
En aquesta unitat aprendràs a...

 ■ Conèixer les funcions logístiques de l’empresa.

 ■ Identificar la funció d’aprovisionament.

 ■ Descriure un pla d’aprovisionament.

 ■ Analitzar la implicació dels diferents departaments de 

l’empresa en l’aprovisionament.

 ■ Valorar la importància d’una gestió d’aprovisionament

Esquema inicial

Logística i 
aprovisionamentUnitat

1
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1 >> Logística empresarial 
El terme “logística” prové del grec logistikos, que significa “relatiu al càlcul”. 
Ja als anys 60 s’incorpora al camp empresarial i comença a parlar-se de lo-
gística empresarial en referència al conjunt d’activitats destinades a la gestió 
dels productes des de la fabricació fins a l’arribada al consumidor final.

Actualment la tendència empresarial consisteix en aplicar una logística 
integrada: és a dir, que incorpori tot el procés, des del subministrament de 
materials fins al servei postvenda.

Per tant, el paper de la logística és de suma importància, ja que el desen-
volupament adequat d’aquesta funció permet la millora en la gestió de 
l’aprovisionament, en el funcionament intern de l’empresa i en el nivell de 
qualitat ofert al mercat.

1.1 > Concepte de logística

El concepte de logística ha anat evolucionant en el temps de forma simultània 
al desenvolupament de l’aplicació de polítiques i estratègies de màrqueting a 
les empreses.

Amb aquesta definició comprenem la importància que té el procés logístic dins 
d’una empresa, la seva complexitat i la necessitat de coordinació entre tots els 
seus departaments.

Una bona gestió logística assegurarà un millor servei i una millor qualitat, ja 
que per a la seva aplicació s’han de seguir uns estàndards mínims prèviament 
establerts per l’empresa, complint sempre amb els requisits exigits per la nor-
mativa vigent.

Altres definicions de logística

–  Unió de la gestió dels materials 
amb la distribució física (Bernard 
Lalonde).

–  Control del flux de materials des 
de la font d’aprovisionament 
fins a situar el producte en el 
punt de venda d’acord amb els 
requeriments del client (Julio 
Juan Anaya).

1
Una funció logística adequada permet 
millorar la gestió d’aprovisionament i 
la qualitat del servei que s’ofereix al 
client.

Concepte de logística

La logística en l’antiguitat ens mostra un dels seus millors exemples amb 
les piràmides. Parlem d’una de les primeres construccions de la història 
fetes per la humanitat, i per això representen un dels majors esforços 
logístics de la història.
Els egipcis, malgrat comptar amb uns mitjans escassos i uns recursos 
humans molt ajustats, van demostrar grans dots d’organització i imagi-
nació per fer possible la construcció de les piràmides. Actualment encara 
segueixen sent una incògnita i se segueix investigant sobre les tècniques 
que van utilitzar per fer unes edificacions tant gegantesques com la Gran 
Piràmide de Gizeh, doncs no hem d’oblidar que els antics egipcis desco-
neixien la roda, les politges...

Exemples 1

 Podem definir la logística com un conjunt de tècniques que permeten 
millorar la gestió de les mercaderies físiques i la informació documental que 
es genera en aquest procés, aconseguint la coordinació entre els recursos que 
l’empresa utilitza per al seu desenvolupament i la demanda que té aquesta 
mateixa empresa, a fi d’assegurar un nivell determinat de servei al menor 
cost possible.
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1.2 > Funcions de la logística

En l’actualitat, la logística s’entén com un sistema integral que pot prendre 
diferents formes organitzatives però que, en qualsevol cas, ha d’incidir en tres 
àrees diferents, complint les funcions següents:

Funcions de la logística

Àrea Funcions Descripció

Aprovisionament

Gestió  
de compres

Tasques pròpies de l’aprovisionament 
que comprenen el procés de compra 
industrial:

–  Especificació de necessitats.
–  Recerca de proveïdors.
–  Determinació de les mercaderies 

necessàries.
–  Realització de la comanda.
–  Recepció de la mercaderia.

Gestió d’estocs

Determinació dels nivells d’estocs 
adequats per al funcionament 
de l’empresa amb el mínim cost 
possible, que porta a determinar la 
quantificació i la periodicitat de les 
comandes.

Logística interna

Emmagatzematge
Ubicació, conservació i manipulació 
de les mercaderies mentre es 
mantenen a l’empresa.

Control 
d’inventaris

Control i valoració de les existències
de mercaderies en els magatzems en
cada moment.

Logística externa

Expedició  
de mercaderies

Preparació de les comandes 
de clients, la qual cosa inclou 
l’embalatge dels productes i 
l’etiquetatge.

Transport

Trasllat de la mercaderia des del
magatzem fins al punt de destinació
en condicions òptimes, tant de temps
i forma com de rendibilitat.

Atenció al client
Desenvolupament del sistema de
logística comercial en funció de les
necessitats del client.

El desenvolupament d’aquestes funcions determina les relacions directes que 
s’estableixen entre la logística i les altres funcions bàsiques de l’empresa.

Així, les dues funcions directament relacionades amb la logística són la produc-
ció i la comercialització, i es pot dir que la logística és una funció intermediària 
entre elles.

Pel que fa a la producció, la logística gestiona l’aprovisionament dels materials 
necessaris i la localització dels magatzems i, per tant, de les plantes de producció.

Respecte de la comercialització, cal tenir en compte que l’expedició de mer-
caderies i, al mateix temps, el nivell de servei que es pot oferir al client són 
funcions bàsiques de la logística externa.

2
El transport constitueix una de les princi-
pals funcions de la logística externa dins 
de l’empresa.
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1.3 > Objectius de la logística

De l’anàlisi del concepte de logística i de les seves funcions se’n dedueix que 
l’objectiu general és respondre a les necessitats de la distribució, interna i 
externa, amb eficiència.

