositar una referència
en un espai proper. Això repercuteix en l’agilització dels recorreguts i, a la vegada, en una
reducció de la feina i del termini d’entrega als clients.

• Millora del servei als clients mitjançant la disminució dels errors en les
entregues i preparació de comandes, la gestió d’estocs eficient que evita la
ruptura d’estoc i l’adaptació a l’evolució del mercat.

Exemple d’estalvi de costos i millora del servei al client

Es pot controlar perfectament la caducitat dels articles, evitar els obsolets, reduir el temps
d’entrega als clients, tenir l’estoc disponible totalment actualitzat, etc.

Tot això repercuteix, al final, en un millor servei al client i una disminució dels
costos.

Exemple d’aplicació d’un sistema de gestió de magatzems: Tradeinn

Vegeu, al web de Mecalux, un vídeo del resultat de la implementació del programari Easy
WMS a l’empresa de material d’esport en línia Tradeinn:

goo.gl/4CSoTF.

https://www.mecalux.es/videos-almacenaje/mecalux-proveedor-de-soluciones-globales-para-ecommerce?catId=1294077#_ga=2.90547866.1000269905.1513614958-1453220708.1513614958
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3. Unitats de càrrega i elements de manipulació de la mercaderia

Al magatzem es fan moltes tasques amb les diferents mercaderies que s’hi manipu-
len, que normalment estan protegides per envasos i embalatges de característiques
i tipus diferents.

Per tal que la mercaderia pugui ser transportada d’un lloc a l’altre es necessiten
diferents elements de manipulació, com els carretons i els transpalets. La
mercaderia es mou en forma de diferents unitats de càrrega, ja siguin caixes, palets
o contenidors. És important saber que aquestes activitats comporten uns riscos per
a la seguretat i la salut dels treballadors, i per això s’estudien aquests riscos i les
mesures que es poden adoptar per prevenir-los.

3.1 Envasos i embalatges

Els envasos i embalatges proporcionen certa seguretat, garantia i higiene als
productes durant els processos de manipulació i transport de la cadena logística.
En el cas de les mercaderies perilloses, protegeixen l’entorn de l’acció del
producte.

L’envàs i l’embalatge són importants per a molts intermediaris i generen interessos
al fabricant, proveïdor, distribuïdor, operador logístic, consumidor, administració
afecten al medi ambient.

L’envàs és el recipient o embolcall que conté el producte i que hi està
en contacte. La seva funció principal és mantenir les propietats de la
mercaderia, evitant el deteriorament, la contaminació, l’adulteració i la
dispersió del producte, per tal que aquest arribi en perfectes condicions al
consumidor. L’envàs també serveix per presentar, identificar visualment i
dosificar el producte.

És fonamental que les característiques físiques i la quantitat de producte siguin
compatibles amb les del recipient que l’ha de contenir.

Els envasos es classifiquen entre primaris o de la unitat de consum, secundaris o
col·lectius i terciaris, o de transport:

• Envàs primari, de venda o de la unitat de consum: conté el producte, manté
contacte directe i el presenta en la seva forma més simple (llaunes, caixes,
tubs, ampolles, bosses, etc.). Alguns requisits dels envasos primaris són:

– Han de mostrar informació sobre les instruccions d’ús del producte,
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dates de caducitat o consum preferent, i complir la normativa relativa
als processos de tractament de residus.

– Han de contenir el mínim aire possible.

– Han de complir amb la normativa relativa als processos de tractament
de residus.

• Envàs secundari o col·lectiu: conté i agrupa una quantitat determinada
d’envasos primaris, atorgant-los protecció i alguna forma de presentació
per facilitar la seva distribució física, per ser comercialitzat o per ser venut
al consumidor final. També es consideren envasos secundaris les caixes que
contenen un sol envàs primari. Podeu veure un exemple d’envàs primari i
secundari a la figura figura 3.1.

Exemple d’envàs secundari

Envasos que agrupen diversos envasos primaris: caixes de cartró amb precintes o fleixat
de plàstic, pel·lícules plàstiques, etc.

Figura 3.1. Les ampolles són l’envàs primari i la caixa
és l’envàs secundari.

Font: Flickr. Juanedc

Envasos amb un sol envàs primari: caixes dels perfums, cereals, rellotges, etc.

• Envàs terciari, de transport o expedició: agrupa envasos primaris i secun-
daris, configurant una unitat de càrrega de major volum, que inclou els palets
o tarimes per al transport i la distribució comercial. Algunes de les seves
característiques més importants són:

– Ser estables i conservar la seva verticalitat.

– Fer possible un elevat nivell de compactació de la càrrega.

– Permetre un màxim nivell d’ocupació en els vehicles de transport o les
àrees d’emmagatzematge.

L’embalatge és el material o embolcall secundari que agrupa diverses
unitats per a la presentació comercial de l’article. No està en contacte
directe amb el producte, però protegeix l’envàs i el producte de danys físics
o dels agents externs durant el seu transport i en facilita la seva manipulació,
transport i emmagatzematge.
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L’embalatge està estretament relacionat amb l’envàs, de manera que en moltes
ocasions desenvolupen conjuntament les seves funcions. La naturalesa de les
mercaderies, el procés de transport o l’emmagatzematge o la manipulació sobre la
unitat de càrrega (mitjançant carretons, cintes transportadores, etc.) determinen
l’elecció d’un tipus o un altre d’embalatge. L’acció d’embalar pot donar com a
resultat una caixa, un sac, un palet, etc.

Els embalatges també es poden classificar en primaris (quan conté l’envàs i
el protegeix del contacte directe), secundaris (quan conté l’embalatge primari),
terciaris, etc.

Origen de l’envàs i l’embalatge

Els primers mercaders envasaven els productes en farcells, sacs, cistells, àmfores de
ceràmica, barrils, caixes de fusta per conservar i protegir el producte durant el seu transport.
Es reutilitzaven diverses vegades.

L’embalatge es comença a utilitzar amb l’ampliació dels mercats naturals més propers i la
major complexitat dels processos productius que necessiten un transport i una manipulació
que l’envàs no pot suportar. Els primers embalatges s’utilitzaven per protegir els envasos
de ceràmica, fusta i vidre i eren fets amb trenat de cànem, vímet, espart, etc.

3.1.1 Característiques i funcions

Segons els materials utilitzats en la fabricació de l’envàs o embalatge, són més o
menys adequats per a determinades mercaderies i situacions.

Les característiques funcionals més importants són:

• Resistència. Per garantir la protecció del producte durant el transport i
emmagatzematge, ja que aquest ha de suportar pesos i cops que poden
produir trencament o esclafament.

• Hermeticitat o propietats barrera. Per tal que l’envàs faci de barrera entre
el producte i l’exterior. L’envàs o embalatge ha d’evitar danys ambientals
(humitat, aigua, gasos, entrada d’insectes...) i impedir l’evaporació o
vessament del producte. Hi ha d’haver garantia de tancament hermètic però
també ha de permetre que es pugui obrir sense dificultat quan el producte
s’ha de consumir o utilitzar.

• Protecció mitjançant precinte. Per mantenir la integritat del producte, evitar
falsificacions o fraus i garantir que no es pugui manipular abans d’arribar al
consumidor.

