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2 Descripció del projecte: 

 
Aquest Treball Final de Carrera (TFC d’ara en endavant) tracte d’analitzar els aspectes 

logístics, materials i econòmics de una forma genèrica sense estudiar un cas en concret 

d’una determinada empresa. Així en base a la cerca d’informació per internet, 

documentació universitària i documentació publicada d’institucions privades del sector 

logístic, mirarem de fer una exposició de quins son els aspectes a tenir en compte a 

l’hora de realitzar un estudi per una empresa que vulgui implementar un nou 

magatzem.  

Així al llarg del TFC panteixarem una metodologia de treball, com cassar-ho amb els 

fluxos logístics, les diferents formes de estocar el producte, alternatives de tipus de  

magatzems (més o menys sofisticats, amb més o menys incidència tecnològica), i com 

presentar  els estudis econòmics per tal que el client tingui un projecte que l’ajudi a 

triar quina és la millor opció com a resultat de valorar tots els factors. 

Complementàriament ens ajudarem de actuals formes de treball de millora continua 

com per exemple el “Lean Thinking” o aquelles que la ampliació d’informació durant la 

cerca ens permeti enriquir el projecte. 

Al llarg d’aquestes pàgines analitzarem com presentar l’estudi de viabilitat i farem 

especial incidència en el disseny i els mètodes de control en les primeres etapes de 

“posada en marxa” per tal que un client pugui avaluar si està satisfet amb el resultat i 

així es pugui fer un tancament que satisfaci les necessitats del contractant o de la 

Direcció de l’empresa vers els seu equip si es tracta d’un treball intern amb personal 

propi. 
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3 Objectius generals: 
 

Amb aquest TFC pretenem presentar un model que serveixi per ajudar a definir un 

projecte d’implantació d’un nou magatzem de servei de Producte Acabat (PA d’ara en 

endavant). El TFC es centrarà en tres parts: 

 

 Fases inicials del projecte  

 Elaboració de les solucions tècniques amb dos apartats: 

o Farem dos grans apartats respecte al recolzament tecnològic: 

 Una presentació dels diferents models de gestió a escollir amb molta 

incidència sobre els Sistemes d’Informació, identificació de producte 

i transmissió de dades i finalment els Sistemes de Gestió de 

Magatzems explicant que ha de contenir els fitxers mestres. 

 El segon gran apartat serà el de la captura de dades i les diferent 

formes d’implementar-ho. 

o Explicarem com controlar els estocs i diferents explicacions sobre 

models de gestió, valoració del estoc, inventaris i recomptes físics. 

 Elaboració de la proposta econòmica. 
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5 Planificació del projecte 

.  
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Fitxer Microsoft Project per edició: 

Planificació.mpp

 

6 Fases d’un projecte d’implantació d’un magatzem de Producte 

acabat 

 

Quan client fa una declaració d’intencions a Director de Projectes Logístics si és d’una 

empresa externa o bé declara a una persona que s’encarregui de fer el rol de líder d’un 

futur projecte comença la vida d’una activitat que haurem de dividir en tasques 

concretes per tal de portar-la a bon terme. 

El paper de la direcció del projecte és el de aportar coneixements, habilitats i eines i 

tècniques a les activitats que es realitzaran al llarg d’aquest. Com en qualsevol projecte 

la direcció haurà de ser curós en el següents aspectes: 

 Identificar els requisits necessaris. 

 Abordar les necessitat e inquietud dels clients. 

 Equilibrar la qualitat, el pressupost i els recursos necessaris. 

 Mesurar els riscos. 

Tots els projectes passen per unes fases definides que no es poden passar per alt: 

 Declaració d’intencions en una primera aproximació. 

 Fase d’aprovació. 

 Anàlisi de viabilitat. 

 Fase de definició. 

 Solució tècnica. 

 Proposta econòmica. 
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 Seguiment i control 

 Tancament. 

 

 

 

El projecte el podem reflectir amb el següent esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control i avaluació constant dels processos 

Client Declaració 

d’intencions 

Iniciació dels 

processos Planificació 

dels 

processos 

 

Execució 

dels 

processos

  
Tancament de 

processos 

Entrega del 

projecte 

Entrega de la 

memòria. 

Client i 

usuaris  
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6.1 Declaracions d’intencions en una primera aproximació. 

 

Quan les empreses detecten problemes u oportunitats poden posar-se en contacte 

amb un equip intern o una empresa externa que els ajudi  desenvolupar  un projecte 

que solucioni aquestes mancances o els ajudi a arribar implantar nous objectius. 

En un primer contacte al Cap de Projectes la empresa sol demanar una primera 

presentació de l’experiència del grup en projectes semblants, amb quins altres clients 

s’han fet projectes amb èxit, quan sol durar un projecte de una envergadura semblant i 

fins i tot es pot demanar  en grans números quan pot costar el projecte, això sí sense 

que hagí compromís en el cost que s’informi. 

En aquest contacte el Cap del Projecte pot demanar dades de entrades de producció, 

llistat mestre d’articles, línies de sortides, moviments interns,...etc. Es dir, tota la 

informació possible que ens ajudi a decidir quin és el perfil dels components del grup 

de treball, quantes persones necessitarem i puguem fer una primera estimació 

econòmica  “no tancada” de cara a un segon contacte. 

 

6.2 Fase d’aprovació. 

 

En aquesta fase seria bo que es trobessin els membres de l’equip i la Direcció o 

Gerència  de l’empresa contractant, i representants dels departaments de l’empresa 

que es vegin afectats pel projecte.  

Caldrà un anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica del projecte i dels riscos que poden 

esdevenir. Tot això a més s’haurà de contrastar amb el possibles beneficis que es 

aconseguir-se una vegada finalitzat. 

Les etapes de la fase d’aprovació son tres: 
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 Diagnòstic i Conceptualització del projecte. 

 Anàlisi de viabilitat. 

 Selecció i aprovació. 

 

 

 

 

Existeixen eines per encaminar aquesta fase com poden ser les matrius DAFO, 

diagrames de causa-efecte, plujes d’idees, ...etc 

 

Gracies a treballar seguint una metodologia arribarem a poder oferir solucions d’una 

forma ordenada i compacta als problemes que ens plantejava el client. 