Aquest objectiu es pot dividir en una sèrie d’objectius específics que, relacionats 
amb les funcions logístiques, s’enumeren de la forma següent:

Objectius de la funció logística

Aprovisionament

–  Proporcionar un flux ininterromput de materials, subministraments i serveis necessaris per al 
funcionament de l’empresa.

–  Mantenir al mínim els costos ocults: costos per deteriorament, robatori i obsolescència, entre 
altres.

–  Reduir les pèrdues d’existències al nivell mínim possible.
–  Mantenir unes normes de qualitat adequades a l’estratègia empresarial.
–  Buscar, trobar, mantenir i gestionar proveïdors idonis.
–  Normalitzar els processos d’adquisició de mercaderies.
–  Comprar o llogar els elements i serveis necessaris al preu més baix possible.
–  Mantenir la posició competitiva de l’empresa en el mercat.
–  Assolir l’eficiència en la funció d’aprovisionament i aconseguir així els objectius proposats amb 

el mínim cost possible.

Logística interna

–  Determinar els recursos humans i materials necessaris.
–  Gestionar el magatzem amb criteris d’eficiència.
–  Controlar la ubicació i l’estat de les mercaderies.
–  Valorar les mercaderies utilitzant el mètode més adequat a cada situació.

Logística externa
–  Prioritzar les necessitats dels clients.
–  Adaptar-se de forma dinàmica a la situació de constant canvi del mercat.
–  Distribuir les mercaderies en la forma i el temps òptims amb el menor cost possible.

Casos pràctics
1

Funcions de la logística

Indica si les següents activitats són funcions específiques de la logística. En cas afirmatiu, concreta l’àrea en 
la qual s’englobaria i la funció concreta a la que fa al·lusió.

a) Empaquetar una comanda realitzada per un client per a la seva expedició.
b) Incloure al programa comptable de l’empresa una factura per la venta de mercaderies.
c) Ubicar tres caixes rebudes en les seves estanteries corresponents.
d) Incloure a l’inventari les existències rebudes durant el dia.
e) Realitzar una comanda amb les mercaderies necessàries de la setmana.
f) Visitar a tres clients per presentar-los una oferta per uns productes concrets.

Solució

a) Sí és una funció logística. Correspon a l’àrea de logística externa i la seva funció concreta és l’expedició de 
mercaderies.

b) No és una funció específica de logística, és una tasca comptable.
c) Sí és una funció logística. Correspon a l’àrea de logística interna i la seva funció concreta és la de l’emma-

gatzematge.
d) Sí és una funció logística. Correspon a l’àrea de logística interna i la seva funció concreta és el control 

d’inventaris.
e) Sí és una funció logística. Correspon a l’àrea d’aprovisionament i la seva funció concreta és la gestió de compres.
f) No és una funció específica de logística, és una tasca de vendes.
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2 >> Aprovisionament

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

2.1 > Procés d’aprovisionament

La taula següent recull les etapes del procés d'aprovisionament:

Procés d’aprovisionament

Etapa Descripció

Identificació de necessitats Comunicació de cada departament de les necessitats de material per al seu 
funcionament.

Selecció de les fonts 
d’aprovisionament

Recerca dels proveïdors adequats per realitzar les compres o recompres necessàries 
per a l’aprovisionament.

Gestió de compres Realització de la comanda, control de la recepció dels materials i validació de 
l’operació (factures) per tal que es procedeixi al pagament corresponent.

Gestió d’estocs Realització i control de les operacions d’emmagatzematge de les mercaderies, així 
com de les entrades i sortides de materials dels diferents magatzems de l’empresa.

Avaluació i control Valoració de l’assoliment dels objectius del procés d’aprovisionament i control del 
correcte desenvolupament de les activitats d’acord amb el previst.

Casos pràctics
2

Objectius específics d’aprovisionament en la funció logística

L’empresa CAOS, SL ha perdut el lideratge en costos i en servei al client degut a l’entrada massiva de compe-
tidors internacionals. També té problemes per mantenir els seus proveïdors. Les seves vendes han disminuït 
considerablement, per la qual cosa al magatzem hi ha matèries primeres que tardarà en consumir.

No té definides responsabilitats entre els encarregats de la gestió de les compres, amb l’objecte d’assegurar 
que els materials i els serveis subcontractats compleixin amb els requisits exigits.

Indica quins objectius específics de l’àrea d’aprovisionament no s’estan complint.

Solució

El primer objectiu que ha incomplert CAOS, SL és mantenir la posició competitiva de l’empresa en el mer-
cat. No es pot frenar l’entrada de competidors internacionals, però sí minimitzar costos; per això, és neces-
sari preveure les variacions de la demanda de la forma més precisa possible, cosa que no ha fet CAOS, SL.

Aquesta pèrdua de competitivitat provoca que les existències acumulades corrin el risc de tornar-se obso-
letes o fer-se malbé, per la qual cosa també s’incompleixen els objectius de mantenir les inversions en 
existències de forma idònia i de reduir-ne la pèrdua del valor corresponent. Un altre dels objectius que no 
compleix CAOS, SL, mentre no tingui definides les responsabilitats dels encarregats de la gestió de compres, 
és el de normalitzar els processos d’adquisició de mercaderies.

Per tant, podem concloure que CAOS, SL no ha aconseguit l’eficiència en la funció d’aprovisionament.
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2.2 >  Desenvolupament del procés d’aprovisionament a 
l’empresa

El desenvolupament de la funció d’aprovisionament requereix que aquesta 
s’integri en el sistema organitzatiu de l’empresa de forma coherent.

La forma en què s’integra depèn de diferents factors empresarials: tipus d’ac-
tivitat, dimensions de l’empresa, criteris organitzatius, etc. La majoria de les 
mitjanes i grans empreses s’organitzen de forma departamental i, en aquest 
sistema organitzatiu, la funció d’aprovisionament la realitza el departament 
de compres, que és un dels que depenen de la direcció comercial de l’empresa.