• Compatibilitat amb la mercaderia. Tant l’envàs com l’embalatge han d’es-
tar elaborats amb materials que no originin reaccions físiques o químiques
que deteriorin la qualitat del producte o el seu envàs.

• Ergonomia i pes òptim. L’envàs s’ha d’adaptar a la manera en què haurà
de ser manipulat, destapat, traslladat i emmagatzemat pel consumidor.
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Els productes amb un envàs
tancat han de portar un

precinte per garantir que,
una vegada envasats, no es

pugui manipular el seu
contingut.

Vegeu el contingut de la
ISO 780 i els pictogrames

per a la manipulació de
mercaderies a “Annexos”.

• Informació al consumidor. L’envàs ha de proporcionar informació clara
respecte les normes d’ús, caducitat, precaucions, consideracions mediambi-
entals, perillositat, etc.

3.1.2 Procés d’envasat i embalatge

Les tècniques d’envasat constitueixen una especialitat de la mercadotècnia, cone-
gudes com a empaquetat o packaging. Aquestes tècniques proposen una visió
integral del disseny i la selecció dels elements de l’envàs, en la qual s’han de
tenir en compte diversos factors: conservació del producte en circumstàncies
diverses, influència de l’envàs en l’elaboració del producte, característiques del
procés d’envasat, emmagatzematge i manipulació de l’envàs.

L’envasat i l’embalatge (packaging) són un conjunt coordinat de tècniques
que consisteixen a preparar el producte per al seu emmagatzematge,
distribució, transport i utilització final.

Les operacions de packaging constitueixen l’etapa intermèdia entre l’elaboració
del producte i la seva utilització o consum. Una vegada el producte és consumit,
l’envàs pot ser eliminat com a residu o reutilitzat.

L’envasat, i també l’embalatge, han format part del procés de fabricació o de les
activitats de l’empresa. En canvi, el procés de consolidació amb embalatges més
resistents per al transport es realitzava en magatzems quan el producte començava
el canal de distribució comercial. Tanmateix, el desenvolupament de noves formes
de distribució i la diferenciació del producte a través del seu envàs o embalatge ha
suposat un canvi d’estratègies i han aparegut noves activitats industrials.

Els envasos, per altra banda, poden ser fets de diferents materials, que són un
element molt important per tal de conservar i transportar el producte de manera
adequada. Els materials més utilitzats en la seva fabricació són: plàstic, cartró,
vidre, metalls, fusta i materials tèxtils, entre d’altres.

L’eficàcia i la seguretat en el transport de mercaderies depenen en gran mesura
de la comunicació entre els agents que intervenen en la cadena logística. Con-
cretament, per tal de ser més eficaços en les operacions de manipulació, emma-
gatzematge i transport de càrregues, és molt important que aquestes s’identifiquin
mitjançant un llenguatge fàcilment comprensible per a la majoria de persones:
els símbols gràfics. La referència internacional que s’ha de tenir en compte per
identificar mitjançant símbols les unitats de càrrega és la norma ISO 780.

En el cas de les unitats de càrrega que contenen mercaderies perilloses és
imprescindible que hi hagi unes instruccions de manipulació específiques.
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3.2 Elements unitaris de càrrega: caixes, palets i contenidors

La mercaderia és un bé material que es pot utilitzar o posseir. A més, la mercaderia
és objecte de l’activitat econòmica, l’intercanvi o la relació mercantil. Per aquest
motiu sempre està relacionada amb un moment o lloc acordats entre dues o més
parts on es produeix una entrega i una recepció.

D’aquesta manera, la mercaderia és un producte que pot ser necessari traslladar.
És objecte protagonista del transport i és susceptible de ser manipulada, emmagat-
zemada, moguda i traslladada o enviada des d’un punt d’origen a un de destí.

Quan la mercaderia es transporta, adquireix la consideració de càrrega.

3.2.1 La caixa

La caixa (bin, box) és la unitat bàsica de càrrega o embalatge, generalment de
petita dimensió, fabricada amb materials diversos (cartró, plàstic, fusta, metall o
d’altres). Té els costats compactes rectangulars o poligonals, amb capacitat per
contenir elements, peces, productes, etc. Pot reforçar-se amb vores de metall o
d’un altre material rígid i disposar de petits orificis per facilitar la seva manipulació
o obertura.

El material més habitual del qual estan fetes les caixes acostuma a ser el cartró,
tot i que es poden utilitzar altres materials com la fusta, el plàstic, metall, etc.

A part de les caixes, hi ha altres tipus d’unitats de càrrega. Algunes de destacades
són:

• Farcell (bundle): format per un conjunt d’elements agrupats mitjançant
algun sistema de lligadura (fleixat, corda, filferro, plàstic retràctil, etc.).
S’utilitza per formar unitats de càrrega amb components d’una mateixa
espècie o d’un format similar: bigues, tubs, barres, barnilles, taulons, etc.
Vegeu-ne un exemple a la figura figura 3.2.

La fabricació dels envasos i
embalatges de paper i
cartró també està regulada
per legislacions nacionals
consultables en la
documentació de les
associacions del sector.
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Figura 3.2. Farcells de cablejat units per una brida

Font: Flickr. US Department Agriculture

• Bala: fardell pitjat de mercaderies, generalment mitjançant fleixat, de forma
cilíndrica, utilitzat per agrupar i transportar alguns productes, per exemple,
fibra de cotó, residus de paper, teixits, palla, etc. Vegeu-ne una imatge a la
figura figura 3.3.

Figura 3.3. Bales de palla

Font: Flickr. Albert Lugosi

• Bidó (can): envàs habitualment cilíndric amb fons pla o corbat, de metall,
cartró, plàstic, contraxapat o d’un altre material apropiat, utilitzat general-
ment per emmagatzemar productes líquids. Vegeu-ne una imatge a la figura
figura 3.4.

Figura 3.4. Bidons cilíndrics de combustible i d’altres
productes perillosos

Font: Flickr. Animated Heaven
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• Bobina: presentació industrial de determinats productes (paper continu,
cable, fil, xarxes metàl·liques, tela, etc.), enrotllats al voltant d’un eix físic
o imaginari i que formen un cilindre que es pot manipular amb elements
mecànics. Vegeu la figura figura 3.5.

Figura 3.5. Bobina de cable

Font: Flickr. Seeweb

• Barril (cask, barrel): envàs o recipient construït de fusta, plàstic o xapa
metàl·lica, destinat a contenir líquids. Un barril pot ser de forma cilíndrica
o de base rectangular, obert o tancat en l’extrem superior i que té una sèrie
de dispositius per a facilitar-ne el buidat o l’emplenament. Vegeu-ne una
imatge a la figura figura 3.6.

Figura 3.6. Botes o barrils de vi

Font: Flickr. Craige Moore

3.2.2 El palet

El palet està reconegut internacionalment com a suport de la unitat de càrrega, ja
que en facilita la manipulació amb els mitjans mecànics, es poden apilar diversos
palets durant el seu emmagatzematge o transport i també es pot embolicar el
conjunt amb una funda de polietilè.

