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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objectiu 

El objectiu del present projecte és l’estudi de la organització d’una empresa de 
transports frigorífics, estudi de possibles millores organitzatives i anàlisi de les 
mateixes. 
 
El què es vol en aquest estudi és optimitzar els serveis de l’empresa, mitjançant 
millores organitzatives per tal de poder baixar les despeses i augmentar els 
beneficis.  
 

1.2 Antecedents 

Aquest estudi comença al moment que es comença a realitzar aquest projecte. 
L’empresa en estudi, al ser una empresa familiar creada des de zero sempre ha 
funcionat amb els mateixos mètodes sense tenir en compte el creixement de la 
mateixa i mai no s’ha plantejat la opció de fer cap mena de millores, ja que fins al 
moment, l’empresa ha funcionat i ha donat beneficis.  
 
Al ampliar la seva flota i veure que els mètodes de funcionament que s’havien fet 
servir fins ara no són igual d’eficaços amb el volum actual de vehicles, el gerent 
decideix que és necessari realitzar un estudi d’aquesta per tal de buscar millores 
que aconsegueixin que el funcionament i l’aprofitament de recursos sigui òptim. 
 

1.3 Abast 
Per tal de poder aplicar millores organitzatives en aquesta empresa, es realitzarà 
un estudi intern i extern exhaustiu de l’estat actual, per tal de saber quins són els 
punts forts i els punts febles de l’empresa on s’haurien d’aplicar millores per tal 
de que la organització de l’empresa sigui més eficaç i rentable en els seus 
serveis. 
 
Per tant el projecte consistirà en fer una anàlisi interna i externa de l’empresa per 
tal de trobar les seves fortaleses i debilitats i les seves oportunitats i amenaces.  
 
Conegut l’estat actual, s’elaborarà una estratègia per trobar les millores 
organitzatives que s’han d’estudiar i es definirà una tècnica per tal implantar 
aquestes millores. Per últim s’estudiaran les millores organitzatives trobades per 
tal de veure i són viables per l’empresa i es poden implantar. 
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1.4  Motivació 

La realització d’aquest projecte suposa un atractiu repte, s’estudia una empresa 
en expansió que a causa del seu ràpid creixement s’ha desfasat en els mètodes 
organitzatius i de funcionament interns, això ha provocat que quedi enrere 
respecte als seus competidors directes que sn empreses que han tingut un 
creixement més moderat i han pogut adaptar-se progressivament.  
 
A més TRANSPORTS FRIGO-PFC, S.L. no ha realitzat inversions excepte el de 
renovació de la seva flota de vehicles,  amb el volum de vehicles actuals 
existeixen operacions de manteniment i reparacions que es podrien realitzar amb 
recursos propis aconseguint una gran reducció de costos. Aquest és un exemple 
de les diferencies de funcionament de una empresa amb un volum petit i una 
empresa amb més volum. Son aquest tipus de estratègies les que la 
competència ha sabut entendre i ha provocat que actualment la empresa en 
estudi estigui perdent mercat. 
 
Per tant, existeixen gran quantitat de millores que es poden aplicar, es 
començarà en una primera fase amb l’estudi actual amb la convicció de que es 
retornarà a la empresa el seu estatus dintre del transport frigorífic. 
 

1.5 Especificacions bàsiques 

La empresa Transports Frigo-PFC, S.L. està perdent mercat per la poca 
diversitat del seu servei, actualment la seva competència directa aconsegueix 
posicionar-se millor davant els clients oferint un ventall de serveis més ampli, 
com ara, per exemple, emmagatzematge de mercaderia i distribució 
centralitzada per zones. Per aquest motiu se’ns demana que estudiem quins 
serveis ofereixen la competència i les inversions necessàries per tal de poder 
oferir aquests serveis als seus clients. 
 
La mercaderia habitual de l’empresa es pot dividir en tres grans grups 
diferenciats per la seva temperatura de conservació.  
  

- Mercaderia de temperatura ambient 
- Mercaderia amb temperatura de conservació entre els 5ºC i els 0ºC 
- Mercaderia amb temperatura de conservació entre els -18ºC i els -20ºC 

 
Respecte a la seva organització interna, la empresa requereix propostes per 
l’aprofitament dels seus recursos.  
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Se’ns demana que estudiem la empresa i proposem procediments o eines per tal 
de que es puguin conèixer els costos derivats de la activitat per kilòmetre 
recorregut per cada un dels vehicles. Així com el cost de la activitat de cada 
vehicle per poder conèixer la vida útil de la flota i panificar inversions. 
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2 EL TRANSPORT 
Definir transport no és una feina molt complexa, però, per començar, és 
important tenir una definició clara per tal de poder continuar. 
 
S’entén per transport a un medi que té com a finalitat el trasllat de persones o 
béns d’un lloc a un altre. Els transports es diferencien en dos grans grups: els 
públics i els privats. Els transports públics poden ser utilitzats per qualsevol 
persona si anteriorment aquesta abona una quantitat de diners estipulada. 
 
El transport privat es regeix per unes altres normes. Aquest és adquirit per 
particulars i el seu ús està limitat únicament als seus amos. Perquè el transport 
pugui utilitzar-se correctament, la societat ha de contar amb el què es denomina 
xarxa, és a dir, carreteres, rutes aèries, canals, vies de tren, etc. 
 
Els vehicles més comuns que s’utilitzen per realitzar la acció de transportar són: 
camions, avions, autos, bicicletes i trens, entre altres. Tots aquests han de 
passar per les operacions de control com són els semàfors, control de tràfic de 
trens, etc. i també han de complir amb les polítiques i la regulació vigent. 
 

2.1 Tipus de transport 

En l’actualitat es pot comptar amb diferents tipus de transports, entre els més 
coneguts tenim els marítims, els terrestres i els aeris. Dins d’aquesta classificació 
tan bàsica hi ha alguns transports que no són molt coneguts però que s’utilitzen 
actualment, com el transport intermodal, que és el transport de mercaderies i que 
el seu objectiu és articular diferents medis de trasllat que s’utilitzen en el comerç 
utilitzant una única mesura de càrrega, contenidors. 
 