L’organigrama mostra la ubicació del departament de compres:

En ocasions es confonen les funcions del departament de compres amb les del d’apro-
visionament; poden semblar sinònims però les seves funcions són completament 
diferents, com es mostra en la següent llista: 

Casos pràctics
3

Procés d’aprovisionament d’una empresa de serveis

L’empresa COMERCIAL NORTE SL. és una botiga de comestibles que acaba d’obrir un establiment al centre de 
Barcelona.

Indica el procés d’aprovisionament que consideres que la botiga hauria de seguir per a  una gestió correcta.

Solució

El procés d’aprovisionament que hauria de seguir l’empresa COMERCIAL NORTE, SL. podria ser:

–  Determinar les necessitats de la botiga.
–  Cercar fonts d’aprovisionament.
–  Selecciona al proveïdor o proveïdors idonis.
–  Realitzar la comanda.
–  Fer el seguiment d’aqueta comanda.
–  Gestionar l’entrada dels productes sol·licitats.
–  Verificar les factures rebudes per procedir al seu pagament.

3
El departament de compres dins de l’organigrama d’una empresa.

Direcció  
de producció

Departament de 
compres

Direcció  
comercial

Departament de 
logística

Direcció  
administrativa

Departament de 
comercialització

Direcció  
de recursos humans

DIRECCIÓ 
GENERAL
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Funcions de compres:

–  Assegurar l’existència de proveïdors fiables i competitius.
–  Adquirir els materials o productes amb la qualitat adequada a les necessitats 

de l’empresa.
–  Realitzar totes les compres en les condicions més avantatjoses possible.
–  Col·laborar en la gestió d’estocs per tal que sigui eficient.
–  Relacionar-se de forma fluida i eficaç amb la resta dels departaments.
–  Controlar i avaluar tots els processos de compra per millorar-los i dotar-los 

de major qualitat.

Funcions d’aprovisionament:

–  Predir les necessitats d’aprovisionament i determinar la quantitat d’estocs que 
s’han de mantenir per cobrir aquestes necessitats.

–  Planificar i gestionar les compres per garantir un ritme de comandes adequat 
que asseguri el mínim d’inversió en existències.

–  Gestionar i controlar els inventaris i els costos que aquests generin.

A la taula següent podem veure les funcions dels diferents departaments d’una 
empresa relacionats amb l’àrea d’aprovisionament:

Departament Funcions

Direcció comercial

–  Establiment d’objectius.
–  Determinació de la forma de fer.
–  Definició del pressupost.
–  Compra dels productes necessaris per 

realitzar la funció de direcció comercial.

Direcció de producció

–  Necessitat de matèries primeres i 
materials per al desenvolupament de la 
funció de producció, tant en quantitat 
com en qualitat i freqüència d’ús.

Direcció  
administrativa/financera

–  Actualització dels registres d’informació i 
comptabilitat.

–  Ordres per tal que es realitzin els 
pagaments de les compres.

–  Compra dels productes necessaris per 
realitzar la funció administrativa.

Direcció de recursos humans

–  Petició de persones que desenvolupin els 
llocs de treball necessaris.

–  Compra dels productes necessaris per 
realitzar la funció de recursos humans.

Logística

–  Coneixement dels sistemes 
d’emmagatzematge i transport.

–  Informació per a la gestió d’estocs.
–  Compra dels productes necessaris per 

realitzar la funció logística.

Comercialització

–  Informació sobre la necessitat de 
productes per a la venda.

–  Compra dels productes necessaris per 
realitzar la funció de comercialització.
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2.3 > Organització de l’aprovisionament

Una empresa pot adoptar bàsicament tres tipus d’organització en el seu procés 
d’aprovisionament: centralitzada, descentralitzada i matricial.

–  Centralitzada: consisteix en el fet que un sol departament, generalment el 
departament de compres, realitza totes les compres de l’empresa. Un exemple 
d’organigrama d’una empresa amb aquest tipus d’organització és el vist a la 
figura 3.

–  Descentralitzada: no existeix un departament de compres, sinó que cada 
divisió, planta o secció de producció serà l’encarregada de realitzar les seves 
pròpies compres. S’utilitza quan les divisions de l’empresa estan molt espe-
cialitzades i les seves necessitats d’aprovisionament també. Un exemple d’or-
ganigrama d’una empresa amb organització descentralitzada que fabrica tres 
tipus de productes (a, b i c) seria el que apareix tot seguit: 

Funció dels departaments d’una empresa en una operació de compra

A continuació, analitzem la funció dels diferents departaments d’una empresa fabricant de maletes, en una 
operació de compra de pell per a la fabricació d’un nou model de maleta de mà. 

–  El departament de producció indicarà les necessitats d’aquest material.
–  El departament comercial calcularà el pressupost que es necessitaria per comprar aquest material.
–  La direcció administrativa/financera ha d’indicar si hi ha disponibilitat pressupostària suficient per adqui-

rir-lo.
–  La direcció de recursos humans contractarà nous comercials que s’encarreguin de buscar els proveïdors 

idonis, i també s’encarregarà de facilitar als operaris un curs sobre la fabricació d’aquestes noves maletes.
–  El departament de compres realitzarà les comandes necessàries, un cop que estiguin seleccionats els prove-

ïdors i realitzades les oportunes negociacions.
–  El departament de logística realitzarà els càlculs sobre la gestió d’inventaris i magatzem a l’hora d’incorporar 

aquest nou material.
–  El departament de comercialització haurà estudiat les vendes previstes d’aquest nou producte, a partir de 

les vendes d’articles similars que comercialitza la competència.
–  El departament administratiu registrarà i arxivarà la informació i també comptabilitzarà les operacions que 

s’hagin produït.