El palet permet normalitzar l’emmagatzematge, la manipulació i el transport de
les mercaderies i comporta una sèrie d’avantatges:
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Podeu consultar més
informació al punt unitats

de càrrega dels “Annexos”.

• Millora l’organització de la xarxa logística.

• Disminueix els costos de manipulació.

• Redueix els riscos per a la mercaderia.

• Millora la presentació de la mercaderia.

Exemple de reducció dels costos de manipulació amb el palet

Una descàrrega a mà de 1.000 articles implica la feina de tres operaris durant 60 minuts
cada un (3 x 60 = 180 minuts).

La mateixa descàrrega, si està paletitzada i es fa amb un carretó elevador, es pot dur a
terme amb dos operaris durant 15 minuts cada un (2 x 15 = 30 minuts).

La paletització estalvia 150 minuts de mà d’obra.

El palet és una plataforma de càrrega o safata portàtil sobre la qual s’agrupen
les mercaderies. La plataforma del palet es recolza sobre uns travessers que
permeten el pas de les forquilles dels transpalets, carretons, apiladors, etc.

Els palets es fabriquen de fusta, plàstic o aliatge lleuger. Per la seva forma poden
ser de dues o quatre entrades, de pis simple o doble, reversibles, amb ales o tipus
caixa. La qualitat dels palets depèn bàsicament del material. Quan s’han de fer
servir de manera continuada i amb càrregues pesades s’acostumen a fer servir
els palets resistents de fustes dures. En canvi, també hi ha palets d’un sol ús
que es fabriquen amb cartró premsat, plàstic injectat, fustes lleugeres, escuma
emmotllada de plàstic, etc.

Hi ha dues mides estandarditzades internacionalment:

1. Mida internacional (o americana). Les normes ISO (International Stan-
dards Organization) normalitzen les dimensions dels palets. La més
coneguda és la Universal de 1.200×1.000 mm.

2. Mida europea. Les normes UNE (europees) normalitzen també la qualitat
dels palets. La més significativa és la de l’europalet, de 1.200×800 mm.
Aquest palet és el més utilitzat en circuits europeus de distribució i és molt
pràctic per a càrregues que no excedeixin les 2 Tm i un volum de 2,5 m3.
També hi ha el mig palet de 600×800 mm.

L’elecció d’un o altre model de palet es fa en funció de diversos factors com
les dimensions de la unitat de càrrega, el tipus de mercaderia, els mitjans de
manutenció, el sistema d’emmagatzematge o el mitjà de transport. Normalment
s’utilitzen el palets les dimensions dels quals siguin submúltiples de les dimensi-
ons de l’amplada i llargada del mitjà de transport.

Per exemple, les companyies de transport marítim han estandarditzat l’ús de palets
de 1.100 m d’amplada per tal de poder col·locar dos palets a l’interior d’un
contenidor de 8 peus d’amplada (2.440 mm). El ferrocarril, en canvi, es decanta



Logística d’emmagatzematge 89
Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç

nacional i internacional

cap al palet de 1.200×800 mm compatible amb l’amplada europea que utilitzen
les companyies ferroviàries d’Europa.

Cada empresa fabricant o distribuïdora pot decidir les característiques dels palets
que utilitzi i disposar d’un parc propi de palets. No obstant, la tendència
majoritària és adherir-se a algun dels consorcis de palets existents, amb l’objectiu
de beneficiar-se de les seves eficiències de funcionament.

Consorci de palets

Organització privada formada per entitats usuàries de palets (fabricants, operadors
logístics, etc.) amb la finalitat de mantenir un circuit d’intercanvi dels palets, de qualitat
i dimensions estandarditzades, mitjançant el pagament per l’ús dels palets. Porta a terme
totes les activitats de recuperació, classificació i reparació dels palets.

El palet pot actuar de simple suport de la mercaderia o embalums o bé formar part
de l’embalatge, si està unit a les unitats de càrrega que s’hi dipositen mitjançant
fleixat o plàstic retractilat. La disposició de la mercaderia sobre el palet requereix
una ordenació que en maximitzi la capacitat i en garanteixi la seguretat durant les
operacions de manipulació o transport. Per optimitzar la capacitat de càrrega dels
palets es poden utilitzar programes informàtics que calculen la millor distribució
possible dels embalums en funció de les seves dimensions, pes, etc.

Tipus de palets

Per triar entre un o un altre tipus de palet s’han de tenir en compte les dimensions
de les càrregues que ha de suportar, els sistemes d’emmagatzematge i manutenció
i els mitjans de transport.

Segons les seves característiques essencials els palets són:

• Reversibles: les parts superior i inferior del palet són iguals i les mercade-
ries poden col·locar-se sobre qualsevol de les dues cares.

• No reversibles: les parts superior i inferior del palet són desiguals.

• Amb pestanyes: poden tenir sortints per a finalitats diverses, com la
col·locació del fleixat, la subjecció d’una pel·lícula plàstica estirable, etc.

• Sense pestanyes: no tenen sortints.

En relació amb la manera com s’agafen per les forquilles dels carretons o
transpalets per al seu maneig, els palets més utilitzats es classifiquen en:

• De dues entrades: permet el pas de les forquilles dels elements de
manipulació pels costats oposats. Aquests palets poden ser de doble cara
reversible o no reversible, i de cara única no reversible.

• De quatre entrades: permet el pas de les forquilles dels elements de
manipulació pels seus quatre costats. Aquests palets poden ser de doble
cara reversible o no reversible.

Podeu veure imatges dels
diferents tipus de palets i
contenidors i sobre
envasos i embalatges a
“Annexos”.
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Els palets de dues entrades són resistents i econòmics, però menys versàtils pel
que fa al seu posicionament a les prestatgeries que els de quatre, que solen ser
més útils en el procés global de manutenció.

A més de les estructures més bàsiques, hi ha altres plataformes que s’utilitzen per
formar la unitat de càrrega de productes diversos:

• Roll-palet: la seva estructura està muntada sobre rodes que permeten
arrossegar-lo. D’aquesta manera, es pot fer servir com a remolc quan s’han
d’entregar les mercaderies en magatzems o establiments que no disposen
de mitjans mecànics de descàrrega. El material que s’utilitza per a la seva
fabricació és l’acer. Pot tenir diferents nivells i es pot manipular amb
carretons elevadors. A més, generalment, es fan a mida de les necessitats
de l’usuari.

• Palet contenidor: és un contenidor muntat sobre la base d’un palet. Té els
laterals tancats i hi ha models que es poden apilar. Els que es poden apilar
tenen potes o suports que permeten col·locar-los els uns sobre els altres.
N’hi ha de diferents models i mides, però els més utilitzats són:

– Cistell palet, per a la recol·lecció de fruita i el seu emmagatzematge
en cambres frigorífiques.

– Contenidor de reixa, per a l’emmagatzematge de peces petites. Estan
formades per una paret de reixa metàl·lica sobre la base d’un palet de
fusta o de metall.

– Contenidor de xapa metàl·lica, per a l’emmagatzematge de peces
petites que es fabriquen en indústries de transformats metàl·lics.