6.3 Diagnòstic i conceptualització del projecte. 

En aquesta primera etapa es busquen els problemes i les oportunitats de l’empresa. És 

molt important documentar aquesta part. No només per crear un document base del 

que partir si no també per recollir l’intercanvi d’informació del client i crear un marc 

consensuat sobre el que actuar i així el projecte no vagi desviant-se del aquests 

primers objectius. Si no ho fem correm el perill que el client ens faci donar tombs amb 

objectius molt diferents del originals. 

Selecció i aprovació 

Diagnòstic 

I Conceptualització  

del Projecte 

  

Selecció i aprovació 
Anàlisi de  

Viabilitat 
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6.4 Anàlisi de viabilitat. 

A nivell de la Direcció tècnica del projecte es sentaran les bases i es farà un estudi 

financer que pot ser de caràcter previ, simultani a les primeres fases o de forma 

prolongada al llarg de tot el projecte. Usualment,  es comença  com un resum i 

descripcions de les possibles solucions i alternatives. 

És habitual en aquesta part del projecte contractar consultors externs que ens apuntin 

la viabilitat del projecte. A més aquesta ajuda externa ens pot oferir una llista de 

proveïdors que puguin fer-se càrrec del projecte. 

6.5 Selecció i aprovació. 

A partir del diagnòstic i conceptualització, l’anàlisi de viabilitat i les presentacions de 

les solucions la Direcció de l’empresa escollirà el projecte que més assoleixi el que vol 

la Direcció i segur tindrà en compte el cost econòmic que s’apunti de l’anàlisi de 

viabilitat. Una vegada el client signi contracte de inici de projecte , o autoritzi l’inici en 

cas de ser un treball intern de la firma, el grup de treball podrà començar a treballar en 

un aprofundiment de la planificació dels processos necessaris per poder a bon terme el 

projecte. 

A partir de la fase anterior és on el grup de projecte entra a treballar de forma intensa. 

És aquí on es particularitzen les solucions als problemes detectats. Es passa de una 

projecció general a definir solucions pels diferents problemes i objectius. 

6.6 Etapes de la Fase de definició. 

Les etapes de la Fase de Definició són: 

 Definició de Requeriments. 

 Anàlisi de riscos. 

 Planificar assegurament de la qualitat. 

 Preparació de memòria tècnica. 
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6.7 Definició de requeriments. 

En aquesta etapa hem de definir les especificació tècnica i procedimentar l’ús de 

les operatives necessàries.  

El treball ha de de fer-se conjuntament amb el client per tal que els usuaris finals 

visquin el procés i ens ajudin a fer una bona documentació dels requeriments. 

Aquesta fase, feta abans de l’execució del projecte, té com objectiu entendre millor 

les necessitats dels clients.  Tradicionalment aquesta fase acaba amb l’entrega d’un 

document on recull l’anàlisi funcional. Aquest anàlisi funcional o anàlisi de 

constitutiu del projecte i defineix els requisits un breu pla de com es portaran a 

terme. 

 

 

6.8 Anàlisi de riscos. 

A mida que avancem poden sorgir aconteixements , circumstàncies o condicions que 

es poden convertir en incerteses  que poden fer perillar la bona execució o l’objectiu a 

aconseguir. Aquests perills cal documentar-lo, fer una anàlisis qualitatiu, quantitatiu i 

planificar una resposta per minimitzar-los o eliminar-los. Una breu descripció 

d’aquestes parts dels riscos seria: 
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 Anàlisi qualitatiu dels riscos: consisteix en prioritzar els riscos per realitzar altres 

anàlisis o accions posteriors, avaluant i combinant la probabilitat que hi hagin 

ocurrències i l’impacte que aquestes poden tenir en el nostre projecte. 

 Anàlisis quantitatiu dels riscos: consisteix en analitzar numèricament l’impacte 

dels riscos sobre l’objectiu del projecte. 

 Planificar la resposta als riscos: es tracta de construir plans d’acció planteixant 

les diferents opcions que poden reduir o anular els riscos. 

 

 

 

 

6.9 Planificar assegurament de la qualitat. 

Consisteix en auditar els requisits de qualitat i els resultats obtinguts a partir de 

mesures de control. Es tracta no només de definir quin és l’estàndard de qualitat del 

projecte sinó a més especificar quines son les formes de seguiment i control per ferles 

complir. Tot el grup a d’estar implicat en aquest assegurament encara que si ho creiem 

podem especialitzar a alguns membres en fer un seguiment exhaustiu. El grup i/o 

aquest subgrup ha d’estar especialment atent a: 

 Controlar canvis i recomanar accions preventives. 

 Fer seguiment de les activitats del projecte, comparant-les amb els plans 

inicials. 

 Detectar factors que puguin eludir el control de qualitat. 

L’assegurament de qualitat és vital per detectar “la salut” del projecte i permet 

detectar en quins punts hem d’emprar més atenció. 

 

Risc 
Anàlisis 

qualitatiu del 

risc 

Anàlisis 

quantitatiu del 

risc 

Planificar 

resposta al risc 

Baix risc o 

no risc 
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6.10 Preparació de la memòria tècnica. 

La preparació de la memòria tècnica es un reflex de la futura implementació del 

projecte. Una demostració de com volem aconseguir implantar tots els processos i una 

demostració documentada de l’afinitat del projecte amb les seves expectatives. Així, si 

no s’inclouen futures revisions, amb l’entrega de la memòria s’analitzen breument 

totes les activitats del projecte i es remarquen les diferents fites de totes les fases.  

Aquest document haurà d’incloure els següents punts: 

 Descripció de la necessitat del client i una breu descripció del que espera el 

client. 

 Descripció de característiques i abastament de la nostra solució. 

 Descripció d’objectius mesurables. 

 Definició de riscos. 

 Requisits d’aprovació de les fases. Es dir, qui decideix s’hi ha assolit amb èxit 

una fase. 

 Mètodes de treball. 

 Fites del projecte. 

 Planificació temporal del projecte amb totes les fases i subfases. 