Exemples 2

4
Organigrama d’una empresa amb organització descentralitzada en el seu procés d’aprovisionament.

Direcció 
de recursos humans

Compres de productes
de la divisió a

Compres de productes
de la divisió b

Compres de productes
de la divisió c

Direcció
de producció

Direcció
comercial

Direcció
administrativa

DIRECCIÓ 
GENERAL

Lead time i termini de 
lliurament

El lead time és el temps que trans-
corre entre l’emissió de l’ordre de 
comanda des de producció fins que 
es rep la mercaderia. Podríem dir 
que és el temps des que es detecta 
la necessitat, es fa la comanda i 
transcorre el termini de lliurament 
de la mercaderia per part del pro-
veïdor.

A les empreses centralitzades, el 
lead time és més llarg que en les 
descentralitzades, però en aques-
tes últimes els costos d’aprovisio-
nament o emissió de comanda són 
més alts. En les matricials, el lead 
time sol ser també més llarg, degut 
a les dificultats de comunicació que 
poden sorgir amb els proveïdors.
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–  Matricial: l’empresa adquireix tots els productes que necessita a uns pocs 
proveïdors especialitzats en cada zona geogràfica en què opera. És una mena 
de gestió centralitzada per regions. S’utilitza sobretot en empreses multina-
cionals: 

L’aplicació pràctica de les tres estructures organitzatives (centralitzada, descen-
tralitzada i matricial) no sol ser excloent; és més, en la majoria dels casos, l’or-
ganització de l’aprovisionament a les empreses respon a una estructura mixta 
que pren de cada model el que més li convé.

Casos pràctics
4

Organigrama i sistema organitzatiu en el procés d’aprovisionament 

L’empresa INFOCOMPUTER, SL es dedica a la venda d’ordi-
nadors clònics. Està instal·lada a Barcelona i compta amb el 
personal següent: el propietari, que desenvolupa el càrrec 
de gerent general i del qual depenen un assessor legal 
extern i quatre caps de departament (financer, producció, 
comercialització i personal).

El cap de producció supervisa dues seccions: assemblatge 
i informàtica. A la secció d’assemblatge, hi ha un equip de 
personal encarregat de les compres relacionades amb el 
hardware i, a la d’informàtica, hi ha un equip encarregat 
de les compres de software.

El cap del departament financer té sota el seu control a 
dues seccions: secció de comptabilitat general i de costos 
i secció de tresoreria.

En comercialització, compten amb tres àrees diferencia-
des: publicitat, promoció i vendes.

a) Dissenya l’organigrama d’aquesta empresa.
b) Quin sistema organitzatiu aplica INFOCOMPUTER, SL en 
el seu procés d’aprovisionament?

5
Organigrama d’una empresa amb organització matricial en el seu procés d’aprovisionament.

Nord Producte a
Producció i compres

 Producte b
Producció i compres

 Producte a
Producció i compres

 Producte b
Producció i compres

 Producte a
Producció i compres

 Producte b
Producció i compres

Centre

Sud

DIRECCIÓ 
GENERAL



16

4
Solució

a) L’organigrama és el següent:

b) Es tracta d’un sistema descentralitzat d’aprovisionament, ja que no hi ha un departament de compres 
pròpiament dit, sinó que cada una de les seccions de producció s’encarrega d’abastir-se dels productes que 
necessita. Aquestes seccions compten amb personal especialitzat en el tipus de productes que necessiten 
comprar, ja siguin de hardware o de software.

Casos pràctics
5

Sistema organitzatiu en el procés d’aprovisionament

L’empresa XLPIE es dedica a la venda de calçat de talles grans i es troba ubicada a Madrid.

El personal de l’empresa és: el propietari, que només té funcions de direcció i assessorament, i dos caps de 
departament que depenen directament d’ell (comercial i administració).

El cap del departament d’administració realitza tots els tràmits administratius de l’empresa. Dins d’aquest 
departament trobem la secció de tràmits amb Hisenda i la secció de tràmits amb la Seguretat Social i l’ajun-
tament.

El cap del departament comercial compte amb dues seccions: compres i vendes. A compres es gestiona el 
contacte amb els proveïdors, la gestió final de la compra i la documentació corresponent, i al departament de 
vendes es gestionen les relacions amb els clients, la venda directa i la documentació corresponent.

a) Dissenya l’organigrama de l’empresa.

b) Indica el sistema organitzatiu que aplica aquesta empresa en el procés d’aprovisionament.

GERENT GENERAL

Cap del 
departament 

financer

Cap del 
departament 
de producció

Cap del 
departament de 
comercialització

Cap del 
departament 
de personal

Compra  
de 

hardware

Compra  
de  

software

Comptabilitat 
general i de 

costos
Tresoreria Assemblatge Informàtica Publicitat Promoció Vendes

Assessor legal
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2.4 > Necessitats d’aprovisionament

La necessitat d’aprovisionar és una conseqüència de tres variables:

–  La demanda prevista: en funció de si la demanda és estable (constant), o 
de si s’espera un augment de la demanda en relació amb unes dates, caldrà 
organitzar  l’aprovisionament i la quantitat de mercaderia emmagatzemada.

–  L’organització de la producció: en la fabricació de productes també caldrà 
tenir en compte la demanda estacional per acomodar el nombre de matèries 
primes o mercaderies necessàries.

–  La gestió del magatzem: en funció de si la mercaderia necessita unes ins-
tal·lacions o altres pel seu emmagatzematge, es tindrà en compte aquest cost 
a l’hora de mantenir un nivell d’estoc.

Per tant, a fi que la funció d’aprovisionament d’una empresa resulti eficaç, 
és precís donar resposta a quatre qüestions fonamentals: què comprar? Quan 
comprar? A qui comprar? Com comprar?