2.1.1 Transport terrestre 

El transport terrestre és el mitjà de transport que es realitza sobre o en la 
superfície terrestre. La majoria dels transports terrestres es realitzen sobre 
rodes. 
 

2.1.1.1  Tipus de transport terrestre 

Dins del transport terrestre en podem trobar dues grans classes: 
 

- El transport ferroviari. S’utilitza pel transport de persones i pel transport 
de mercaderies, però actualment s’utilitza més pel transport de persones 
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ja que pel transport de mercaderies seria necessari tenir moltes més 
estacions que les que tenim ara. Pel transport de mercaderies es fa servir 
per portar la mercaderia en un lloc concret i d’allà fer servir el transport de 
carreteres. 
 

- El transport per carretera. S’utilitza pel transport de persones i pel 
transport de mercaderies. Pel transport de persones, es fan servir els 
cotxes, que la majoria són d’ús privat, els autobusos i els autocars, les 
motos, etc. Pel transport de mercaderies es fan servir camions i 
furgonetes. 

 

2.1.1.2  El transport de mercaderies 

El transport de mercaderies fa referència a aquells béns immobles que poden 
utilitzar-se de forma material, al transport de mercaderies perilloses i també el 
transport de productes peribles, o sigui, aliments. El transport d’aliments 
requereix el seguiment d’una normativa estricta com el control de la temperatura, 
el correcte envàs i ús de conservants. 
 
Els vehicles que poden realitzar el transport de mercaderies es classifiquen en: 

• Camió 
• Tractora o camió tractor 
• Remolc 
• Semiremolc 
• Vehicle articulat 
• Tren de carretera 
• Furgó/furgoneta 

 

2.1.1.3  El transport frigorífic d’aliments per carretera 

Els aliments i els productes peribles necessiten unes determinades 
característiques ambientals per tal de conservar les seves qualitats i el seu bon 
estat. Durant el transport, els factors que influeixen directament en aquest tipus 
de mercaderies sn la temperatura i la humitat. 
 
Respecte a la mercaderia, l’objectiu principal del transport frigorífic és la 
conservació de la cadena de fred. Per aquest motiu la preparació per realitzar el 
transport comença abans de realitzar la càrrega, coneixent el tipus de 
mercaderia i les seves necessitats de conservació per tal de poder condicionar a 
aquestes característiques l’habitacle de càrrega on es transportarà aquesta. 
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La temperatura dependrà del tipus d’aliments que transportem, es fan dos grans 
grups: mercaderia refrigerada amb temperatures entre 0ºC i els 5ºC; i 
mercaderia congelada amb temperatures inferiors -18ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

              Font: www.camionesvolkswagen.cl 

 
L’element que permet tenir control sobre la temperatura i la humitat de l’habitacle 
es l’equip generador de fred. Aquest està compost de dos parts diferenciades, la 
unitat exterior o condensadora que es situa per la part exterior del habitacle de 
càrrega i la unitat interior o evaporador que es situa a l’interior. Aquest equip 
realitza un cicle tèrmic a través d’un gas refrigerant i és capaç de extreure calor 
de l’habitacle i mantenir la temperatura de consigna. Aquest element funciona de 
forma independent a la resta del conjunt, amb dipòsit propi de combustible, de 
forma que durant el descans del conductor l’estat de la mercaderia estigui 
garantit. Garantir el bon funcionament d’aquest element és essencial pel 
transport frigorífic, ja que una averia podria ocasionar el trencament de la cadena 
de fred de la mercaderia i causaria que no fos apta pel consum.  
 
Habitualment la mercaderia a transportar no és homogènia i per tant es 
requereixen diferents característiques per la seva conservació. Per poder 
realitzar aquests serveis existeixen equips de fred capaços de mantenir diferents 
temperatures dintre de l’habitacle, aquests es componen de tantes unitats 
interiors o evaporadors com diferents temperatures poden donar. La ubicació 
dels evaporadors es reparteix per l’habitacle de forma que, mitjançant uns 
panells aïllants mòbils, es poden crear diferents particions cadascuna amb el seu 
evaporador. Aquesta flexibilitat es molt útil per poder transportar a la vegada 
mercaderia congelada i refrigerada. 
 
L’altra element important per la conservació de temperatura és el mateix 
habitacle, aquests es fabriquen amb materials aïllants amb una baixa 

Figura 2.1 - Camió frigorífic 
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conductivitat tèrmica per reduir al màxim les transferències de calor a través dels 
tancaments. Per aconseguir aquests mínims de transferència de calor és 
essencial mantenir la estanquitat del l’habitacle, per tant es important revisar 
periòdicament el seu estat. 
 
Avui dia en el transport frigorífic es realitzen varis controls de l’estat de la 
mercaderia per garantir la cadena de fred. Es registra la temperatura en el 
moment de la càrrega i de les descarregues, a més a la cabina del vehicle 
s’instal·la un dispositiu que mostra constantment les diferents temperatures de 
consigna que es manté a l’habitacle gracies a les sondes de temperatura 
instal·lades.  
 
Per tant els vehicles frigorífics han d’estar específicament adaptats per aquest 
tipus de  transport i han de complir determinacions tècniques i sanitàries per 
poder realitzar el transport de forma correcta, regulant la temperatura i garantint 
la seguretat en els procediments pel control i qualitat del producte. 
 
El disseny inapropiat dels vehicles de transport frigorífic podria causar la 
contaminació del producte en el seu interior a causa de l’entrada d’insectes i 
microorganismes o també una contaminació a causa del canvi de temperatures 
del medi ambient al no tenir la capacitat de controlar les característiques 
necessàries de refredament o calefacció pertinent pels diferents tipus de 
mercaderies. 
 

 CAMIONS RÍGIDS 
Els camions són vehicles de carretera rígids, projectats, exclusiva o 
principalment, pel transport de mercaderies; previst de mitjà propi de propulsió 
mecànica i capacitat de càrrega. Tant la cabina i el motor com la caixa on 
s’allotja la mercaderia formen tot un rígid, encara que existeix una separació 
física entre la cabina i la caixa. 
 
Els camions rígids poden tenir diferents mesures segons els eixos que porten.  
 