 Organització del grup treball i possibles recursos humans necessaris. 

 Pressupost econòmic 

 Annexes. 
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7 Preparació de les solucions tècniques. 

7.1 Definició d’eines i activitats per la implantació d’un nou      

magatzem de producte acabat. 

 

A partir d’aquest punt del TFC farem una descripció de la descomposició en paquets de 

les eines o activitats necessàries per poder implantar un nou magatzem e producte 

acabat.  

 

7.1.1 Sistemes d’informació. 

 

Quan fem el projecte de com hem de desenvolupar  l’operativa i els sistemes de gestió 

d’un magatzem el primer que hem de profunditzar és quines són les transaccions 

físiques d’entrades, sortides, regularitzacions d’estoc, realització d’albarans de sortida, 

etc. Només coneixent bé quins son el cicles de vida dels productes podrem escollir, o 

implementar, un bon Sistema de Gestió de Magatzem (SGM), que s’adapti a la realitat 

de l’empresa. 

En aquest àmbit, l’evolució en aquests últims anys d’aquests productes ha estat molt 

intensa. La raó de fons d’aquesta millora és en part per que moltes empreses 

consideren que la logística no aporta valor afegit al producte. Per tant, l’ 

automatització dels sistemes y una bona integració amb l’ERP simplifica les operacions 

i minimitza els costos. 

Una vegada escollit el SGM del magatzem haurem de començar una fase d’introducció 

de dades que recomanem que es faci des de cero i no s’aprofiti li informació d’un antic 

SGA si fos el cas. Així, evitarem antics errors de gestió que s’han perpetuat al llarg del 

temps. 

El sistema d’informació del magatzem serà fonamental per poder tenir una 

aproximació informàtica fidel a la realitat i és necessària per tenir un eina de treball de 

les dades que ens ajudi en la presa de decisions. Anem a descriure més aquesta fase 

preparatòria que la dividim en tres etapes: 
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 Etapa Informàtica-Administrativa 

 Etapa d’implantació de sistemes d’identificació y transmissió de dades. 

7.1.2 Fase Informática-Administrativa. 

 

Després de recomanar que la introducció de dades es faci des de l’inici, i més encara, a 

partir de la recol·lecció manual de dades si es possible, ens ajudarà a després poder 

escollir més lliurement quin és el sistema de codificació que més ens convé. La 

introducció de dades ens ajudarà a tenir un coneixement profund de la logística dels 

materials. És cert que ens aïlla de la resta de la cadena de suministre però no oblidem 

que en aquesta etapa és fonamental centrar-nos en el que serà el sistema de gestió del 

magatzem. En futures fases ja podrem crear les interfases que siguin necessàries per 

una bona integració amb l’ERP general de l’empresa, si el té.  

Per que la informació sigui útil ens caldrà actuar en el següent sentit: 

 Treballar amb un alt rigor administratiu. 

 Ajustar els recursos humans necessaris per la introducció massiva de dades. 

Se’ns pot arribar acusar de que hi hagi un desfasament en el temps entre la 

informació introduïda i la real. Davant d’aquest perill és altament recomanable 

acceptar la crítica però el benefici de tenir el coneixement i control absolut 

d’aquestes dades inicials del projecte es la base sobre la que podrem fonamentar 

la llibertat necessària per poder diagnosticar quines són les millors solucions. 

En aquesta fase es molt útil chequeixar les entrades al sistema aplicant algun filtre 

senzill de qualitat per aconseguir el tant per cent aproximat d’errors de registres i 

veure així si la rigorositat administrativa esta en uns nivells acceptables per l’equip 

del projecte.  

Gracies a aquest treball amb les dades s’hauria  de reportar al cap de projecte una 

primera aproximació de quins són els beneficis i millores que s’esperen del nou 

sistema. 
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7.1.3 Fase d’implantació de sistemes d’identificació i transmissió de 

dades. 

 

En aquesta fase, i gràcies a la fase anterior, podrem escollir quines són les 

solucions per evitar els errors de registres al sistema. 

Ara sí, que podrem treballar en quina es la forma més adequada per identificar 

correctament els productes i panteixar-nos l’ús de sistemes d’identificació 

automàtica. Existeixen diferents formes de fer-ho, la més extensa és el  codi de 

barres. Més endavant en aquest TFC veurem en més profunditat diferents modes 

d’identificació que existeixen. 

 

 El fet d’automatitzar la identificació dels 

productes ens aporta importants beneficis: 

 

 Reduir dràsticament errors d’interpretació. 

 Implantar homologació de codis de producte. 

 Implantar una norma de codificació en l’empresa. 

 Permet la homologació i comunicació amb la resta de la cadena de suministre. 

 És un mètode fiable y de baix cost d’identificació 

 

Una vegada implantada aquesta fase ens permetrà aspirar a no tenir errors de 

transcripció i que els sistemes d’informació siguin un reflex de la realitat. A partir 

d’aquí,  podrem seguir el pla d’implantació amb una bona base per seguir 

treballant el projecte per construir eines per una bona gestió. 
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7.2.1 Flux dels productes 

Es important conèixer el flux dels materials de l’empresa per planificar quina haurà de ser 

l’identificació dels seus productes. A continuació mostrem un flux estàndard de materials. 

Esquema del flux de materials: 

 

 

En aquest esquema viem representat l’esquema habitual dels materials a nivell de 

producte com els moviments. El fet que hi hagi tant moviment dins d’una empresa ens 

remarca la importància de recollir tota la informació que sigui important, el lloc on el 

tenim i avui en dia ha de ser disponible en qualsevol moment. 

Les formes de treball amb fitxes de paper i omplint-les amb llapis que es feia no fa 

tants anys no son operatives usualment ara doncs la quantitat d’informació necessària 

per gestionar el material i la rapidesa que ens demanden els clients fa que tinguem 

que conceptualitzar sistemes informàtics eficients. 

Aleshores, necessitem dues coses fonamentals: 
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 Que tots els objectes estiguin identificats amb un sol article (i codi). 

 Totes les ubicacions han d’estar identificades. 

Si apliquem això als productes podrem escollir al mercat uns tecnologia que treballi 

amb els codis de barres i ens els llegeixi sense errors. 