La resposta a aquestes preguntes ha d’estar basada en les necessitats de l’em-
presa, de forma que cada una impliqui la presa de decisions estratègiques i 
operatives adequades per a la satisfacció de les necessitats descrites a la taula 
següent:

Necessitats d’aprovisionament

Qüestió Necessitats Punts clau en la preses de decisions

Què comprar? –  Abastiment de productes i serveis per al normal 
funcionament de l’empresa.

–  Quantitat de producte.
–  Qualitat dels productes.

Quan comprar?
–  Rendibilitat de la funció d’aprovisionament.
–  Disposició de la quantitat de producte necessària 

en el moment precís.

–  Periodicitat de les compres.
–  Sistemes d’emmagatzematge.
–  Quantitat de producte per cada compra.

A qui comprar?
–  Garantia de qualitat de productes.
–  Garantia de lliurament en temps i forma.
–  Preu.

–  Fonts d’informació sobre proveïdors.
–  Criteris de selecció de proveïdors.

Com comprar? –  Eficiència en els processos empresarials.
–  Finançament de les compres.

–  Procés de compra.
–  Formes de pagament.

5
Solució

a) L’organigrama és el següent: 

b) Es tracta d’un sistema centralitzat d’aprovisionament, ja que sí existeix un departament de compres com 
a tal.

Dpt. comercial

Dpt. d’administració

DIRECCIÓ

Compres

Ventes

Hisenda

Seguretat Social i Ajuntament

Economia d’escala

L’economia d’escala constitueix 
l’avantatge, en termes de cost, que 
una empresa obté gràcies a l’ex-
pansió. Aquest avantatge és pro-
porcionat per tots els factors que 
fan que el cost mitjà d’un producte 
disminueixi a mesura que la pro-
ducció augmenta. El fet d’obtenir 
descomptes per volum de compres 
permet que el cost unitari del pro-
ducte disminueixi, per la qual cosa 
diem que es produeix una economia 
d’escala.
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Per satisfer les esmentades necessitats, cal que el sistema d’informació de l’em-
presa permeti una comunicació f luida entre els diversos departaments implicats 
en la funció d’aprovisionament.

2.5 > Importància de l’aprovisionament

Per tal que la funció d’aprovisionament sigui eficient, s’ha de centrar en els 
punts següents:

–  Col·laboració amb els proveïdors.
–  Disseny d’estratègies de compres basades en la tecnologia i l’experiència.
–  Implementació de la qualitat en els processos de compra.
–  Optimització de la gestió d’estocs.

D’aquesta forma, s’obtindran els beneficis següents:

–  Beneficis econòmics: la gestió de l’aprovisionament eficient aconsegueix 
reduir costos en els materials i augmentar així el seu marge de maniobra.

–  Beneficis en les relacions: un dels pilars fonamentals de la gestió de l’apro-
visionament és la relació de confiança amb els proveïdors, fet que representa 
avantatges per a l’empresa (garantia de subministrament, una més gran 
adaptació als terminis de lliurement, etc.).

–  Beneficis tècnics: l’aprovisionament eficient porta a l’adquisició dels pro-
ductes més adequats per a cada un dels processos en què s’utilitzen. Això pot 
generar les següents utilitats per a l’empresa:

•  Implementació de processos de qualitat en reduir els errors.
•  Producció eficient en reduir la quantitat de residus.

Valor afegit o agregat

El valor afegit o agregat d’un bé o 
servei és el valor econòmic addici-
onal que adquireix en ser transfor-
mat durant el procés d’explotació. 
També podem dir que és el valor 
econòmic que un determinat pro-
cés productiu afegeix a les matè-
ries primeres que es van utilitzar 
per a la seva fabricació.

Casos pràctics
6

Increment de benefici per una gestió eficient de l’aprovisionament

L’empresa MODCOTÓ, SL fabrica samarretes d’equips de futbol. El preu de venda d’una de les seves samarretes 
està format pels següents elements (en percentatge):

–  Cost de matèries primeres (adquisició, de producció, de magatzem, etc.): 50 %.
–  Valor afegit: 30 %.
–  Benefici: 20 %.

Degut a una bona gestió d’aprovisionament, a l’empresa aconsegueixen comprar les matèries primeres a un 
preu més baix i allargar els terminis en la forma de pagament als proveïdors. També han aconseguit minimitzar 
els costos de magatzem, fet que suposa que els costos de matèries primeres es redueixen a un 44 %. 

En quin percentatge s’ha incrementat el benefici d’aquesta operació?

Solució

El preu de venda amb el nou percentatge de cost de matèries primeres es distribueix de la forma següent:

– Cost de matèries primeres (adquisició, de producció, de magatzem, etc.): 44 %.
–  Valor afegit: 30 %.
–  Benefici: 26 %.

El benefici és ara d’un 26 %. Per tant, l’increment del benefici ha estat de: 

 
26 — 20

20
 · 100 = 30 %
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Casos pràctics
7

Increment de benefici per avantatges comercials

El preu de venta del calçat que ven l’empresa XLPIE està format pels següents elements: cost del calçat: 60 %, 
valor afegir: 20 % i benefici: 20 %.

Si l’empresa, utilitzant la seva bona relació amb els proveïdors, fos capaç de reduir els costos d’aprovisiona-
ment en un 6 % i els costos de distribució un 2 %, en quin percentatge s’incrementaria el benefici d’aquesta 
operació?

Solució

Segons els nous costos d’aprovisionament i distribució, el repartiment de percentatges queda així: cost del 
calçat: 60 % — 6 % — 2 % = 52 %, valor afegit: 20 % i benefici final de 28 %.

Per tant, l’increment de benefici serà de 
28 — 20

20
 · 100 = 40 %

2.6 > Pla d’aprovisionament

L’aprovisionament, juntament amb la resta de les funcions empresarials, s’ha 
de dur a terme de forma coherent i ordenada o, el que és el mateix, mitjançant 
el desenvolupament d’un pla específic.