• Camions rígids de 2 eixos, que poden carregar un màxim de 18 tones. 
• Camions rígids de 3 eixos, que poden carregar un màxim de 25 tones. 
• Camions rígids de 4 eixos, que poden carregar un màxim de 31 tones. 
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Figura 2.2 - Camió rígid de 2 eixos 

Font : www.translamar.com 

 
 TRÀILERS 

Els vehicles articulats o tràilers estan compostos per la tractora i un semiremolc. 
La tractora és el vehicle automòbil de carretera de propulsió mecànica projectat 
exclusiva o principalment pel remolc d’altres vehicles de carretera no 
autopropulsats (principalment semiremolcs). 
 
El semiremolc és un remolc sense eix davanter, encaixat al vehicle que l’arrastra 
( tractora) de tal manera que part d’aquest remolc, així com part del seu pes i de 
la seva càrrega descansen sobre la tractora. 
 
El semiremolc és la caixa on es porta la mercaderia i  porta l’equip de fred, per 
tal de poder transportar mercaderies a diferents temperatures. 
 
La massa màxima autoritzada (MMA)  dels vehicles articulats o tràilers és de 
36/38 Tm (4 eixos) 40 Tm( més de quatre eixos).   
 
La longitud dels tràilers inclosa la càrrega és de 16,50 metres, l’amplada és de 
2,60 metres i l’altura és de 4,00 metres. 
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Font: www.solostocks.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 - Vehicle articulat o tràiler de 5 eixos 
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3 TRANSPORTS FRIGO-PFC, SL 

3.1 Anàlisi interna 

L’anàlisi interna d’una empresa persegueix determinar quines són les seves 
fortaleses i debilitats amb la finalitat de mantenir i desenvolupar un avantatge 
competitiu. No obstant, moltes vegades és molt complicat identificar si s’està 
davant una fortalesa de l’empresa o una debilitat.  
 
Per tant, s’ha de considerar que aquesta anàlisi té el propòsit de comprendre les 
característiques essencials de l’empresa, és a dir, aquelles que li permeten 
arribar als seus objectius.  
 
En aquest cas, per fer l’anàlisi interna  de l’empresa en qüestió, s’utilitzarà com a 
eina, la cadena de valor de Porter dels serveis, ja que permet descompondre de 
manera visual les activitats a realitzar per  una empresa de serveis com aquesta. 
 

 
Figura 3.1 - Cadena de Valor de Porter 

Font : www.palermo.edu 
 
En la figura 3.1 es pot veure la cadena de Valor de Porter de serveis on es 
poden veure les activitats necessàries per arribar a oferir el servei al client o 
consumidor. 
 
En aquest esquema es pot veure que hi ha dos grups diferenciats:  
 

- Baules primàries: dins d’aquest grup es poden diferenciar entre les baules 
controlables i les no controlables. 

 
- Baules de recolzament 
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3.1.1 Baules primàries 

Les baules primàries són aquelles activitats necessàries per la prestació de 
servei. Les baules primàries estan subdividides en dos grups, controlables i no 
controlables. 
 

3.1.1.1 Controlables  

3.1.1.1.1 Màrqueting i vendes  
Les característiques pròpies del servei no permeten el seu emmagatzematge ni 
forma física, això significa que la prestació té lloc una vegada s’ha contractat pel 
client. D’aquesta manera, si no s’aconsegueixen avantatges competitius en la 
baula de màrqueting i vendes és possible que la prestació del servei no es 
concreti mai.  
 
En la baula de màrqueting i vendes l’empresa consta  de: 
 

- Un comercial que es posa en contacte amb els possibles clients per tal 
d’oferir els nostres serveis, és a dir, es dedica a la recerca de clients.  

 
- Un cop els clients estan interessats el gerent és el que es reuneix amb els 

possibles clients per tal de pactar les condicions dels serveis, com poden 
ser les tarifes. 

 
- El gerent de l’empresa  també es dedica a la conservació dels clients. 

Periòdicament el gerent es reuneix amb els clients per tal de veure la 
satisfacció d’aquests en front els serveis prestats.  

 
- L’empresa té presencia a Internet a través d’una web amb un domini 

propi on es fa publicitat, es descriuen els serveis que s’ofereixen i on els 
possibles clients es poden posar en contacte am l’empresa. 

 
-  Tota la flota de l’empresa està retolada amb el nom, el telèfon i el correu 

electrònic de l’empresa.  
 

- Es fa publicitat de l’empresa a revistes del sector mitjançant articles sobre 
el sector i anuncis. 

 
- Tots els operaris de l’empresa van uniformats amb vestimenta adequada i 

retolada amb el logotip de l’empresa. 
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3.1.1.1.2 Personal de contacte 
Aquesta baula de la cadena de Porter té en compte el personal que intervé 
directament amb la prestació interactuant  amb el client, que és un dels elements 
més importants a considerar si es vol cuidar la qualitat del servei que s’ofereix. 
El personal de contacte és el portador de part de la prestació i en molts casos 
generador directe de la percepció que el mercat aconsegueix sobre la oferta de 
l’empresa. 
 
L’empresa té un responsable de tràfic que controla tots els serveis que es fan i 
els que s’han de fer. El dia abans del servei el responsable de tràfic distribueix 
els serveis que s’han de fer el dia després i els hi comunica el servei que ha de 
fer cada operari.  
 
Aquest sistema de planificació fa que es puguin perdre molts clients ja que si el 
dia abans de fer els serveis es veu que algun vehicle no fa cap servei és difícil 
trobar un client que vulgui fer un servei d’un dia per l’altre.  
 
Els operaris que treballen a l’empresa són conductors amb experiència en el 
sector i que fan el servei amb serietat i responsabilitat. 
 

3.1.1.1.3 Suport físic i habilitats 
S’entén com a suport físic a tots aquells elements que, amb major o menor 
importància, prenen part de la prestació del servei. Tots aquests elements també 
defineixen la qualitat del servei i operen a favor o en contra de l’experiència que 
s’ofereix al client. D’altra banda, així com el suport físic ofereix el què és seu, en 
aquesta era del coneixement i la informació, les habilitats, competències i 
idoneïtat aconseguides per l’equip de treball en tot el què és inert a la prestació 
es converteixen en variables indefugibles per la generació d’avantatges 
competitius sostenibles. 
 