 

7.3 Desenvolupament de la identificació. 

7.3.1 Sistemes coneguts de simbologia. 

 EAN (Europen Article Numbering). Esta adoptat per més de 100 països i segons 

dades del 2003 per més d’un milió d’empreses.  L’EAN8 i l’EAN 13 son els més 

representatius. Utilitat en els productes de gran consum i compatible amb el 

codi americà UPC. Aquest Standard està gestionat per la organització mundial 

GS1, amb seu a Bèlgica. 

La seva estructura és: 

o Codi país: 3 dígits de l’1 al 2. 

o Codi de l’empresa: 4 ó 5 dígits, del 3 al 7. 

o Codi de producte: completa els 12 primers dígits, del 8 al 12. 

o Dígit de control: el 13. 
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 ITF 2/5 Interleaved: Té una gran quantitat d’informació en 32 caràcters de 

representació numèrica. Molt estès en sistemes d’identificació industrial. Un 

exemple de la seva utilització a nivell mundial és la codificació dels 

contenidors marítims. 

 

 GS1 128 (abans anomenat EAN 128): es un tipus de codificació molt orientat al 

entorn logístic. Ideal per la codificació de palets i capses que es mouen per la 

cadena de suministre. 
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 Simbologia bidimensional: si tenim la necessitat de posar més de 20 

caràcters en un codi de barres la seqüència que haurà de llegir un lector 

pot ser kilomètrica. Una solució son els codis bidimensionals. Els poden 

arribar a posar milers de dades dons la seva representació es fa amb 

matrius. Els més coneguts son: 

o PDF-417 

   

o DATA MATRIX  

 

 Codis d’última generació: és una evolució dels codis EAN. Permet 

contenir  més informació que en els anteriors i en menys espai. 

 RSS: té diferents variants RSS-14, RSS 14 Stackes, RSS 14 

Limited RSS Expanded 
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 CS: es una combinació de simbología lineal i bidimensional. 

 

Ara que coneixem les simbologies que imperen al mercat em d’establir una qüestió 

d’importància vital en el projecte. Fer una mala elecció de la simbologia que 

implantarem pot significar el fracàs del projecte. Així doncs, es quelcom a debatre i 

consensuar molt activament amb tot el grup del projecte i el líder del projecte haurà 

d’argumentar al client el per què de la elecció i quines avantatges aportarà a la cadena 

de suministre l’estàndard escollit. 

 

Una vegada tenim la aprovació del client hem de tenir present els passos a seguir per 

poder utilitzar el codi a la empresa. Son els següents: 

 Obtenir el prefix GS1 de l’empresa (associar-se en Espanya a la 

AECOC) 

 Identificar cada producte. 

 Identificar els punts de lectura. 

 Identificar el tipus de símbol. 

 Seleccionar les dimensions del símbol. 

 Seleccionar el color del símbol. Normalment en negre per facilitar la 

lectura. 
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 Seleccionar la localització del símbol. On ho posarem en els 

productes per ser fàcilment accessible per els lectors. 

 Disposar de software de generació de codis. 

 Disposar de hardware d’impressió de codis. 

 Definir un sistema de qualitat. 

Treballant aquests punts haurem superat un del punts més importants per la creació 

de una base solida per fer un magatzem operatiu i ben integrat en la cadena de 

suministre. 

7.3.2 Impressió de la simbologia. 

Una vegada escollida la simbologia el grup de projecte haurà d’estudiar quina es la 

forma adequada per la realització de codis als materials i a quins llocs, tal com hem 

apuntat en l’apartat anterior d’aquest TFC. 

Si el codi està incorporat en la mateixa etiqueta del producte ja estarà impresa en 

l’àrea de impressió , o proveïdor si el producte es de compra externa. En aquest TFC 

aprofundirem en l’etiquetatge extern al producte. Per exemple, el posar el codi a la 

paleta que suporta el producte. 

El primer que haurem de fer es definir i dissenyar l’etiqueta. Al mercat hi ha molta 

oferta de software en aquest aspecte. En l’etiqueta haurem de dissenyar dos tipus de 

valors: 

 Els valors fixes com poden ser el logotip de l’empresa. 

  Els valors variables son aquells que varien en funció de l’objecte que 

identifiquen. Per exemple, el client, codi de producte, quantitat que conté, 

etc... 

Al tenir dissenyada la etiqueta podrem decidir quin tipus d’impressora necessitarem. 

D’impressores ni han també moltes al mercat i adeqüen el tamany de l’etiqueta als 

seus valors de sortida.  
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Si el software d’impressió volem que estigui integrat en el SGA o el ERP el grup del 

projecte  necessitarà la incorporació de personal informàtic especialista en aquestes 

qüestions. 

És important distingir entre impressió i aplicació. En el que es la impressió hi han 

impressores que  fan les etiquetes per impressió tèrmica o bé per transferència 

tèrmica. 

 Impressores tèrmiques: s’utilitza el paper tèrmic. La tinta es liqua. Té el 

inconvenient que l’etiqueta es comença a degradar al cap d’uns mesos i no es 

adequada si el material queda etiquetat a la intempèrie.  

 

 Impressores per transferència tèrmica. El paper que s’utilitza és el normal però 

em d’afegir la cinta d’impressió (col·loquialment conegut amb l’anglicisme 

“ribbon”) que impregnarà la tinta al paper per la temperatura del capçal.  
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El debat que haurem de fer els membres del projecte per fer una bona elecció 

del tipus d’impressores són: 

o Les etiquetes estran exposades al sol?. 

o Necessitem imprimir etiquetes d’alta densitat i durables?. 

o Necessitem imprimir colors apart del negre? 

o Necessitem etiquetes de llarga durabilitat (més d’un any)? 

 

7.3.3 Lectura dels codis de barres. 

 

Ara que ja hem desenvolupat les etiquetes i tenim eines d’impressió. Necessitarem els 

dispositius per fer les lectures. Al mercat hi ha diferents opcions entre les que 

destaquem: 

 Llapis òptic: tecnologia en desús, obligava a passar el llapis per sobre del codi 

de barres. 