 El pla d’aprovisionament és el document de treball escrit, ordenat i 
definit per a un període concret, que té com a objectiu final l’elaboració i 
la implementació del programa de compres que respongui a les necessitats 
de l’empresa.

Amb l’anàlisi d’aquesta definició, es poden extraure les següents conclusions 
respecte del pla d’aprovisionament:

–  És un programa detallat d’accions que persegueixen uns objectius concrets.
–  Es realitza per a un període determinat, habitualment un any.
–  S’elabora a partir de l’estudi de les necessitats de l’empresa i de l’aplicació 

dels objectius estratègics.
–  Com tot pla, la seva implementació s’ha de controlar i els seus resultats s’han 

d’avaluar per tractar de millorar en el següent pla que es realitzi.

El pla d’aprovisionament ha de contenir el ref lectit a continuació:

Anàlisi prèvia
–  Estimació dels objectius estratègics de l’empresa.
–  Valoració del pla anterior d’aprovisionament.
–  Estudi de la resta de plans de l’empresa per determinar les necessitats.

Redacció del pla
–  Establiment d’objectius operatius a curt termini.
–  Definició d’estratègies per determinar els sistemes d’aprovisionament, els criteris 

d’emmagatzematge i la gestió d’estocs.

Posada en marxa
–  Desenvolupament del procés de compra.
–  Aplicació dels models apropiats de gestió d’estocs.
–  Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Valoració i control
–  Control del procés per verificar que s’ha realitzat d’acord amb el previst.
–  Aplicació de paràmetres de qualitat per no cometre errors.
–  Valoració econòmica dels resultats obtinguts.
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2.7 > TIC en l’aprovisionament

Les empreses operen en mercats globalitzats, cada vegada més competitius i 
canviants. Per tant, han de buscar la forma de ser competitives i atendre les ne-
cessitats que aquest mercat demanda. D’aquesta manera l’aplicació de les noves 
tecnologies permet que les empreses millorin la seva competitivitat.

En l’àrea de logística i aprovisionament també han d’intentar ser el més efici-
ents possible. Per això, les TIC més utilitzades són:

–  Sistemes de planificació de recursos empresarials o ERP (per les seves sigles 
en anglès, Enterprise Resource Planning): es tracta de software de gestió integrada.

  Aquests sistemes estan formats per un grup de mòduls connectats a una base 
de dades única i centralitzada.

–  Intercanvi electrònic de dades EDI (per les seves sigles en anglès, Electronic 
Data Interchange): és un sistema d’intercanvi electrònic dels documents neces-
saris per a les operacions comercials (comandes, albarans, factures...).

  S’intercanvien de forma electrònica entre proveïdors i clients, gràcies a l’ús 
d’un llenguatge comú que permet que diferents sistemes d’informació inte-
ractuïn entre si. 

–  Sistemes d’identificació per radiofreqüència digital o RFDI (per les seves 
sigles en anglès, Radio Frequency Identification): mètode electrònic que assigna 
un codi d’identificació a un producte i usa aquest codi per identificar o 
accedir a informació addicional sobre l’estoc (quins productes es troben al 
magatzem, en quines prestatgeries estan ubicats, etc.).

–  Aplicacions o sistemes de gestió de magatzems o SGA: software per gestio-
nar tota l’operativa d’un magatzem, des d’actualitzar l’estoc fins a dirigir els 
processos de preparació i expedició de mercaderies. 

–  Sistema de gestió de comandes de clients (per les seves sigles en anglès, 
Order Management System): és un sistema que permet gestionar l’entrada i el 
procediment de comandes.

–  Forecasting: aquest procediment consisteix en la previsió i l’anàlisi de la 
demanda d’un producte, per a la qual cosa s’utilitzen les dades històriques 
de venda i estimacions de màrqueting.

–  Software de facturació: en els últims anys, la majoria dels autònoms i les 
pimes gestionen la seva activitat a través d’algun dels software de facturació 
que existeixen al mercat. Un exemple d’aquest tipus de software és FactuSOL.

Aquestes eines són una mostra del software utilitzat per les empreses en l’àmbit 
logístic: a l’hora d'implantar-les serà necessari tenir en compte el tipus d’em-
presa, la mida, la cartera de productes, el sector, l’activitat, etc.

Quins són els ERP, EDI i 
SGA més utilitzats per les 
empreses espanyoles?

Els ERP més utilitzats per les grans 
empreses són el SAP i el Microsoft 
Dynamics. Les pimes utilitzen el 
SAGE X3, el SAP Business One, l’A3 
ERP i l’OPEN ERP, que és software 
lliure.

Pel que fa a EDI, alguns dels princi-
pals fabricants són: Edicom, AXWAY, 
QUERRY, SA i la marca TREY, que 
ofereix la possibilitat d’integrar 
la plataforma EDI amb el software 
lliure OPEN ERP.

Casos pràctics
8

TIC en l'aprovisionament

Quins tipus de software s’utilitzen per al procediment anomenat forecasting?

Solució

Es du a terme mitjançant dos tipus de  software: 

–  Paquets estadístics (que inclouen tot allò necessari per realitzar estadístiques: Excel).
–  Paquets de pronòstics (per a la projecció de vendes: Total Forecasting System).
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1 >> Logística empresarial
1·· Indica les diferències que trobes entre la logística que es realitzava als anys 70 i la que es realitza actualment.

2·· Investiga i cerca a Internet diferents definicions de logística empresarial des dels anys 60 fins avui. Tot 
seguit, explica com ha evolucionat el concepte amb el temps. Tingues en compte que has de centrar-te en la 
definició de logística empresarial, no en altres tipus de logística que pots trobar.

3·· Indica a quina àrea i funció pertanyen les següents tasques que es realitzen al departament de logística:

a) Determinació dels nivells d’estocs adequats.
b) Recerca de proveïdors.
c) Manipulació de les mercaderies dins de l’empresa.
d) Preparació de comandes.
e) Control i valoració de les existències de mercaderies als magatzems.
f) Trasllat de la mercaderia des del magatzem fins al punt de destinació.