• Roll-container: és un cistell o contenidor no apilable que disposa de rodes
per poder fer d’enllaç entre el magatzems i centres de distribució. La mida
més utilitzada és la de 800×1.200 mm i tenen els laterals desmuntables per
poder-los emmagatzemar quan estan buits.

• Palet convertible: permet afegir-hi una armadura metàl·lica que consisteix
en quatre pilars units de dos en dos.

• Palet sitja: és un contenidor amb entrada per les forquilles dels carretons,
que es pot buidar mitjançant un dispositiu situat a la base o per aspiració a
través d’una obertura de la tapa. S’utilitza per emmagatzemar o transportar
materials en pols o granulats.

Per a qualsevol dels tipus de palets, la qualitat del palet està determinada pel
material:

• Palet d’un sol ús: sol estar fabricat amb materials de baix cost i escassa
resistència, com espuma moldejada de plàstic, polietilè, aglomerat de fusta,
cartró o plàstic.

• Palet de cartró: ofereix alguns avantatges davant dels de fusta:
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– Pes reduït (uns 12 kg menys), cosa que fa disminuir el cost del noli
aeri de manera significativa.

– Tractament contra insectes no necessari.
– Higiene, pot ser utilitzat a la indústria alimentària.
– Possibilitat de muntar palets amb formes particulars.
– Reciclable i biodegradable.

• Palet d’ús continuat: acostumen a ser de fustes dures o metalls.

• Palet metàl·lic amb pilars: s’utilitzen en el cas de càrregues no estables
que no poden apilar-se les unes directament sobre les altres.

• Palet de plàstic injectat: és un dels més versàtils, encara que té un preu
més elevat. Pesa aproximadament la meitat que un de fusta i la seva facilitat
de neteja el fa especialment útil per a la indústria alimentària. Té major
durabilitat enfront de les agressions químiques i els impactes però està més
exposat a deformacions per excés de càrrega.

3.2.3 El contenidor

L’any 1956 el nord-americà Malcolm McLean va inventar un sistema de caixes
de càrrega que podien separar-se fàcilment del xassís dels camions. Des de
llavors el contenidor ha passat a ser un del elements clau del comerç i el transport
internacional, ja que permet optimitzar fluxos de transport i la relació entre el
temps de transport i els costos logístics globals.

El contenidor és una caixa metàl·lica o de carcassa mixta destinada
al transport de mercaderies sòlides, líquides o a granel que facilita la
manipulació i el maneig de la mercaderia per a la càrrega i descàrrega.

El contenidor és un recipient de transport de caràcter permanent i de capacitat
no inferior al metre cúbic, capaç d’assegurar un ús repetit, sense ruptura de la
càrrega en el cas de transbordament a diferents mitjans de transport. És apilable
i permet la transferència horitzontal o vertical. S’utilitza, principalment, com a
base per agrupar diverses unitats de càrrega, ja siguin palets, caixes, mercaderia
solta, etc. El contenidor està sotmès a normativa internacional, la qual garanteix
que l’estructura tingui la resistència suficient perquè la mercaderia no pateixi
alteracions o deformacions i per a suportar el pes màxim autoritzat.

Hi ha molts models diferents de contenidors: tancats, de sostre o costat obert,
plataformes, cisternes, gàbies, de temperatura controlada, etc. La utilització d’un
model o un altre depèn de la mercaderia que transportem i del mitjà de transport
utilitzat.

El contenidor també constitueix en ocasions una unitat de mesura per a les
transaccions comercials, on s’aplica un preu per unitat carregada amb un deter-
minat producte. Hi ha una nomenclatura internacional abreviada per parlar de
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Podeu consultar
vocabulari en anglès

relacionat amb mitjans de
manipulació, contenidors,

documents comercials,
mides i pesos als

“Annexos”.

Podeu veure imatges de
diferents tipus de

contenidors a l’annex 3.1.
Envasos i embalatges.

Pictogrames de
manipulació de
mercaderies.

les estadístiques de tràfic de contenidors o per mesurar la capacitat global d’un
vaixell o d’una terminal de contenidors: TEU (twenty-feet equivalent unit), unitat
equivalent a un contenidor de 20 peus. De vegades també es fa referència al FEU
(forty-feet equivalent unit), la unitat equivalent a un contenidor de 40 peus.

Avantatges de l’ús del contenidor

En la gestió del transport l’ús del contenidor aporta unes eficiències significatives
davant d’altres sistemes d’agrupar la càrrega.

• Reducció del nombre de manipulacions que pot patir la càrrega durant el
seu transport.

• Major seguretat pel que fa a les faltes i robatoris dels productes transportats,
especialment si el contenidor és estanc o està precintat.

• Menys possibilitats d’avaries en les mercaderies per la reducció de manipu-
lacions i la major seguretat en l’estiba, la qual cosa fa reduir la prima de
l’assegurança de transport.

• Més fluïdesa en la tramitació de la documentació que acompanya les
expedicions.

• Menys costos de les operacions de càrrega-estiba i desestiba-càrrega dels
vaixells.

• Cost menor en l’emmagatzematge previ i posterior al transport, ja que els
contenidors s’emmagatzemen en les esplanades de les terminals.

• Major aprofitament de les capacitats dels mitjans de transport.

• Costos d’embalatge reduïts, ja que el contenidor protegeix les mercaderies
de les inclemències del temps, contra possibles robatoris, etc.

Tipus de contenidors

Segons el tipus de transport utilitzat hi ha dos tipus de contenidors:

1. Contenidors ISO: s’utilitzen en el transport multimodal de base marítima.
Estan regulats per les normes ISO i són rectangulars i apilables.

2. Contenidors IATA: s’utilitzen en el transport multimodal de base aèria. Les
seves formes s’adapten al fusellatge de l’avió i estan normalitzats per la
IATA.

Segons les diferents necessitats del transport hi ha una varietat amplíssima de
contenidors:

• Aeri (aircraft container): contenidor per al transport aeri de càrrega, les
formes del qual s’adapten al fuselatge de les aeronaus. Es fabrica en alumini.
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• De càrrega general

• De costat obert (open side): quan la mercaderia que s’ha de carregar, degut
a la seva longitud, és difícil de fer entrar per la porta del contenidor, s’utilitza
un contenidor obert per un o els dos costats per tal de facilitar l’operació. És
especialment útil en les estacions de ferrocarril i està construït d’acer.

• Graneler (bulk container): s’utilitza per al transport de càrrega seca a
granel com, per exemple, productes químics granulats, ciment, fertilitzants,
farina, sucre, sal, etc. La mercaderia s’introdueix en el contenidor per unes
escotilles situades a la part de dalt mitjançant unes mànegues. S’extreu a
través d’unes comportes de buidat.

• Sense sostre (open top container): es pot carregar amb grues i es pot cobrir
amb una coberta flexible i mòbil com, per exemple, una lona de plàstic
reforçat. Pot tenir portes en els frontals o laterals i resulta especialment útil
per a grans càrregues, com vidres, marbres, material de construcció, fusta
o maquinària de gran volum.