L’empresa posseeix una flota de 20 vehicles, on 12 són camions rígids i 8 són 
camions articulats. Aquests vehicles tenen una antiguitat que va des dels 3 anys 
el més nou als 19 anys el que té més antiguitat.  
 
Tots aquests vehicles estan equipats amb una caixa frigorífica i un equip de fred 
per tal conservar els productes transportats en les condicions de temperatura 
necessàries. També estan equipats amb una plataforma elevadora a la caixa, ja 
que és necessària per fer la càrrega i descàrrega de la mercaderia. 
 
Dins de tots els camions hi ha una transpaleta manual que s’utilitza per moure la 
mercaderia dina i fora de la caixa per poder fer la càrrega i descàrrega de la 
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mercaderia. Serveix per conduir la mercaderia fins al lloc de destí, sigui un 
magatzem a un supermercat. 
 
Els camions també porten incorporat el tacògraf, que és un aparell que controla 
el temps de conducció dels vehicles per un mateix conductor. En els tacògrafs 
digitals, quan arranques el camió has de posar una targeta en el aparell on 
queden registrades les hores de conducció i la velocitat del camió en tot moment, 
que en el sector del transport estan molt controlades i restringides tant les hores 
de conducció com la velocitat. En els tacògrafs analògics, s’hi posa un paper en 
forma de disc on queda marcat el temps de conducció i la velocitat en tot 
moment del vehicle. 
 

3.1.1.1.4 Prestació 
S’ha d’entendre per prestació al concepte mateix del servei, a la solució que 
ofereix, al què es resol. La concepció de la prestació ha d’ajustar-se totes les 
vegades que sigui necessari, mantenint-la  sempre atenta a la evolució dels 
canviants desitjos y necessitats del públic que sigui atesa.  
 
L’activitat principal  de l’empresa és el transport de mercaderies per carretera 
des de una base que té el client fins a un destí que especifica.  
 
Dins aquest camp ofereix diferents tipus de serveis: 
 

• Càrregues completes a destins concertats a nivell nacional. 
• Vehicles diaris amb rutes programades. 
• Serveis ocasionals a hores concertades. 
• Repartiment de una o varies entregues. 
• Diferents tipologies de servei a mida del client per satisfer. 

 

3.1.1.2 No controlables 

3.1.1.2.1 Client 
Els clients constitueixen una altra variable humana de la cadena que intervé i 
condiciona la qualitat del servei que es presta. El fluir de les converses que 
s’estableixin entre el client, el personal de contacte, prestació i demés baules, 
contribuiran de forma sinèrgica o no a la construcció del emergent desitjat i 
brindat.  
 
L’empresa compta amb una sèrie de clients importants que donen la seva 
confiança als serveis que ofereix l’empresa. Aquests són distribuïdores que 
tenen camions propis però que no són suficients per transportar tota la 
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mercaderia que tenen que distribuir a supermercats i hipermercats, fàbriques de 
congelats que distribueixen a les seves botigues, o supermercats que tenen 
magatzem propi i distribueixen la mercaderia als seus supermercats.  
 
Com ja s’ha dit abans, periòdicament es fan reunions amb els clients per veure el 
grau de satisfacció que té i si hi ha algun problema per poder-lo solucionar. 
Aquesta funció la fa el gerent que és la persona que tracta més amb els clients i 
és el que fa que els clients segueixin confiant en l’empresa.  
 
Els clients confien en l’empresa perquè aquesta aporta una experiència en el 
sector de més de 10 anys i saben que es fa un bon servei i de qualitat. 
 

3.1.1.2.2 Altres clients 
Existeixen models de prestació de serveis en els quals es dóna la convivència de 
varis clients en el mateix moment i lloc, motiu pel qual s’ha de tenir en compte de 
quins elements es disposa perquè la convivència entre els diferents clients  es 
desenvolupi de la millor manera.  
 
En el cas d’aquesta empresa no es dóna el cas de la convivència de varis clients 
en l mateix lloc i moment.  
 

3.1.2 Baules de recolzament 

Les baules de recolzament tenen la funció de contribuir al muntatge de l’escenari 
en el qual tindrà lloc la prestació del servei, cuidant l’establiment de les millors 
condicions possibles.  
   

3.1.2.1 Direcció General i Recursos Humans 

La Direcció General , en forma conjunta a la gestió del factor humà té la tasca de 
contribuir a assentar els pilars d’una  cultura de servei motivada  en direcció a 
una visió compresa, compartida i compromesa.  
 
Aquesta empresa era familiar i ha anat creixent amb el temps, però la cultura del 
servei no ha canviat en cap moment i la cultura de direcció de l’empresa tampoc 
amb el què ha arribat un moment en què el gerent no pot controlar tots els 
departaments que té l’empresa i sempre hi ha algun departament que no està 
controlat.  
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3.1.2.2 Organització Interna i Tecnologia 

Involucra la departamentalització de l’empresa i l’ordenament de les seves 
funcions amb la intenció de facilitar la prestació del servei, així com els 
processos, investigació de mercat i desenvolupament de nous conceptes de 
major valor. 
 
El personal de l’empresa està estructurat en dos nivells, el personal d’estructura i 
els operaris. El personal d’estructura és personal necessari per tal que l’empresa 
funcioni correctament, però que no porta cap mena de benefici a l’empresa. Els 
operaris són el personal de l’empresa que fa el servei als clients i és el que porta 
els beneficis a l’empresa, degut a que és el personal que fa la feina que aporta el 
benefici. El personal d’estructura consta de 6 persones està dividit en diferents 
departaments que es detallen en el organigrama següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Font : Elaboració pròpia 

 
• Gerència: aquest departament gestiona tots els altres departaments. 

 
• Departament d’Administració: Aquest departament és l’encarregat de portar 

la facturació de l’empresa, la comptabilitat i tots els tràmits administratius. 
Consta de dues persones que estan a l’oficina de Terrassa. 

 
• Departament comercial: Aquest departament és l’encarregat de visitar i 

parlar amb les clients per tal d’aconseguir més serveis o millors preus i 
buscar clients nous. Consta d’una persona. 