4·· BIOMET és una empresa que s’encarrega del disseny i de la fabricació d’implants ortopèdics. Un dels seus 
assoliments més importants va ser haver aconseguit reduir en dos anys el seu estoc en 10 milions d’euros. El cap 
de la cadena de subministrament va enumerar en una conferència les cinc regles principals per dur a terme un bon 
aprovisionament i augmentar la rendibilitat: 

a) Concentrar-se en l’assortiment principal.
b) Si les vendes baixen, no permetre que es produeixi una ruptura d’estoc.
c) No permetre un sobreestoc en cas que els bancs no prestin diners a l’empresa.
d) No disposar d’obsolets en època de crisi.
e) Establir un sistema que permeti complir amb les regles anteriors de la manera més senzilla possible.

Indica quins objectius dels estudiats a l’epígraf 1.3 d’aquesta unitat, respecte de l’aprovisionament, fan 
referència a cadascuna d’aquestes regles. 

2 >> Aprovisionament
5·· A la taula sobre les necessitats d’aprovisionament que s’inclou a l’epígraf 2.4 d’aquesta unitat, s’assignen 
qüestions a les necessitats d’aprovisionament. Dins de la funció d’aprovisionament, es diferencia entre com-
prar i aprovisionar-se. Podries indicar quines de les qüestions de la taula estan més relacionades amb comprar 
i quines amb aprovisionar-se?

6·· De les següents activitats, indica quines pertanyen al procés de compra i quines al procés d’aprovisiona-
ment:

a) Un empleat sol·licita X unitats de producte.
b) L’empresa aconsegueix minimitzar el termini de lliurament de materials del seu proveïdor.
c) Un empleat comprova que han estat lliurats determinats productes.
d) L’empresa aconsegueix un descompte per volum de compres.

7·· L’aprovisionament eficient inclou, entre altres consideracions, la necessitat de comptar amb un sistema 
eficaç de col·laboració amb els proveïdors. Indica els beneficis econòmics i tècnics que la col·laboració amb 
els proveïdors pot produir a l’empresa.

5·· Determina si les següents afirmacions són correctes o incorrectes:

a) El procés d’aprovisionament ha de ser continu.
b) La realització i el control de les operacions d’emmagatzematge de les mercaderies és una de les etapes 
d’aprovisionament, concretament la de gestió de compres.
c) Controlar i avaluar tots els processos de compra per millorar-los i dotar-los de major qualitat és una funció 
tant de compres com d’aprovisionament.
d) Davant de situacions de demanda estable, les empreses opten per mantenir alts nivells d’inventari.

9·· Cerca a Internet dos sistemes ERP que utilitzin les empreses espanyoles en la seva gestió d’aprovisionament.
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1·· Una empresa de comercialització de pintures i productes per a decoració va realitzar, entre altres, les següents 
operacions en l’última setmana:

–  Dilluns: sol·licitud de catàlegs de productes a diversos proveïdors.
–  Dimarts: comanda de mercaderia al proveïdor PRODUCCIONS QUÍMIQUES, SA.
–  Dimecres: enviament d’informació sobre una oferta de productes als clients de l’empresa que realitza més 

comandes.
–  Dijous: recepció de mercaderies de la comanda sol·licitada el dimarts.
–  Divendres: enviament d’una comanda al client SISTEMES DE DEPURACIÓ JACINT PONS, SL.

Assenyala quines funcions de la logística es posen en funcionament en cada una d’aquestes operacions.

2·· Una empresa situada a Badajoz fabrica tres tipus de productes: Z1, Z2 i Z3. Cada planta de producció de 
cada producte s’encarrega de les compres de les matèries primeres necessàries per a la fabricació de Z1, Z2 i Z3, 
respectivament. L’empresa compta amb tres magatzems: un de matèries primeres, que depèn directament del 
departament de producció; un altre de central de productes acabats, situat a Badajoz i que abasteix Espanya i 
Portugal; i un altre situat a Casablanca (Marroc), que abasteix el Nord d’Àfrica. Els magatzems de productes aca-
bats són gestionats pel departament comercial. A més d’aquests dos departaments, compta amb un departament 
administratiu/financer, un altre de recursos humans i un altre de distribució física, on es gestiona l’expedició de 
mercaderies i el transport. 

a) Quines activitats de logística es realitzen i en quins departaments de l’empresa?
b) Quin sistema organitzatiu aplica l’empresa en el seu procés d’aprovisionament?

3·· Una empresa que dedica la seva activitat a la fabricació de productes electrònics per a l’automòbil vol con-
tractar un treballador per tal que dugui a terme la funció d’aprovisionament. Per determinar el perfil del lloc de 
treball, cal resoldre les qüestions següents:

a) Quins objectius ha d’assolir?
b) Quins criteris haurà d’aplicar per realitzar les seves funcions?
c) Com s’ha de relacionar amb la resta de les funcions de compra i venda de l’empresa?
d) Quins són els aspectes econòmics més importants que haurà de tenir en compte?

4·· De les següents activitats indica quines pertanyen al procés de compra i quines al procés d’aprovisionament 
d’una empresa:

a) Comparar entre diversos productes abans de decidir quin adquirir.
b) Controlar la qualitat de la mercaderia.
c) Registrar la mercaderia a la seva arribada al magatzem.
d) Negociar preus i condicions amb proveïdors.
e) Determinar la periodicitat de les comandes.

5·· El preu de venda del producte LZ, fabricat per l’empresa NATIONALCENTER, SA, està format pels següents 
elements (en percentatge):

a) Cost del producte: 60 %.
b) Valor afegit: 20 %.
c) Benefici: 20 %.

Si redueix els seus costos d’aprovisionament en un 5 % i els seus costos de distribució en un 2,50 %, en quin per-
centatge incrementarà el benefici?