• Plataforma (flat rack container): format per una plataforma sense cap
altra superestructura, amb igual longitud, amplada, requisits de resistència
i seguretat que els contenidors ISO. S’utilitza quan les característiques dels
elements que s’han de transportar no encaixen amb les de cap altre tipus de
contenidor. És especialment adequat per a elements pesats o de gran volum.
Es fabrica en acer.

• Tanc/cisterna (ISO tank o tank-tainer): s’utilitza per transportar granels
líquids en general (oli, plàstics, resines, llet, cervesa, vi, aigua...) i algunes
substàncies perilloses, com líquids tòxics, corrosius altament inflamables.
Està format per una cisterna d’alumini o acer inoxidable ancorada en una
estructura de suport per poder-lo ancorar als diferents mitjans de transport.

• Frigorífic (reefer, refrigerated container): és un contenidor tèrmic constru-
ït en alumini i/o acer inoxidable que és capaç de mantenir la mercaderia
a una temperatura de fina a -30°C. Té un dispositiu frigorífic per tal de
mantenir la temperatura desitjada de manera autosuficient. Són idonis
per transportar mercaderia perible, com carn o fruita, per exemple. Pot
connectar-se al vaixell, al vehicle de transport o a la terminal per obtenir el
subministrament d’energia que permet que funcioni.

3.3 Manipulació i manutenció

Un dels objectius principals de totes les organitzacions és reduir costos de
manipulació, ja que no aporten valor ni al producte ni al client. Gràcies a la
paletització es redueixen els costos de manipulació de la mercaderia, així com
els danys que pugui patir.

Unitat de manipulació

Conjunt de mercaderies que
s’agrupen amb la finalitat de
facilitar-ne el transport o
emmagatzematge. Exemple:
palets, caixes, bidons, sacs,
bobines, etc.
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Les operacions de manipulació de la mercaderia impliquen totes les
activitats de moviment i expedició de les mercaderies.

En canvi, l’objectiu de fonamental de la manutenció és establir la manera òptima
d’agafar, moure i dipositar cada material segons les seves característiques.

La manutenció és qualsevol operació de trasllat o desplaçament d’un
material sense que pateixi modificacions en el seu estat físic.

Les operacions de manutenció suposen un cost molt elevat per a l’empresa, per la
qual cosa és necessari dur-les a terme de la manera més eficient possible. Sempre
convé analitzar quin dels mètodes existents és el més adequat per realitzar la
manutenció.

Algunes recomanacions per millorar el procés de manutenció poden ser:

• Agrupar operacions.

• Apropar els llocs successius de treball.

• Millorar l’estat del terra.

• Planificar càrregues unitàries per reduir desplaçaments.

• Dissenyar els recorreguts de manera eficient.

3.3.1 Elements de manipulació i manutenció: fixos i mòbils

Per tal d’emmagatzemar i manipular les mercaderies hi ha bàsicament dos tipus
de mitjans operatius: fixos i mòbils.

Els mitjans fixos són estàtics i s’utilitzen com a dipòsit del producte durant
el temps que aquest està emmagatzemat. Aquests mitjans són el propi edifici,
les prestatgeries i altres instal·lacions o elements auxiliars, que s’utilitzen per al
manteniment i conservació, com és el cas de les càmeres frigorífiques.

A més dels elements fixos, també s’inclouen els equips amb moviment i sense
trasllat, o elements de manipulació fixos. Són equips que es fixen a terra o al
sostre de l’edifici i permeten el transport de mercaderies mitjançant un moviment
continu o altern. Els més importants són les cintes transportadores i els sistemes
de transport aeri.

Els mitjans mòbils són elements mecànics que es mouen i es desplacen de manera
individual d’un lloc a l’altre del magatzem. En aquest grup hi ha els portapalets,
els carretons, els apiladors i els transelevadors, entre d’altres.
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3.3.2 Elements de manipulació fixos

Aquests equips es fixen a terra o al sostre de l’edifici i permeten el transport de
mercaderies mitjançant un moviment continu o alternatiu. Els més importants
són els sistemes de transport rodant (cinta de banda o de rodets) i els sistemes de
transport aeri per rails o grues.

Els principals elements de manipulació fixos són:

• Cinta transportadora de banda

• Cinta transportadora de rodets

• Sistemes de transport aeri

La cinta transportadora de banda està formada per una banda lliscant de goma,
plàstic, neoprè o d’algun altre material flexible que es desplaça sobre un llit
continu de rodets. Hi ha cintes de banda amb superfícies llises o rugoses, i també
sistemes que combinen la cinta de banda i de rodets.

Aquestes cintes de banda són més adequades per a trams llargs, perquè s’adapten
millor als camins amb corbes. Aquest tipus de cinta s’utilitza per transportar
millor els paquets de base tova o irregular. També s’utilitzen molt per al transport
de productes a granel com els agroalimentaris, extraccions mineres, etc. En la
indústria d’aliments freds s’utilitzen bandes d’acer.

La cinta transportadora de rodets s’instal·la sobre rodaments o suports flexibles
i pot ser d’acer o de plàstic, en funció del tipus de càrregues que ha de suportar.
Segons la manera de fer lliscar les càrregues sobre els camins de rodets, es
classifiquen en transportadores que funcionen per gravetat o motoritzades.

Les cintes transportadores de rodets
s’utilitzen per caixes o productes
d’una certa mida.

La característica principal del sistemes de transport aeri és que s’instal·len al
sostre, i això deixa el terra lliure de mercaderies, amb la qual cosa es facilita el
pas d’altres equips mòbils com carretons, transpalets, etc. Però també tenen algun
inconvenient pel que fa a la instal·lació, ja que utilitzen cert espai en alçada i quan
el sostre és baix dificulten el pas de persones o aparells de manutenció.

Els transportadors aeris més importants són:

• Rail aeri: es fixa al sostre o en prestatgeries i s’hi subjecten diferents
dispositius com ganxos, plats o politges que desplacen les càrregues i
les transporten. També compten amb accessoris per a poder fer els girs,
desplaçaments laterals i bifurcacions.

• Grua aèria: es fixa, generalment, a la part més alta del sostre del magatzem
i permet el transport de la mercaderia d’una part a l’altra del local. Per a
la instal·lació de grues, es necessita que els sostres de l’edifici siguin molt
alts.
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Els transportadors aeris s’utilitzen en moltes indústries. Per exemple, les càrniques
(escorxadors), les tèxtils, els automobilístiques, etc.

3.3.3 Elements de manipulació mòbils

Els elements de manipulació mòbils són mitjans mecànics que es mouen i es
desplacen de manera individual d’un lloc a l’altre del magatzem. Aquests
mitjans es poden classificar, segons el seu grau d’automatització, en manuals i
autopropulsats.

• Mitjans manuals: no tenen moviment autònom propi i necessiten l’actua-
ció de l’home tant per a la tracció com per a l’elevació de les càrregues.

• Mitjans autopropulsats: tenen sistemes de moviment a través de motors
elèctrics o motors de combustió, i únicament necessiten l’ajuda de l’home
per tal que els dirigeixi.

Els principals equips mòbils, per ordre de menor a major grau d’automatisme, són:
transpalets, apiladors, carretons elevadors i vehicles de guiatge automàtic (AGV,
Automatic guided vehicles).