 CCD (Charge Couple Device): uns leds projecten llum sobre el codi. Està molt 

extens en caixes registradores. 

 Làsers: té un làser que es la base de la seva tecnologia. Un sistema de miralls 

que projecten una ratlla de llum que pot avarcar de moltes dimensions. Molt 

extens en l’àmbit industrial. 

En l’àmbit dels magatzems el més emprat són les pistoles lectores.  

Per la utilització de les pistoles lectores hi ha certs elements que s’han de considerar 

molt seriosament i són: 
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 La qualitat  d’impressió del codi.  

 La densitat del codi. 

 La distància al lector. 

 La posició en relació a la vertical-

horizontal. 

 

 

 

7.3.4 Transmissió de dades al sistema informàtic (comunicació amb 

el Host). 

La informació que capturem ha de ser transmesa a un sistema informàtic que será on 

es registraran i efectuaran les operacions que fem amb els materials. 

Actualment, aquesta informació es pot transferir via inalambrica o bé mitjançant 

connexionat amb un PC. Si la comunicació la fem amb connexionat aquesta es pot fer 

per emulació de teclat, o bé a traves de un port de sèrie. 

    

Una vegada tenim definit quina serà la via per transmetre dades, sigui una o utilitzem 

diferents combinacions d’aquestes hem d’enfocar-nos en que volem transferir al 

sistema de recolzament. 
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7.3.5 Informació a transmetre. 

La informació a transmetre dependrà de l’ús que li vulguem donar. Podem donar-li un 

ús que la captura de dades vagi a través d’un lector que faci una senzilla emulació de 

teclat per omplir uns camps determinats. L’exemple clàssic és el de una caixa de 

supermercat. L’altre opció, es  la captura la informació i carregar-la en bloc. Aquesta 

opció ens permet apropar-nos al producte. Actualment aquest procediment està en 

cert desús  doncs les empreses prefereixen prefereixen treballar en temps real. 

7.3.6 Terminals de radiofreqüència (treballar en temps real). 

 

En el cas dels terminals de radiofreqüència, salvant les distàncies, estem parlant de 

tenir un dispositiu mòbil que ens permet realitzar les mateixes operacions que anys 

enrere fèiem amb un PC. Es dir, captura de dades, realitzar la transacció que volem 

(per exemple un canvi d’ubicació) i transmissió al host. Totes les operacions es poden 

fer en temps real, el que ens dona una immediatesa que aporta molt valor a tota la 

cadena logística i més enllà a la resta de departaments de l’empresa (per exemple, 

consulta de disposició d’estoc per la venda des de Dept. Comercial). 

 

En tota la la informació publicada sobre radio-freqüència l’exemple clàssic són les 

funcions bàsiques de un magatzem: 

 Recepció. 

 Ubicació. 

 Preparació de comandes. 
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 Inventaris. 

 Expedicions. 

 

7.3.7 Elements necessaris per treballar amb radiofreqüència. 

 

Per implantar un magatzem que tingui radiofreqüència haurem de fer un estudi de 

cobertura. Aquest estudi ens dirà on hem d’instal·lar els punts d’accés. Una vegada 

tinguem instal·lada la infraestructura podrem agregar els elements de captura i 

transmissió de dades. 

Els elements basics que haurem de tenir son: 

 Host de recolzament. 

 Cablejat ethernet. 

 Servidor. 

 Pc’s. 

 Dispositius mòbils (pistoles de RF, etc...) 
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7.4 Sistema de gestió de magatzems. 

 

Tota la tecnologia no es més que diferents eines que utilitzem per guanyar la batalla de 

l’exactitud de les dades. El disposar de un Sistema Informàtic de Gestió de Magatzem 

(d’ara endavant SGM) serà la eina gestora que ens permetrà treballar amb grans 

volums d’informació i amb molta rapidesa. 

Aquests recurs el podem enfocar des de dos punt de vista. Podem fer un sistema 

integrat amb el sistema de Gestió de la companyia o bé comprar un paquet específic al 

mercat que després tingui un sistema de intercanvi d’informació amb el sistema 

informàtic de l’empresa. 

Els elements bàsics que ha de tenir un SGM són: 

 Tractament de Fitxer Mestres. 

 Mapa de magatzem. 

 Entrades. 

 Canvis d’ubicacions. 

 Consultes 

 Expedicions 

 Processos varis (regularitzacions d’estoc, sortides d’escrap, ...etc) 

 Inventaris. 
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7.4.1 Fitxers mestres. 

L’element basic d’un SGM és el treball amb el fitxers mestres. Aquests fitxers haurien 

d’estar configurats amb aquests elements de forma orientativa: 

 Empleat (identificador d’empleat): per poder oferir autoritzacions i menús 

segons perfil. 

 Zones (zones diferenciades). 

 Estanteries o zones definides a terra, 

 Tipus d’article. 

 Embalatges (presentació del producte) 

 Articles (codi i descripció de l’article). 

 

7.4.2 Mapa de magatzems. 

 Magatzems: si volem gestionar més d’un magatzem els haurem d’identificar al 

sistema. 

 Ubicacions: qualsevol ubicació que volem que es pugui deixar materials haura 

de ser única e identificada al sistema. 

 Mono-producte / multi-producte: la característica de que una ubicació la 

puguem dedicar a un sol producte o varis. 

 Bloquejos: ham de poder bloquejar informàticament una ubicació tant per 

entrada com per sortida (per exemple, bloqueig d’ubicació per estanteria en 

males condicions, bloqueig per embalatge del producte trencat). 

 Capacitat: quantes unitats de emmagatzematge caben. Aquest punt es crucial 

per controlar l’ ocupació i gestió d’espais. 

 Estoc: el sistema ha d’informar quin producte i quantitat d’aquest hi ha en una 

certa ubicació. 
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7.4.3 Entrades d’estoc. 

Els productes que entraran a l’estoc podem tenir diferents procedències i el sistema a 

d’estar preparat per poder fer diferents tipus d’entrades. 

 Entrades de producció. 

 Identificació i embalatge. 

 Entrades proveïdors. 

 Devolucions. 

 Regularitzacions (ajustos per inventaris). 