 
• Gestió de flota de vehicles: aquest departament és l’encarregat de 

gestionar tots vehicles i tots el operaris per tal de poder fer la feina segons 
la planificació dels clients obtenint el màxim rendiment dels recursos. 

Figura 3.2 - Organigrama de l’empresa 
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 És a dir, en aquest departament es fa una planificació diària de la feina i 
comuniquen a cada operari la feina que ha de fer. També és l’encarregat 
del manteniment dels vehicles. Està format per dues persones i si en algun 
moment és necessari degut a un excés de feina poden fer d’operaris. 

 
Els operaris estan dividits segons el tipus de vehicle que poden portar, ja que no 
tots els operaris poden portar els mateix vehicle, perquè es necessiten permisos 
diferents. Depenen del departament de gestió de flota de vehicles, amb qui tenen 
una comunicació directe per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir 
durant el dia amb els diferents serveis o amb els diferents clients. Hi ha un total 
de 25 operaris dels quals 15 són xofers de tràiler i 10 són xofers de rígid. 
 

3.1.2.3 Infraestructura i ambient 

Espai físic en el qual té lloc la prestació o bé on succeeixen alguns dels moments 
importants entre la organització i el client. Edificis, locals, instal·lacions, 
comoditats i manteniment , modelen l’ambient marc del servei.  
 
L’empresa té el possessió una oficina de 100m2 a la ciutat de Terrassa. Aquesta 
està equipada amb totes les instal·lacions necessàries per poder donar un servei 
òptim al client. 
 
La oficina està dividida en 3 sales, la sala on hi ha el personal d’administració, el 
despatx del gerent que a la vegada és la sala de reunions i el despatx del cap de 
tràfic. És una oficina moderna i que dóna al client la imatge que es vol donar de 
l’empresa de moderna i seria.  
  

3.1.2.4 Abastament 

Aquesta baula té una important funció en punts com la adquisició de materials, 
suports físics, serveis de capacitació, espais publicitaris, assegurances de salut i 
tots els elements indispensables per la prestació dels servei a l’altura de les 
expectatives del target. 
 
Tots els materials necessaris per tal que els vehicles estiguin en plenes 
condicions es compren en cases oficials així com les reparacions i manteniment 
d’aquests. És un cost afegit al servei ja que el cost a les cases oficial és major. 
Es porta un control exhaustiu de l’estat dels camions per tal que sempre estiguin 
en les condicions òptimes per fer el servei.  
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El gasoil es posa en una cadena de gasolineres d’on es tenen targetes que 
donen avantatges com a clients habituals. 
 

3.2 Anàlisi externa 

L’anàlisi externa s’estudia mitjançant les 5 forces de Porter. En la figura 3.3 es 
pot veure un esquema d’aquesta eina.  
 

Font : fundacioneconomiaglobal.es 

Les 5 forces de Portes és un model que permet analitzar qualsevol empresa per 
tal de poder estudiar la seva rendibilitat. En aquest model es té en compte que la 
rivalitat amb els competidors ve donada per quatre elements o forces que, 
combinades, creen una cinquena força: la rivalitat entre els competidors.  

Com es pot veure a l’esquema de la figura 3.3 l’entorn de l’empresa queda 
determinat pels proveïdors, els clients i els competidors. Dins l’estudi del sector 
del transport frigorífic la  es pot definir en tres grans grups: 

• Competència directa: són les empreses de transports frigorífics que 
ofereixen els mateixos serveis que l’empresa a estudiar.  

• Competència indirecta: són les empreses que ofereixen serveis 
semblants als de l’empresa que s’estudia, sense ser els mateixos serveis 
poden tenir la mateixa utilitat.  

• Competidors potencials: són empreses que no estan dins el sector del 
transport frigorífic però, que per l’experiència que tenen poden entrar en 
el sector en qualsevol moment.  

     Figura 3.3 - Les cinc forces de Porter 
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3.2.1 Proveïdors 

Aquesta força està representada per totes aquelles organitzacions que 
proveeixen dels materials necessaris per portar a terme el nostre servei dins 
l’empresa.    
 
A continuació es detallen els proveïdors necessaris per tal que els vehicles 
estiguin en perfectes condicions per prestar els serveis que demandi el client. 
Per això es descriuen tots aquests materials necessaris. 
  

• Gasoil: els vehicles es proveeixen a les estacions de servei CEPSA, SA 
que té una xarxa de gasolineres a nivell nacional. En aquestes 
gasolineres els vehicles han de proveir-se dos tipus de Gasoil, Gasoil A 
és el que consumeix el camió i Gasoil B que és el que consumeix l’equip 
de fred de la caixa frigorífica. Els conductors porten una targeta de 
l’empresa per poder proveir-se en qualsevol gasolinera de la cadena 
quan ho necessiten.  
 

• Reparacions mecàniques: els vehicles es reparen  tallers oficials de la 
RENAULT España Comercial, SA. Tots els vehicles adquirits per 
l’empresa són d’aquesta marca i es confia en la mateixa empresa per fer 
les reparacions per tal que aquestes compleixin les garanties  de 
funcionament, qualitat i rapidesa, ja que és important que els vehicles es 
passin el menor temps possible aturat.  
 

• Manteniment dels vehicles: el proporciona la mateixa empresa on s’ha 
adquirit el vehicle, és a dir, als tallers oficials de RENAULT España 
Comercial, S.A. En aquest cas es fa el proveïment de pneumàtics, el 
canvi d’oli i tot el manteniment necessari per tal que els vehicles puguin 
oferir el servei que necessita el client. 
 

• Manteniment de l’equip de fred: el proporciona l’empresa FRIGICOLL, 
S.L. L’equip de fred que porta la caixa del vehicle és molt important que 
sempre estigui en plenes condicions ja que d’aquest equip depèn que els 
productes que es transporten arribin en les condicions desitjades. 
Aquesta empresa proporciona el manteniment i conservació dels equips 
fent les reparacions i els canvis de peces necessaris pel seu 
funcionament òptim.  
 