1. Transpalet

2. Apilador

3. Carretó elevador

• Carretó contrapesant
• Carretó retràctil
• Carretó trilateral

4. Transelevador

5. Vehicle de guiatge automàtic

3.4 Prevenció de riscos laborals en les operacions de manipulació i
manutenció

La majoria d’accidents laborals no es produeixen per causes naturals o inevitables,
sinó que tenen el seu origen en unes condicions de treball inadequades o en els
anomenats factors de risc. Els elements que suposen un major risc en el magatzem
són: ordre i neteja, manipulació de màquines i materials, condicions ambientals,
mala senyalització, incendis i d’altres elements imprevistos.

És necessari establir una sèrie de mesures preventives per tal de reduir o eliminar
aquests riscos provocats per les diferents condicions de treball d’un magatzem.
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3.4.1 Ordre i neteja

L’àrea de treball ha d’estar sempre neta i ordenada. Un magatzem brut i desordenat
pot provocar accidents per caigudes o relliscades a causa, per exemple, que el terra
estigui greixós, lliscant o humit. També es poden produir accidents per cops o
ensopegades amb eines o materials dipositats a passadissos o corredors. En canvi,
un magatzem net i ordenat aconsegueix:

• Feina més segura i agradable, ja que el desordre i la brutícia són causes
comunes de lesions, accidents o incendis.

• Feina més fàcil i fluida, ja que es perd menys temps buscant les coses i
lluitant contra els inconvenients.

• Feina més rendible, perquè amb menys temps es produeix més i s’obtenen
millors resultats.

3.4.2 Manipulació de càrregues

Una part considerable de la feina que es fa en el magatzem consisteix a manipular
càrregues aixecant-les o traslladant-les d’un lloc a un altre del magatzem. Les
càrregues es manipulen en uns casos de manera manual i, en d’altres casos, amb
mitjans mecànics més o menys automatitzats (carretons elevadors, transpalets...).
En els dos casos es produeixen situacions de risc que poden provocar danys a
la persona que manipula la càrrega, als operaris que treballen al voltant a la
mercaderia i a les màquines.

Manipulació manual de càrregues: la manipulació manual de mercaderies i
l’aixecament de pesos són les activitats que produeixen més lesions d’esquena,
cops, esquinços, torçades, talls, fractures, etc. Les causes d’aquests danys són,
moltes vegades, la manera incorrecta de manipular les càrregues.

Per evitar aquests riscos cal seguir unes normes, com a mesura preventiva:

1. Abans d’iniciar la manipulació de càrregues s’han de fer algunes comprova-
cions i prendre les mesures de seguretat necessàries:

• Quan el producte pugui generar danys en caure, s’ha d’utilitzar calçat
de seguretat normalitzat.

• Quan el producte tingui elements que tallin que no es puguin eliminar,
cal utilitzar guants de seguretat normalitzats.

• Quan els productes tinguin substàncies que puguin fer lliscar s’han
d’eliminar o utilitzar eines adequades que evitin el contacte directe
amb el producte.
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• Quan la forma o la mida del producte dificultin la seva manipulació
cal utilitzar eines adequades per poder-lo manipular correctament.

2. Durant la manipulació de les càrregues s’han de prendre les següents
mesures preventives:

• Aixecar la càrrega tan a prop com sigui possible del cos i des d’uns 75
cm de terra (per exemple, agafar una càrrega de sobre una taula). El
pes màxim que pot agafar una persona són 25 kg.

• Utilitzar la força de les cames, mantenint l’esquena recta. Quan la
càrrega s’agafa d’una altura inferior a 75 cm s’han de flexionar les
cames, formant un angle de 90° entre cuixes i bessons.

• Buscar l’equilibri del cos, mantenint els peus separats i un lleugera-
ment davant de l’altre.

• Agafar la càrrega amb les dues mans, utilitzant el palmell de la mà i
la base dels dits per tenir més superfície d’adherència i reduir l’esforç
i la fatiga.

• Evitar moviments giratoris del tronc. S’han d’orientar els peus en la
direcció en què s’agafarà la càrrega, enfonsar lleugerament els ronyons
i abaixar el cap. Després d’aixecar la càrrega el moviment es farà
girant tot el cos i movent els peus a base de petits desplaçaments.

Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics: per a la manipulació de
càrregues s’utilitzen molts mitjans mecànics dins i fora del magatzem. L’ús
inadequat d’aquestes màquines pot provocar situacions de risc per al personal que
les utilitza i les persones i mercaderies que es trobin al seu voltant. Per això, abans
d’utilitzar una d’aquestes màquines és important saber per a quines operacions
està dissenyada, quines són les instruccions d’ús i seguretat i quin risc pot causar
la seva utilització. El coneixement d’aquests aspectes permet fer un ús adequat i
responsable d’aquests mitjans mecànics.

Les normes més bàsiques pel que fa als transpalets són:

• Per carregar un palet cal comprovar que la càrrega està ben centrada en les
forquilles. Si no és així, a l’aixecar el palet pot bolcar la càrrega.

• La càrrega s’ha d’aixecar amb precaució, controlant que les forquilles
només estan agafant el palet que volem aixecar i que estan col·locades
correctament.

• Abans de fer baixar la càrrega amb les forquilles, s’ha de comprovar que no
hi hagi ningú al voltant per tal d’evitar aixafaments. Si les mercaderies són
fràgils s’han de baixar amb suavitat.

• El descens dels pendents s’ha de fer a velocitat baixa. Per fer marxa enrere
s’ha de mirar per tal d’evitar xocar amb algun obstacle.

Algunes de les normes per utilitzar de manera correcta els carretons elevadors són:
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• Inspeccionar que funciona correctament abans de començar la feina. No
s’ha d’utilitzar un carretó que no disposi dels mitjans de protecció o que,
aquests, no funcionin correctament.

• Accedir al lloc de conducció utilitzant els mitjans de subjecció i agafadors
instal·lats a la màquina. Sempre s’ha de mantenir el cos i les extremitats dins
de la cabina i mirar sempre en el sentit de la marxa. Quan es circuli darrere
d’un altre vehicle s’ha de mantenir la distància de seguretat equivalent a tres
vegades la longitud del carretó elevador.

• Col·locar la càrrega correctament per tal de mantenir l’estabilitat del carretó.
No conduir mai amb una càrrega inestable.

• L’elevació o descens de la càrrega s’ha de fer amb suavitat i utilitzant els
mitjans de subjecció adequats per evitar que caigui.

• Durant el transport o trasllat no s’han d’elevar les forquilles a una alçada
superior a 20 cm de terra i les forquilles aniran inclinades cap enrere.
Sempre s’ha de circular per les vies senyalitzades, en línia recta, si és
possible, i a velocitat moderada. S’ha d’accelerar i frenar a poc a poc.

• El descens de pendents amb càrrega s’ha de fer marxa enrere. Els girs en
una pendent suposen un risc imminent de bolcada.

Per tal d’evitar riscos al magatzem també s’han de mantenir tots els mitjans
mecànics que s’utilitzen en bones condicions per tal d’evitar accidents. El
manteniment dels mitjans mecànics consisteix a conservar-los adequadament. Hi
ha tres tipus de manteniment:

• Manteniment correctiu, que consisteix a reparar totes les avaries i defectes
en el moment en què es produeixen o les comuniquen els usuaris. Aquest
sistema produeix parades en l’activitat i, per tant, pèrdues.