 

7.4.4 Canvis d’ubicacions i ordres de moviments. 

Un canvi d’ubicació pot ser quelcom molt més útil del que podem intuir. Pot ser, 

emprat com a senyal de finalització d’un procés pel que aleshores el material passa a 

tindre un altre estatus, com per exemple la disponibilitat de ser albaranat i facturat a 

un client. Tenint en compte aquesta puntualització la transacció de canvi d’ubicació 

pot incloure: 

 Comandes pendents. 

 Ordres de reposició. 

 Canvis d’ubicacions pures (moviments interns de material). 

 Entrades pendents. 

 

7.4.5 Consulta de processos i tasques. 

Un  SGM ha de oferir el poder consultar quin es l’estat actual de processos, qui ha 

mogut un material, quines operacions s’han efectuat sobre un material, etc... per així 
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poder monitoritzar quin es el moment actual de les tasques i poder prendre decisions 

que ens permetin equilibrar els fluxos del magatzem. La informació bàsica que hauria 

d’incloure és: 

 Visió general de la carrega de treball. 

 Criteris de visualització. 

 Criteris de preparació de tasques. 

 Assignació de tasques. 

 Seguiment del compliment de tasques. 

 Seguiment de ubicacions. 

 Seguiment de palets. 

 Seguiment de producte. 

7.4.6 Expedicions. 

 

En l’apartat de les expedicions cal no confiar-nos i no veure el procés de preparació a 

terra de la carrega de camions, o contenidors marítims, com quelcom residual doncs la 

carrega dels materials preparats són el últim procés intern i el que esta més a prop del 

client. Així doncs, per obtenir bons resultats i poques, o cap reclamació, cal dedicar-li 

estudi i una bona definició de processos que variarà segons les característiques de les 

unitats de carrega a expedir. La preparació i carrega caldrà identificar zones de 

preparació, associar preparacions en funció del seu destí, on es col·loca la mercaderia, 

quí ho ha fet, a quina hora, etc... 

Punts a concretar en la solució proposada al client: 

 Definició de platges de preparació (Rutes d’expedicions). 

 Etiquetatge dels bultos, palets, comandes, expedicions, número d’albarà,... 

 Paking List. 
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 Consolidació de carregues. 

 Definició de unitats de càrrega. 

7.4.7 Inventaris. 

Com aportació en contraposició als  sistemes clàssics d’inventaris, després d’haver 

proposat la implantació d’una infraestructura de radiofreqüència i amb l’objectiu comú 

en tot el projecte de aconseguir fidelitat de la realitat amb els estocs, la solució més 

adequada es la de inventari permanent.  

L’inventari permanent fa referencia a de fora continua al llarg del temps i amb la ajuda 

del SGM fer lectures i analitzar aquelles que rebutja el sistema per tal de regularitzar 

els estocs que no coincideixin amb l’existència informàtica d’una unitat de carrega. 

Aquest tipus d’inventari es basa en el fet que per tots els processos interns s’està 

informant al sistema del que fem i sobre que ho fem de forma que si hi ha una 

incongruència entre el sistema informàtic i la realitat el primer a de llençar un avís de 

la incidència i aquesta a de ser resolta. 

Cal ressaltar alguns punts a destacar. 

 Càrrega inicial: fa referència a la primera càrrega del sistema que hem detallat 

en la fase informàtica-administrativa.  

 Per zones o carrers (per intervals): fer rotacions complertes anuals, o un altre 

període de temps, de forma que quan acabem el cicle complert hem 

inventariat totes les zones del magatzem. 

 Per producte: es pot fer contant totes les ubicacions o zones on podem tenir un 

producte determinat. Cal anar en compte amb aquest doncs normalment es fa 

de llistat a físic i podem tenir un salt si tenim alguna unitat en una zona no 

definida per aquest producte. 

 Inventari visual: es tracta de contar i registrar tot el que visualment trobem i 

després contrastar-ho amb el sistema. Anomenat també de físic a llistat. 
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7.5 Gestió visual del magatzem. Lean thinking per la gestió 

operativa. 

Fins aquest punt del TFC em descrit processos de càrregues informàtiques, un apunt 

de com son els SGM’s i sistemes d’etiquetatge. A partir d’aquí enfocarem més el 

treball a eines i coneixements tècnics que suporten les persones i no infraestructures, 

software o hardware. Així posem una peça més cap la implantació integral de un nou 

magatzem i el seu arranc i consolidació per poder fer una entrega a client.  

Una d’aquestes eines de gestió es el que es coneix com a Lean Thinking. Es tracta de 

una filosofia de treball acompanyada d’unes eines per tal de gestionar el magatzem. 

Entenem per Lean Thinking els mètodes i la filosofia que ens enfoca cap una mena 

d’obsessió sana cap a la millora continua, la eliminació del desaprofitament, entenent 

com desaprofitament el balafiament (“despilfarro” en castellà) de totes les accions que 

no aporten valor. Pren com a columna principal de la seva creació la Toyota Production 

System. 

Els principis claus son: 

 Qualitat perfecta a la primera: cerca de cero defectes (errors en el cas de 

magatzems), detecció i solució d’errors en el seu origen. 

 Minimització del balafiament: eliminació de tots els processos que no paorten 

valor afegit i xarxes de seguretat, optimització dels recursos (siguin humans, de 

capital i espais). 

 Millora continua: reducció de costos, millora de la qualitat, aument de la 

productivitat, compartir informació. 

 Processos “pull”: el que estira de la cadena logística es el client i no al inrevés 

com es feia en model més clàssics. 

 Flexibilitat. Adaptar-se ràpidament a les tendències i demandes del mercat. 
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 Construcció de relacions sòlides amb el proveïdors. Aquests passen de ser 

simples proveïdors a col·laboradors de la nostre cadena de suministre. 