• Manteniment de la caixa frigorífica i la plataforma elevadora de la caixa: el 
proporciona l’empresa ELESFRED, S.L. Aquesta empresa proporciona 
les reparacions i el manteniment necessari perquè les caixes facin la 
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seva funció. El manteniment de les caixes consisteix en reparar cops, 
assegurar la estanquitat de la caixa, assegurar el no lliscament del terra 
de la caixa perquè ni els productes ni els treballadors rellisquin. 
 

• Telefonia mòbil: la proporciona l’empresa VODAFONE, S.A. que 
proporciona una sèrie de línies de telèfon mòbil amb aparell i 
manteniment o substitució d’aparells si es malmeten. Cada conductor 
porta un telèfon mòbil ja que és necessari estar sempre connectats amb 
l’empresa per si hi ha algun incident, algun servei urgent o per saber tota 
la informació necessària per fer el servei.  

 

3.2.2 Clients 

Els clients són els consumidors del nostre servei, que és el transport frigorífic de 
mercaderies. 
 
Per poder saber les empreses que poden necessitar els serveis que aquesta 
empresa ofereix s’han d’estudiar els diferents serveis que pot aportar. Per tant, a 
continuació es fa una descripció dels serveis que pot oferir l’empresa. 
 

• Càrrega completa amb descàrrega completa. Aquest servei consisteix en 
carregar el material en un magatzem concret que indica el client i el 
transporta fins a la destinació que també indica el client a la temperatura 
necessària. A la destinació el vehicle és descarregat totalment. Aquest 
servei es pot fer des de a nivell comarcal o provincial fins a nivell 
nacional. 
 

• Càrrega fraccionada: Carrega completa amb vàries descàrregues. Aquest 
servei consisteix en fer una càrrega completa del vehicle, és a dir, es 
carrega el camió amb tots els palets que són necessaris per fer el servei 
al magatzem de proveïment que indica el client i es transporta la 
mercaderia a varies destinacions també indicades pel client, fent així, 
amb la mateixa càrrega varies parades i varies descarregades. En aquest 
servei les descarregues es fan normalment dins la mateixa localitat o en 
localitats pròximes. 
 

Una vegada s’han definit els diferents serveis que pot oferir l’empresa 
s’anomenen el que poden ser clients potencials per l’empresa. 
 

- Fruiteries 
- Peixateries 
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- Supermercats 
- Hipermercats 
- Fabriques de congelats 
- Distribuïdores de congelats o productes peribles 

 

3.2.3 Competència directa ( actual) 

Els principals competidors directes que té l’empresa en aquest sector són els 
següents: 

 
 
 

- Transportes J. Carbó S.L. Empresa de transports frigorífics amb base a 
Madrid i Barcelona i amb una flota de més de 100 vehicles. Ofereix els 
serveis de distribució, amb una infraestructura logística d’una gran 
companyia especialitzada en el fred , transport amb càrrega fraccionada 
o completa a nivell nacional i internacional i emmagatzematge. 
 
  
 
 
 

- Grupo DISFRIMUR: Conjunt d’empreses privades espanyoles, de capital 
familiar i independent que té com a missió dotar de logística, transport i 
distribució als seus clients, així com serveis complementaris al transport. 
La seva principal activitat és el transport i la logística i tenen una flota de 
150 vehicles a Barcelona.  

 
 
 
 
 

- CEFRUSA Servicios Frigoríficos, SA: Fundada al 1967 com a empresa 
d’emmagatzematge i manipulació de fruites i verdures actualment 
disposa de 2 plataformes a Barcelona i ofereix els serveis 
d’emmagatzematge refrigerat i congelat, transport i manipulació amb 
preparació de comandes i serveis complementaris. 
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- Transportes Frigoríficos TORRADEFLOT S.A.: Empresa d’origen 
nacional, la qual ofereix serveis integrals de logística a empreses de 
primer nivell amb tecnologia punta i personal altament qualificat.  
l’empresa desenvolupa diferents operacions logístiques que inclouen: 
transport, distribució amb una flota de 47 vehicles amb càrregues 
completes.  
 
 
 
 
 

- MTM Plataforma Rioja Frio, SA: Empresa especialitzada en el transport 
de mercaderies sota temperatura controlada i que actualment té 147 
vehicles. Ofereix els serveis de carrega completa i fraccionada i 
d’emmagatzematge, ja que té magatzems a la Rioja, Madrid, Valencia i 
Barcelona. 

 
 
 
 
 

- Transportes Aranda Eladio, SL (Transportes TAE): Empresa que, des de 
fa més de 26 anys centra la seva activitat en el camp del transport i la 
logística. Disposa d’una flota de 67 vehicles propis i 70 vehicles 
col·laboradors. Ofereix també el servei d’emmagatzematge, amb més de 
2000m2  de magatzem, i distribució. 

 

3.2.4 Competència indirecta (Substitutius) 

La competència indirecta, són empreses que tenen productes o serveis, en 
aquest cas, que tot i no ser igual, fan la mateixa funció, en aquest cas de 
transportar mercaderia a la temperatura necessària d’un punt indicat a un altre. 
 
En el cas del servei de transport de mercaderies és difícil trobar una empresa 
que pugui complir amb les mateixes necessitats que les d’aquesta empresa 
sense utilitzar els mateixos serveis. L’únic que es podria considerar el mateix 
servei seria el transport marítim i ferroviari, però no tenen la flexibilitat que té el 
transport per carretera. Són empreses multinacionals que fan més importació i 
exportació. 
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Algunes de les empreses que fan aquests serveis són les que es descriuen a 
continuació. 

 
ROEHLIG ESPAÑA, SL: Empresa multinacional de importació i exportació a tot 
el món en avió, vaixell i camió.  
 

 
PROCOEX TRANSITARIOS, S.A.: Empresa especialista en duanes, càrregues 
aèries, càrregues marítimes i consignacions. 
 

3.2.5 Competidors potencials (futura competència) 

Com ja s’ha dit abans, els competidors potencials són empreses que, tot i que no 
estan dins del sector, amb l’experiència que tenen poden arribar a entrar en 
qualsevol moment.  

