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A. Impacte Ambiental

El projecte “Canvi en les estratègies empresarials a Catalunya amb la irrupció de les TIC es

tracta d’un estudi que en general no té un impacte ambiental destacable i en tot cas, molt

complex de quantificar degut a les mesures correctores que es pretenen impulsar dintre del

territori català. Tot i així, sí que s’ha de valorar l’impacte ambiental que produirà

l’implantació de l’eina de planificació de rutes TMS a l’empresa A.

La implantació d’aquesta eina té per objectiu reduir els costos logístics de l’empresa A,

tenint com a conseqüència l’optimització de recursos logístics i rutes per a entregar les

comandes a tots els clients de l’empresa. L’impacte ambiental en aquest cas és doncs,

clarament positiu.

Aquest impacte positiu es veurà reflectit en una reducció dels quilòmetres recorreguts pels

diferents camions i tràilers de l’empresa A, degut a l’optimització de rutes. Aquesta reducció

en els quilòmetres realitzats durant el transport de les comandes des de les plataformes de

l’empresa A als seus clients, tindrà un impacte en reducció de les emissions de CO2,

reducció del desgast dels vehicles de transport, reducció en el consum de gasoil, reducció

en el cost de manteniment dels vehicles de transport, etc.

En l’actualitat és difícil quantificar quina serà la reducció de quilòmetres degut a la

implantació de l’eina TMS, ja que la millora serà progressiva i de forma continuada durant

els primers mesos des de la seva implantació. A més a més, les comandes diàries varien i

no es pot quantificar clarament la millora que s’ha produït, ja que el consum actual no és el

mateix que fa dos anys, i la reducció en el volum de quilòmetres recorreguts no és

únicament degut a la implantació de l’eina TMS.
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B. Pressupost de l’eina de planificació de rutes

TMS

El pressupost és la quantitat de finançament que és necessària durant la fase de

desenvolupament del projecte, que té una durada de dos mesos i mig. Es mostra a la taula

B.1:

Costos imputats
Temps, unitats i cost

unitari
Cost en €

Cost de disseny i enginyeria

- Estudi preliminar

- Presa de requeriments

- Disseny funcional de l’eina TMS

- Parametrització de les especificacions

- Implantació de l’eina

- Proves i posada en marxa de l’eina

- Formació al personal

100 hores x 80 €/h

300 hores x 80 €/h

600 hores x 80 €/h

100 hores x 80 €/h

200 hores x 80 €/h

300 hores x 80 €/h

50 hores x 80 €/h

153.600,00 €

8.000,00 €

24.000,00 €

48.000,00 €

8.000,00 €

1.600,00 €

24.000,00 €

40.000,00 €

Cost del personal relacionat

- Reunions amb personal directiu

- Reunions amb caps intermedis

- Equip tècnic: programadors

20 hores x 150 €/h

300 hores x 25 €/h

2.500 hores x 40 €/h

110.500,00 €

3.000,00 €

7.500,00 €

100.000,00 €

Cost de llicència de software

- Llicència de l’eina TMS 25.000 €/any

25.000,00 €

25.000 €

TOTAL 289.100€*

Taula B.1: Pressupost de l’implantació de l’eina TMS a l’empresa A

*NOTA: en aquest pressupost, no s’hi imputen les despeses addicionals per

desplaçaments, dietes i allotjaments per part de l’equip consultor derivat del

desenvolupament del present projecte.
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