El diagrama que reflecteix aquesta filosofia és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eines que ens permeten estendre aquesta forma de treballar son: 

 Eina 5’s: denominat així per la primera lletra del nom japonès que designa 

cadasqun de les seves cinc etapes, és una tècnica de gestió basada en cinc 

principis sezills: 

o Classificació (del japonès Seiri). 

o Ordre (del japonès Seitan) 

o Neteja (del japonès Seiso) 

o Normalització (del japonès Seikutzu) 

o Mantenir disciplina (del japonès Shitsuke) 

1.Identifica 

valor 

2.Fes el mapa 

de valor 

3.Crea el 

flux 

4.Estableix el 

pull 

5.Cerca 

continua de 

l’excel·lència 
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 Eina Heijunka: es una paraula japonesa que designa l’aplanament del programa 

de producció, en el cas logístic de preparacions, pel volum de càrrega de 

treball. Permet allisar les variacions de la demanada comercial preparant per 

petits lots. Encara que es quelcom molt enfocat cap a la producció, en termes 

logístics podem fer una adaptació convertint grans comandes en moltes de 

petites de forma que no saturem els recursos amb aquesta comanda sinó que 

al ser petita en permet intercalar altres de forma que podem treballar 

paral·lelament en diferents. Ens permet optimitzar l’ús dels recursos humans 

disponibles a traves de la normalització del treball. 

 Kankan: en japonés significa “instrucción de treball”. El seu principal paper es 
fer de ordre de treball, es a dir, un resort automàtic que ens dona informació 
del que se ha de produir, en logística preparar,  amb quins medis s’ha de fer i 
com transportar-ho..  

 SMED: acrònim de Single Minute Exchange of Die . Ens enfoca a que qualsevol 
canvi d’eina o inicialització de procés hauria de no durar més de deu minuts. 
S’entén per canvi el temps que passa des de que s’ha acabat un procés fins que 
comença un altre. En el context logístic es aplicar l’SMED per exemple en el 
canvi d’utillatges necessaris per passar d’una preparació a un altre o la filosofia 
de no avançar preparacions sinó treballar sota comanda estricte. 

 TPM: es tracta d’una eina enfocada a aconseguir augment de eficiència en 
contraposició a la filosofia clàssica de aconseguir augmentar la producció. Del 
anglés total productive maintenance cerca la eliminació de aturades, la qualitat 
i la reducció de costos. 

 Jidoka: és una paraula japonesa que significa automatització amb un enfoc 
humà. Permet que cada procés tingui el seu propi autocontrol de qualitat. 
Aquesta eina aconsella que si ha una incidència detectada es pari el procés en 
lloc de seguir i analitzar l’incidència una vegada finalitzat el procés. Es tracta de 
treballar amb el continu objectiu de zero defectes. 

 

El treballar utilitzant el Pensament Lean cada vegada més extens en la gestió dels 
magatzems. Ens dona el complement ideal al treball més mecànic i tècnic de forma 
que no enfoquem el treball a una consecució de tasques. Cedim molt de la gestió als 
empleats oferint eines per que ells mateixos puguin detectar e informar de com 
millorar el seu treball el que desemboca en una millora global interna del magatzem i 
del servei a client. 
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7.6 Gestió dels estocs. 

7.6.1 Estratègia logística: 

Per donar una solució al client de quin tipus de magatzem aconsellem implantar cal 
saber que desitja. Hauríem de demanar-li que prioritza més, no es el mateix dissenyar 
un magatzem pensant en baixos costos, un magatzem de emmagatzematge massiu, 
orientat al servei urgent, etc... 

Si el client té una posició de mercat predominant que el permet contenir la exigència 
dels terminis de entrega pot ser li podem oferir un magatzem amb estanteries 
convencionals, si desitja una molt alta  fiabilitat d’estocs i disposa de poc espai un 
magatzem automàtic pot ser la solució,... Per tant, el millor magatzem és el que 
cobreix les necessitats del client i no necessàriament el magatzem modèlic en 
innovació i tecnologia. 

7.6.2 Definir el nivell de servei. 

Per poder adequar les solucions aportem apuntem les diferents formes de gestió de 
estocs segons ens indiqui el client respecte a quin moment està posicionat al mercat i 
quines son les seves perspectives de futur: 

 Posició d’introducció al mercat: si es un client que esta introduint nous 
productes haurem de enfocar un magatzem flexible al suministre doncs amb un 
productes nous patirem d’inici incertesa en la demanda. 

 Demanda creixent: la demanda creix i es fa més predictible pel que la 
necessitat serà més amplia disponibilitat d’estoc i el factor diferenciador del 
client respecte a la competència és la disponibilitat. 

 Maduresa de la demanda: la competència augmenta la pressió i el volum de 
vendes està estancat amb predicció de disminució. Haurem de dissenyar una 
magatzem ágil, ràpid i flexible per poder treballar amb baixos costos y alt servei 
a client. 

 Disminució de la demanda: el client voldrà maximitzar el seus beneficis amb la 
mínima inversió possible. Serà apreciat un magatzem que minimitzi els costos 
de la cadena logística.   

 

 

 

 

 

 



Gestió de projectes logístics en la implantació d’un magatzem de servei 
de  Producte Acabat.  2012 

 

39 
 

7.6.3 Adequació a la demanda. 

Es conegut el pensament que el millor magatzem es aquell que no existeix. Aquest 
pensament està molt influenciat per les teories de zero estocs que hem explicat en 
punt anteriors. Tot i aquests pensament els magatzems son necessaris i sempre hi ha 
algú que suporta l’estoc siguem nosaltres, els nostres col·laboradors o els clients. 
Aleshores, el magatzem que proposem ha de poder  adequar-se a la demanda i ha de 
suportar el volum del sestocs. Apuntem diferents moments que en orientaran a quin 
tipus de magatzem és necessari: 

 Sector amb al estacionalitat: les ventes es concentren en un determinat 
període anual (l’exemple típic es la fàbrica de gelats). 

 Organització de la producció: demanada amb pics molt alts que excedeixin la 
capacitat mitja de producció (exemple d’empreses que treballen per projectes 
com poden ser venda de cables d’alta o molt alta tensió). 

 Demanda cíclica: demanda continua amb cicles entremitjos que faran 
necessaris pulmons d’estoc. Aquest estoc es coneix com estoc de maniobra. 

 Incertesa en la demanda: la inseguretat en la previsió de la demanda i el 
terminis d’entrega faran necessaris estocs de seguretat per evitar el impacte 
d’un trencament d’estoc. 