 
En el cas dels competidors de l’empresa que s’està estudiant es poden 
considerar competidors potencials les empreses de transport per carretera que 
no estan dins del sector del transport frigorífic. Es consideren competidors 
potencials ja que tenen experiència en el sector del transport, i tot i que no és el 
mateix tipus de transport, té moltes coses en comú i l’experiència que tenen pot 
ser molt útil i suficient per poder entrar al sector. Algunes de les empreses que 
podrien entrar en el sector són les següents: 
 
 
 
 

 
- JORICTRANS, SL: Empresa dedicada al transport Express de 

mercaderies en l’àmbit local, comarcal i nacional. Està especialitzada en 
serveis Express i Just in Time, servei porta a porta i emmagatzematge de 
mercaderies. Disposa d’una flota de 8 vehicles. 
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- REGINATRANS, SL: Empresa que té com a activitat el transport de 
mercaderies per carretera. Ofereix com a serveis l’agrupatge, les 
càrregues completes, emmagatzematge, el transport nacional i 
internacional amb una flota de 80 vehicles. 

 
 
 
 

- LOGISTALIA, SL: empresa dedicada a la logística i al transport de 
mercaderies per carretera amb càrregues completes, mitges càrregues, 
agrupatges i serveis Express amb una moderna flota d vehicles de lona.  

 

3.2.6 Barreres d’entrada 

LA barrera d’entrada més important en aquest sector és la inversió inicial  i la 
inversió continuada que ha de fer l’empresa per tal d’anar millorant els seus 
serveis i la seva infraestructura.  
 
Els vehicles que s’utilitzen tenen un cost elevat i si es vol augmentar el volum de 
clients i, per tant, el volum de serveis, s’ha de fer una inversió important pel què 
fa a vehicles.  

3.2.7 Barreres de Sortida 

Les barreres de sortida són aquells elements que dificulten a una empresa 
l’abandonament d’un mercat determinat. Les mateixes barreres d’entrada inclus, 
quan són massa estàtiques poden convertir-se en barreres de sortida.  
 
En aquesta empresa la principal barrera de sortida són les obligacions financeres 
que comporten els inversions que es fan continuades. Aquestes obligacions 
financeres fan dificil la sortida del mercat, ja que seria difícil deixar aquestes 
obligacions encara que es venguessin els vehicles, ja que tots els vehicles es 
devaluen molt ràpidament. 

3.3 Sector 

El sector del transport per carretera té caràcter estratègic i té una incidència 
important a la economia nacional, aportant a l’any 2005 el 2,2% del VABpb 
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(Valor Afegit Brut a preus bàsics) nacional i a l’any 2007 el 2,7 de la població 
ocupada nacional. 
 
El transport de mercaderies per carretera es el mode més utilitzat al transport 
interior interurbà de mercaderies, realitzant a l’any 2007 el 83,4% (veure Figura 
3.4) de les tones-kilòmetre produïts. El 89,7% de les tones-kilòmetre produïts a 
l’any 2008 pels vehicles pesats es van realitzar en vehicles de servei públic. 
D’altra banda, el 78,1% de les tones transportades a l’any 2007 pels vehicles 
pesats de servei públic es van desplaçar intrarregionalment (incloent el transport 
intramunicipal). Al transport interior interurbà en vehicles pesats de servei públic 
el 75,7% de les tones transportades a l’any 2007 es van desplaçar menys de 150 
kilòmetres y el 52,6% menys de 50 kilòmetres. 
 

 
Figura 3.4 - Distribució del transport interior interurbà 

Font : Ministerio de Fomento 
 

3.3.1 Evolució de les autoritzacions 

El numero d’autoritzacions de vehicles pesats de servei públic, per poder 
realitzar transport per carretera, va descendir entre els anys 1993 i 1995. De 
1996 a 2000, els increments anuals del numero d’autoritzacions van ser positius i 
van augmentar any rere any. De 2001 al 2006 els increments són positius, però 
disminueixen any rere any. Al 2007 el increment és major que el de 2006, en part 
degut a que per efecte de l’Ordre FOM/734/2007 alguns vehicles pesats de 
servei privat passen a tenir autoritzacions de servei públic. Degut a la crisis 
econòmica el increment al 2008, especialment al segon semestre, encara que 
continua sent positiu, disminueix molt respecte al d’anys anteriors. Les 
autoritzacions totals de vehicles rígids de servei públic van trencar al 1999 la 
tendència decreixent de anys anteriors. Per efecte de la Ordre FOM/734/2007, 
durant un període posterior al 16 d’abril de 2007 es produeix un creixement 
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important de les autoritzacions de vehicles pesats de servei públic i àmbit 
nacional (sense limitació) al substituir altres de àmbit comarcal i local. 
 
La entrada en vigor de la descontingentació s’ha traduït en un augment 
progressiu de la mitja del número d’autoritzacions per empresa de vehicles 
pesats de servei públic i àmbit nacional. Durant el període comprès entre el 8 de 
setembre de 1999 i el 1 de gener de 2009 la mitja d’autoritzacions de vehicles 
pesats d’àmbit nacional per empresa ha crescut de 1,93 a 3,66. No obstant, en 
2008 s’ha produït un lleuger descens. Ha disminuït de forma important el número 
d’empreses amb una autorització de vehicle pesat de servei públic i àmbit 
nacional, augmentant les que posseeixen més d’una. Les empreses amb un 
vehicle pesat de servei públic i àmbit nacional representaven el 7 de setembre de 
1999 el 74,8% del total de empreses amb autoritzacions d’aquest tipus, 
representant només el 47,0% el 1 de gener de 2009. Per altra banda, la 
atomització empresarial amb una sola autorització únicament disposen del 
12,8% de les autoritzacions de vehicles pesats de servei públic d’àmbit nacional.  
 

3.3.2 Evolució de la demanda de transport 

La demanda de transport de mercaderies per carretera en vehicles pesats de 
servei públic s’ha incrementat de forma important des de 1996 a 2007, amb un 
increment mitjà anual del 8,1%. Això és degut als increments dels vehicles 
autoritzats i dels kilòmetres recorreguts anualment per cada vehicle. La demanda 
de transport de mercaderies per carretera en vehicles pesats és satisfeta pel 
servei públic en un 89% de les tones-kilòmetre produïdes, sent la productivitat i 
la eficiència majors en el servei públic que en el servei privat. 
 