• Manteniment preventiu, que té la finalitat de conèixer l’estat d’equips i
instal·lacions i programar les revisions i fer les reparacions als elements
més malmesos. El manteniment preventiu és molt eficaç ja que elimina els
perills abans que es produeixi l’avaria o accident. Així, s’evita la pèrdua de
temps, lesions personals i danys materials.

• Manteniment predictiu, que tracta de preveure el moment de l’avaria
mesurant el grau de desgast dels elements crítics, com engranatges, embra-
gatge, etc. Els elements de seguretat s’han de substituir sempre abans que
fallin.

3.4.3 Condicions ambientals

Unes condicions inadequades de temperatura, humitat, ventilació i il·luminació,
unides al nivell d’activitat i esforç físic poden provocar efectes negatius per a la
salut.
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“L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no haurà de suposar un risc per
a la seguretat i salut dels treballadors. D’aquesta manera, aquestes condicions ambientals
i, en particular, les condicions termohigromètriques dels llocs de treball hauran d’ajustar-se
al que hi ha establert en l’annex III.

L’exposició als agents físics, químics i biològics de l’ambient de treball es regirà pel que es
disposa a la seva normativa específica.”

Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de

seguretat i salut en els llocs de treball. BOE núm. 97 23/04/1997.

Temperatura i humitat

Els locals tancats han de reunir unes condicions de temperatura i humitat ade-
quades mitjançant la climatització de l’aire independentment de les condicions
climatològiques de l’exterior. Les condicions que recomana el reial decret són:

• La temperatura dels locals on es facin els treballs sedentaris propis d’ofici-
nes o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27 °C i per a treballs lleugers
entre 14 i 25 °C.

• La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els
locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica en els quals el límit inferior
sigui del 50%.

• Els treballadors no han d’estar exposats de manera freqüent o continuada a
corrents d’aire la velocitat dels quals excedeixi els límits establerts.

En els llocs de treball a l’aire lliure o en els locals que no puguin quedar tancats
degut a la seva activitat, s’han de prendre mesures perquè els treballadors es puguin
protegir, en la mesura del possible, de les inclemències del temps.

Ventilació

La ventilació del local té l’objectiu de renovar l’aire, que entri l’oxigen i eliminar
l’aire viciat per la respiració, la suor, les males olors i d’altres contaminants
produïts per l’emmagatzematge i la manipulació de substàncies químiques.

La ventilació del local pot ser:

• Ventilació natural: obrint portes, finestres i altres obertures que comuniquin
amb l’exterior.

• Ventilació forçada: mitjançant ventiladors o equips d’aire condicionat que
permetin renovar l’aire del local.

• Extracció localitzada: amb campanes extractores en els llocs on es generen
fums, pols o vapors, per extreure’ls i evitar la seva dispersió en l’ambient.

Il·luminació

La il·luminació és una font de riscos ja que una il·luminació deficient pot generar
accidents en la manipulació de màquines i eines. La il·luminació de cada zona de
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treball s’ha d’adaptar a les característiques de l’activitat i a les exigències visuals
necessàries. Sempre que sigui possible els llocs de treball han de tenir il·luminació
natural, que s’ha de complementar amb l’artificial si és necessari.

Entre els mesures preventives d’il·luminació en el magatzem cal destacar:

• Mantenir uns nivells i contrastos d’il·luminació adequats a les exigències
visuals de la tasca evitant variacions brusques d’il·luminació.

• Evitar els enlluernaments directes produïts per la llum solar o per fonts
de llum artificial, per la qual cosa s’han de cobrir els focus amb elements
difusors.

• Utilitzar sistemes d’il·luminació que no originin riscos elèctrics d’incendis
o explosió, complint la normativa específica.

• Establir un programa de manteniment preventiu que contempli la substitució
ràpida de focus de llum fosos o esgotats. També s’ha de disposar d’enllu-
menat d’emergència d’evacuació i seguretat per evitar que una fallada en
l’enllumenat suposi un risc per a la seguretat dels treballadors.

3.4.4 Emmagatzematge, senyalització i equips de protecció
individual

Durant l’emmagatzematge de materials es poden produir accidents o situacions de
perill que afecten l’operari que realitzi l’activitat i d’altres persones que treballin
al voltant. Els riscos més comuns són:

• Cops, atropellaments i caiguda de materials per col·locar malament les
mercaderies, sobrecarregar les prestatgeries, etc.

• Atropellaments amb vehicles de manutenció per dificultats de visibilitat, per
fer malament les maniobres o apilaments.

• Incendis i explosions per emmagatzemar junts productes incompatibles o
que poden generar una reacció química violenta.

Les principals normes i mesures de seguretat en l’emmagatzematge de productes
per tal d’evitar accidents són:

• Les zones d’emmagatzematge han d’estar senyalitzades i classificades per
poder identificar els materials que s’hi dipositen. Abans de dipositar les
mercaderies hem de comprovar que les prestatgeries resistiran la càrrega.
Cada prestatgeria ha de tenir senyalitzada la càrrega màxima que pot
suportar i els punts que puguin patir xocs s’han de protegir i senyalitzar.

• L’apilament ha de ser homogeni, oferir estabilitat i respectar l’altura màxima
en funció de la resistència dels materials.
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• També s’ha de respectar la zona reservada per a cada tipus de material tenint
en compte el punt d’inflamació i la reacció química de certs productes.

• Periòdicament s’ha de comprovar l’estat d’embalatges, palets i plataformes.

• Els magatzems que treballen amb substàncies químiques perilloses han de
seguir la normativa que regula l’emmagatzematge de cada tipus de producte.
Les instruccions amb els procediments i les mesures preventives s’han de
col·locar en un lloc visible i les han de complir tots els treballadors.

• Les substàncies perilloses han d’estar clarament senyalitzades amb etiquetes
i pictogrames que ofereixin informació sobre els riscos i les mesures de
seguretat per a la seva manipulació i emmagatzematge.

• Per a l’emmagatzematge de substàncies perilloses s’utilitzen recipients
hermèticament tancats, preferentment metàl·lics. Les zones han d’estar pro-
tegides i ventilades amb parets resistents al foc i a una temperatura i humitat
controlades. També s’ha d’instal·lar una zona de contenció controlada que
asseguri la retenció a la zona de líquids corrosius o inflamables, en cas de
fuga o vessaments massius i disposar de mitjans específics per a la seva
neutralització o neteja.

Embalatge i etiqueta de material
radioactiu. Font: IAEA Imagebank

Quan les mesures preventives resulten insuficients o no es poden aplicar és
necessari recórrer als equips de protecció individual (EPI). Aquests elements
actuen en el moment del contacte, per això estan catalogats com a mesures de
protecció contra accidents i malalties professionals.

Abans d’implantar un equip de protecció s’han d’analitzar els següents aspectes:

• Seleccionar l’element més adequat. Identificar el perill a protegir i les
exigències i circumstàncies del treball, el grau de protecció desitjat, la
comoditat i l’estètica (dins els marges de seguretat).