 Estocar per compra especulativa: empreses que necessiten Matèries Primeres 
molt fluctuants en preu poden fer compres de grans lots per fabricar en preu 
baix i vendre més endavant amb preus més cars el que augmentarà el seu 
marge de benefici per unitat venuda.  

 

Sigui quina sigui la raó per la que el client necessita tenir estoc haurem d’enfocar el 
nostre projecte cap alguna de les raons que em indicat. 
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7.6.4 Gestió d’estocs. 

 

La gestió dels estocs no és la gestió del magatzem però la primera influirà sobre la 
segona i les solucions que oferim al client també. Per gestionar els estocs haurem de 
tenir en compte diferent punts. 

 Caducitat dels productes. 

 Estacionalitat. 

 Nivell de servei. 

 Temps d’entrega de la xarxa de distribució. 

 Capacitat d’emmagatzematge. 

 Restriccions econòmiques. 

El intercanvi d’informació entre les persones que planifiquen la producció, els que 
planifiquen compres i els que gestionen el magatzem ha de ser continua i fonamental 
en l’estudi del projecte per que si no ens faltaran inputs pel disseny del magatzem. 
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7.7 Medibles (KPI’s) 

Com tot procés de la cadena de suministre al client li hem de oferir mesures 
empíriques de control per que pugui comprovar si las expectatives generades han set 
satisfetes.  Aquests indicadors (ara endavant KPI) ens ha de permetre conèixer 
l’estatus i consecució dels objectius, acompliment de compromisos, control de costos, 
etc... 

Alguns dels ratis que es poden presentar per tal de comprovar el grau de compliment 
de les expectatives son: 

 Error de suministre: comandes entregades amb error /  comandes entregades. 

 Inventari: referències descuadrades / referències totals 

 Costos:  

o Cost anual d’emmagatzematge / superfície magatzem (en m2) 

o Cost anual del magatzem / Capacitat del magatzem (Volum) 

o Cost anual del magatzem / Nº de línies entrades 

o Cost anual del magatzem / Nº de comandes (o albarans) 

 Productivitat: 

o Número de línies expedides / persona / hora 
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13 Elaboració de la proposta econòmica. 

La elaboració de la proposta econòmica, o el anàlisi d’inversió si es un treball intern, és 
un dels passos més importants per aconseguir la venta, o la assignació del projecte. 
Esta clar que ve precedit de las fases inicials de contacte, els anàlisis inicials que ens 
permetran crear el clima de confiança professional amb el client que ja son de per sí 
força determinant. Però és amb la proposta econòmica on el client finalment prendrà 
la decisió de formalitzar la col·laboració amb el equip de projecte o no.  

A modus de indicació ressaltem alguns punts que poden ser determinants: 

 La proposta ha de ser molt visual: a més de tenir un contingut acurat no hem 
de recarregar amb molts punts per que quedi l’impremta d’unes xifres fàcils de 
recordar. 

 Ha de ser concisa: normalment les persones que han de prendre decisions 
estratègiques tenen poc temps. Si volem fer una proposta molt detallada fem-
la en annexes per aquelles persones que vulguin profunditzar. 

 La proposta ha de ser personalitzada: no utilitzem propostes genèriques doncs 
podem donar la impressió que no li hem dedicat temps i anàlisi al projecte.  

 Una proposta no es un contracte: no esmenis clàusules, deixem aquesta fase 
pel contracte. La vida dels projectes tendeixen a tenir imprevistos que si 
entrem en una dinàmica de barreres entre client i la direcció del projecte es pot 
convertir en una experiència molt negativa. 
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9 Conclusions. 

En la actualitat, les companyies han de decidir quines les millors formes 
d’emmagatzemar, inventariar, fer la manutenció dels productes, per aconseguir que 
estiguin a disposició del seus clients en la forma, quantitat i menor temps possible. 

Hi ha un ampli debat de quins son el límits de la logística i, específicament als 
magatzems, quins és el àmbit de responsabilitat de les seves línees de comandaments. 
Cada empresa dissenya els seus organigrames, en algunes el cap de magatzem actua 
amb responsabilitats que en d’altres executa el cap d’operacions i així podríem trobar 
moltes formes d’organització. 

Ara bé, el que si que es constata es que els magatzems des de fa quinze o vint anys 
estan agafant un protagonisme creixent. Els anys en que els magatzems eren racons 
foscos sota la responsabilitat de Producció han passat a l’historia i els seus 
professionals han reivindicat amb bon ofici que la gestió del magatzems pot aportar 
valor al producte.  

El fet de ser una part important de les empreses ha fet que es detectes la necessitat de 
aplicar principis de gestió heretats de la amplia historia de Gestió de Projectes 
Industrials. Aquests principis i metodologies s’han adaptat als aspectes logístics. Ara ja 
trobem en el món laboral persones formades específicament en logística amb un ampli 
ventall de coneixements específics, empreses que es dediquen a la distribució i 
emmagatzemament de productes de tercers i el que venen no son productes si no 
serveis logístics.  

En conclusió, des de el moment que les empreses consideren els magatzems com part 
integral dels seus plans, necessitem una metodologia que ens porti cap el èxit en la 
millora de processos, habilitats, eines i tècniques adequades. Es a dir, la utilització de  
la Gestió de Projectes. 
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10 Abreviatures. 
 

TFC: Treball Final de Carrera. 

PA: Producte Acabat. 

SGM: Sistema de Gestió Magatzem. 

ERP: “Enterprise Resource Planning”, Sistema de Planificació de recursos Empresarials. 

EAN: Europen Article Numbering. Codificació de codis de barres. 

RSS: Reduced Space Symbology. 

SMED: Single Minute Exchange of Die (en català, Canvi d’eina en un sol dígit de minut). 

AECOC: Associació de fabricants i distribuïdors responsable de la implantació dels codis 

de barres, RFID i EDI a Espanya 

PC: Personal Computer.  

SGM: Sistema de Gestió de Magatzem (SGA en castellà). 

TPM: total productive maintenance (en català, Manteniment Productiu Total). 

KPI : Key Performace Indicator . 
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