6·· L’empresa de fabricació de productes de neteja FABRILGA, SA ha de confeccionar un nou pla d’aprovisiona-
ment per al proper exercici econòmic. L’elaboració del pla requereix el desenvolupament d’una sèrie de tasques 
i l’obtenció d’informació de fonts concretes. Indica les tasques que cal desenvolupar per realitzar el pla d’apro-
visionament i les fonts de les quals obtenir la informació necessària.

7·· De les TIC estudiades en aquesta unitat, quines es poden considerar exclusivament de l’àrea d’aprovisionament 
i quines d’altres àrees o funcions de la logística?

Més activitats a la 
teva versió digital
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Sistema d’aprovisionament en una empresa industrial

DIGITALVISIÓ, SL, fabricant d’objectius i peces de càmeres digitals, mostra l’organigrama següent:

Disseny i 
planificació

Fabricació

ProduccióCompres i 
aprovisionament

Magatzem de 
matèries primeres

Gestió de 
materials

Transport i 
distribució

Previsió 
de ventes

Magatzem de 
productes finalitzats

Direcció 
de producció

Direcció 
comercial

Direcció 
financiera

DIRECCIÓ GENERAL

a) Segons aquest organigrama, podem afirmar 
que l’empresa té un departament de logística 
pròpiament dit?
b) On es realitzen les funcions de logística segons 
l’organigrama? Quines són aquestes funcions?
c) Quina estructura organitzativa aplica l’em-
presa en el seu procés d’aprovisionament?
d) Indica algunes de les activitats que, al teu 
parer, caldria realitzar en la direcció de producció 
pel que fa a compres i aprovisionament.

Davant de la necessitat i la decisió de fabricar un 
nou producte que demanden els clients de DIGITAL-
VISIÓ, SL, l’organització actua segons el següent 
fluxograma (representació gràfica d’un procés):

Sol·licitud 
de compra de 

materials
SíViabilitat Nou  

producte                 

Pressupost 
de materials

Elecció de 
proveïdors

Realització 
de comanda

Procés de 
recepció

e) Segons aquest fluxograma, podries identificar les etapes del procés d’aprovisionament?
f) Quins departaments creus que intervenen en aquest procés? Explica quina és la relació que existeix entre 
aquests departaments.



Avaluació

1. Indica quin benefici pot aportar a qualsevol 
empresa una logística adequadament desenvolupada:

a) Implica una gestió més adequada del procés 
d’aprovisionament.

b) Constitueix una millora en la funció interna de 
l’empresa.

c) Suposa una millora en la qualitat del producte 
ofert al mercat.

d) Totes les respostes són correctes.

2. Quines són les funcions principals de la logística?

a) Les funcions principals de la logística són la gestió 
de compres i la gestió d’estocs.

b) Les funcions principals de la logística són el 
magatzem i el control d’inventaris.

c) Les funcions principals de la logística són el 
transport, l’expedició de mercaderies i l’atenció al 
client.

d) Totes les respostes són correctes.

3. Alguns dels objectius de l’aprovisionament són:

a) Determinar els recursos humans i materials 
precisos i buscar, trobar, mantenir i gestionar 
proveïdors idonis.

b) Buscar, trobar, mantenir i gestionar proveïdors 
idonis i distribuir les mercaderies en la forma i el 
temps òptims amb el menor cost possible.

c) Distribuir les mercaderies en la forma i el temps 
òptims amb el menor cost possible i valorar les 
mercaderies utilitzant el mètode més adequat a cada 
situació.

d) Reduir les pèrdues d’existències al nivell mínim 
possible i buscar, trobar, mantenir i gestionar

proveïdors idonis.

4. Una empresa pot adoptar tres tipus de gestió 
organitzativa en el seu procés d’aprovisionament: 
centralitzada, descentralitzada i matricial. Es poden 
combinar entre elles per formar una estructura 
mixta?

a) No és possible combinar aquests tres tipus de 
gestió, ja que són excloents.

b) Sí, es poden combinar en funció de les seves 
necessitats.

c) No, només existeix una forma d’organitzar 
l’aprovisionament: la gestió centralitzada.

d) No, només existeix una forma d’organitzar 
l’aprovisionament: la matricial.

5. Quines tres variables es tenen en compte a l’hora 
d’aprovisionar?

a) La demanda prevista, l’organització de la 
producció i la gestió del magatzem.

b) La demanda prevista, l’organització de la 
producció i el transport.

c) La demanda prevista, l’organització de la 
producció i el procés de compres.

d) Cap resposta és correcta.

6. Comprar més quantitat de producte per obtenir un 
descompte per volum de compres:

a) Implica aprofitar les anomenades economies 
d’escala.

b) Suposa un menor cost d’adquisició del producte.

c) La resposta a) i la resposta b) no són correctes.

d) La resposta a) i la resposta b) són correctes.

7. Els beneficis que genera l’aprovisionament poden 
ser:

a) Econòmics i industrials.

b) Industrials i tècnics.

c) Tècnics, econòmics i en la relació amb els 
proveïdors.

d) Industrials, econòmics i tècnics.

8. El pla d’aprovisionament d’una empresa s’estableix:

a) Per a un període de temps indefinit.

b) Per a un període de temps definit, normalment un 
mes.

c) Per a un període de temps definit, normalment un 
any.

d) Un sol cop, quan comença l’activitat de l’empresa.

9. Què signifiquen les sigles ERP?

a) Electronic Resource Planning.

b) Enterprise Resource Planning.

c) Enterprise Resource Program.

d) Electronic Resource Program.

10.  El mètode electrònic que assigna un codi 
d’identificació a un producte i usa aquest codi per 
identificar o accedir a informació addicional sobre els 
seus estocs es coneix per les sigles:

a) ERC.

b) RFDI.

c) EDI.

d) SGA.