• Comprovar el grau d’utilització. Verificar la necessitat de la seva utilització,
informant sobre l’ús adequat, assignant peces individuals a cada treballador
i responsabilitzar l’usuari.

• Conservar en bones condicions. Netejar periòdicament i verificar-ne l’estat.
Tenir existències i emmagatzemar-les en el lloc adequat.

Alguns dels equips de protecció individual més utilitzats en la zona d’emmagatze-
matge són:

• Cap: casc de resistència, caputxó ignífug, xarxes

• Ulls i cara: ulleres amb filtre de cristall, màscara facial, visera

• Mans i braços: guants, manyoples, braços aïllants (ignífugs, isotèrmics...)

• Peus i cames: calçat especial (amb puntera metàl·lica, plantilla reforçada,
sola aïllant).
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3.4.5 Emmagatzematge de dades

De la mateixa manera que els recursos humans d’una empresa són el seu motor,
les dades de l’empresa són el combustible que fa que aquest motor funcioni
correctament. La informació, per tant, és un recurs de gran valor dins de
qualsevol empresa i en l’era digital les dades no paren de créixer i créixer a gran
velocitat. Per altra banda, és de vital importància que les dades estiguin sempre
disponibles, segures i que, a més, siguin accessibles des de qualsevol ubicació
i dispositiu, requisits que cal tenir molt presents a l’hora de triar una solució
d’emmagatzematge de dades.

El problema que sorgeix en la majoria de les empreses arribats a aquest punt és
que les dades estan inconnexes. El que es desprèn d’aquest desordre és la dificultat
d’adquirir una visió des de tots els angles de qualsevol de les facetes del negoci.
No es pot arribar a la visió de 360° per raons com:

• Mala comunicació de les aplicacions

• Qualitat dolenta o insuficient qualitat de les dades

• No s’arriba a la fiabilitat esperada de la informació

Les 11 funcions de la gestió de dades

Com que cada vegada és més important treballar millor les dades, l’associació independent
de proveïdors que analitza i estudia els conceptes de la gestió de dades (Data Management
International) explica com s’ha d’estructurar la gestió de dades i en defineix onze funcions:

1. Data Governance: s’ocupa de la planificació, supervisió i control en la gestió i l’ús de les
dades.

2. Data Architecture: s’encarrega d’establir els models, polítiques i regles per a gestionar les
dades.

3. Data Modeling & Design: que dissenya la base de dades, implementació i suport.

4. Data Storage: funció que determina com, quan i què s’emmagatzema.

5. Data Security : s’encarrega de tot allò relatiu a la privacitat, confidencialitat i a garantir un
accés adequat.

6. Data Integration & Interoperability : responsable de definir la integració i transferència de les
dades.

7. Documents & Contents: estableix les regles aplicables a les dades fora de les bases de
dades.

8. Reference & Master Data: busquen aportar una visió de 360° de la informació.

9. Data Warehousing & BI: s’ocupen del que fa referència a dades històriques i analítiques.

10. Meta-Data: tracta d’integrar, controlar i proporcionar metadades.

11. Data Quality : a través d’aquesta funció es defineix, controla i millora la qualitat de les dades.
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D’aquesta manera, podem dir que les TIC són molt importants ja que són
capaces de proporcionar grans quantitats d’informació, i les empreses necessiten
informació oportuna en el moment adequat per tal de prendre les millors decisions,
independentment de les seves característiques. Així, perquè les empreses aconse-
gueixin la informació necessària per a la presa de decisions necessiten un sistema
d’informació.

Un sistema d’informació és una estructura interactiva formada per equips,
persones i mètodes la finalitat de la qual és aconseguir un flux d’informació
adequat per a la presa de decisions.

Un sistema d’informació logístic ha de:

• Recollir les dades bàsiques en el lloc i moment en què es produeixin.

• Transformar les dades en un format útil per a la presa de decisions.

• Emmagatzemar la informació fina en el moment en què es necessiti.

• Enviar la informació als punts de la cadena logística.

Davant d’aquestes necessitats, la informàtica és la tecnologia idònia per a la gestió
de la informació ja que permet emmagatzemar, tractar i recuperar de manera ràpida
i precisa grans quantitats de dades. Quan s’integren les diferents aplicacions
informàtiques es poden aconseguir els objectius comuns establerts de manera
més senzilla, ja que es pot gestionar tot el flux d’informació de l’empresa amb
la finalitat de guanyar competitivitat.

Perquè la gestió empresarial sigui eficient s’ha de desenvolupar de manera que
totes les funcions s’interrelacionin entre si. Això significa que hi ha d’haver
interfícies de comunicació definides, que permetin l’intercanvi de dades entre totes
les funcions implicades en aquesta gestió.

Integrar significa gestionar les diferents àrees de l’empresa de manera
global compartint el conjunt de totes les informacions, amb la finalitat
d’aconseguir tots els objectius comuns empresarials establerts.

Exemple de sistema integrat

En una empresa tenen una aplicació informàtica integrada que interrelaciona i comparteix
dades de totes les funcions empresarials.

Quan l’empresa compra productes per a la seva posterior comercialització se’n registra la
compra, es fa un assentament comptable per l’import de la compra i es dona d’alta en el
magatzem l’entrada d’aquests productes. Quan aquests productes es venen es donen de
baixa del magatzem, s’emet una factura indicant-ne la venda i es comptabilitza l’ingrés en
els llibres comptables.

Tot això és possible gràcies a la integració de les aplicacions informàtiques dels diferents
departaments.
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Hi ha moltes solucions d’emmagatzematge en el mercat. Per això és molt
important que tinguem molt clar quines són les necessitats de l’empresa en matèria
d’emmagatzematge de dades i quin és el pressupost.

Hi ha dos tipus principals de solucions d’emmagatzematge de dades:

1. Emmagatzematge directe (DAS, Direct Attached Storage). És un tipus
d’emmagatzematge de dades de connexió directa, ja que consisteix en
connectar físicament el dispositiu d’emmagatzematge de dades al nostre
servidor a través de diferents interfícies. Les dades es desen de manera local,
la qual cosa fa que el rendiment sigui més alt perquè no s’ha de travessar
la xarxa per a fer les accions de lectura i escriptura. El DAS és un mètode
d’emmagatzematge tradicional i senzill, que és més adequat per a petites
empreses.

2. Emmagatzematge en xarxa. És un tipus d’emmagatzematge de dades més
flexible que l’anterior. Com el seu nom indica, l’accés als dispositius d’em-
magatzematge de dades es fa a través dels protocols de xarxa, normalment
TCP/IP. Cal dir que hi ha diferents tipus d’emmagatzematge en xarxa.

L’emmagatzematge connectat en xarxa és una tecnologia
d’emmagatzematge dedicada a compartir la capacitat d’emmagatzematge
d’un ordinador (servidor) amb ordinadors personals o servidors clients a
través d’una xarxa (normalment TCP/IP), fent ús d’un sistema operatiu
optimitzat per donar accés a través de diferents protocols (CIFS, NFS, FTP
o TFTP).
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