3.3.3 Evolució dels costos directes 

Els costos directes del transport de mercaderies per carretera han experimentat 
un fort increment als anys 2000, 2004, 2005, 2007 i primer semestre de 2008 per 
efecte de les importants pujades del preu del gasoil. Des de juliol de 2008 fins 
principi de 2009 els costos van disminuir bastant degut al fort descens del preu 
del gasoil. En el primer trimestre de 2009 els costos s’han mantingut 
pràcticament constants (veure Taula 3.1). 
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Costos directes
1 de gener de 

2000
31 d'octubre 

de 2003
31 d'octubre 

de 2004
31 d'octubre 

de 2005
31 d'octubre 

de 2006

Euros (€) 88.413,15 97.546,85 106.582,72 116.172,79 116.517,61

€/km recorregut 0,737 0,813 0,888 0,968 0,971
€/km carregat 0,867 0,956 1,045 1,139 1,142

Euros (€) 50.349,17 56.262,82 60.584,09 65.524,09 66.083,77

€/km recorregut 0,719 0,804 0,865 0,936 0,944
€/km carregat 0,959 0,959 1,154 1,248 1,259

Costos directes
31 d'octubre 

de 2007
30 d'abril de 

2008
31 de juliol 

de 2008
31 d'octubre 

de 2008
31 de gener 

de 2009
30 d'abril de 

2009
Euros (€) 122.898,49 130.438,21 138.678,07 130.986,65 118.474,70 118.352,01
€/km recorregut 1,024 1,087 1,156 1,092 1,987 0,986

€/km carregat 1,205 1,279 1,360 1,284 1,162 1,160

Euros (€) 69.399,35 72.641,69 76.175,30 73.511,89 68.208,25 68.178,14
€/km recorregut 0,991 1,038 1,088 1,050 0,974 0,974

€/km carregat 1,322 1,384 1,451 1,400 1,299 1,299

Vehicle frigorífic 
articulat

Vehicle frigorífic 
de 2 eixos

Vehicle frigorífic 
articulat

Vehicle frigorífic 
de 2 eixos

 
Taula 3.1 - Evolució dels costos directes del transport frigorífic 

Font : Ministerio de Fomento 

 
L’increment relatiu del preu per kilòmetre des de 1999 en general ha sigut menor 
com major es la distancia del transport. No obstant, des de l’últim trimestre de 
2005 els increments en el transport de recorregut major de 300 km son superiors 
als de la resta. 
 

3.3.4 Evolució dels preus 

Els preus del transport de mercaderies per carretera en vehicles pesats en 
recorreguts intermunicipals van experimentar a l’any 2001 un increment 
important. Posteriorment aquests increments van anar disminuint fins arribar a 
l’any 2004 increments pràcticament nuls. Al 2005 i 2006 es van produir forts 
increments als preus i en el 2007 aquests increments van disminuir fins ser 
pràcticament nuls a principis de 2008. Als tres últims trimestres de 2008 aquests 
increments dels preus van passar a ser positius excepte als transports de curta 
distància. En el primer trimestre de 2009 els preus han disminuït, s’ha de tenir en 
compte el fort descens del preu del gasoil en el segon semestre de 2008 i 
l’efecte estacional de baixada de preus en el primer trimestre de l’any. El preu 
mitjà per kilòmetre del total del transport de mercaderies en el primer trimestre de 
2009 ha sigut un 1,6% inferior al corresponent al mateix període de l’any anterior 
i de un 0,2% superior en el cas del transport a distancies majors de 300 
kilòmetres. 
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3.3.5 Evolució de l’activitat 

L’activitat al transport públic intermunicipal de mercaderies per carretera en 
vehicles pesats va créixer de l’any 1999 al 2007 un 96,3% en les tones-kilòmetre. 
En 2008 ha decrescut un 5,2% respecte al 2007, aquesta caiguda ha estat 
especialment gran al quart trimestre amb un descens de 12,7% respecte al 
mateix trimestre de l’any 2007. En el primer trimestre de 2009 ha decrescut un 
20,3% respecte al mateix trimestre de l’any 2008. L’aprofitament de la oferta va 
créixer de l’any 1999 a 2007 un 11,2% en les tones-kilòmetre produïdes per tona 
ofertada. En 2008 ha decrescut un 12,3% respecte a 2007, aquesta caiguda ha 
estat especialment gran al quart trimestre amb un descens del 15,4% respecte al 
mateix trimestre de l’any 2007. En el primer trimestre de 2009 ha decrescut un 
20,1 respecte al mateix trimestre de l’any 2008. 
 

3.4 Matriu DAFO 

Amb la matriu DAFO es vol aconseguir identificar i jutjar les forces més 
importants de l’empresa, les oportunitats, les amenaces i les debilitats. Així es 
podrà aprofitar els punts forts de l’empresa i intentar superar o atenuar les 
debilitats principals amb millores organitzatives, evitar les amenaces més greus i 
saber treure profit de les oportunitats que semblen més interessants i que 
prometen. 
 

Debilitats Amenaces 
-No es porta un control de costos. 
 
-Es fa una planificació diària sense 
tenir en compte si s’optimitzen 
recursos 
 
-El gerent és imprescindible en totes 
les decisions de tots els 
departaments 
 
- Antiguitat d’alguns vehicles 
 
-Falta de serveis que necessiten els 
clients 
 
-El manteniment i reparacions dels 
automòbils es fan a les cases oficials. 

-No saber si es cobreixen les 
despeses. 
 
-Preus poc competitius degut a 
l’antiguitat dels vehicles. 
 
-Altres empreses de la competència 
ofereixen més serveis 
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Fortaleses Oportunitats 
-Anys d’experiència i bon nom 
 
-Satisfacció dels clients 
 
-Treballar amb clients importants 
 
-Situació geogràfica bona 
 
-Vehicles que poden transportar 
carrega general i càrrega amb 
temperatura. 

-Poder optimitzar els recursos  
 
-Ampliar el volum de feina 
 
 
 

Taula 3.2 - Matriu DAFO 

Font : Elaboració pròpia 
 

3.4.1 Planificació estratègica 

En aquest punt es tracte de enfocar les possibles estratègies de l’empresa a 
través de la matriu DAFO: estratègies defensives, ofensives, de supervivència i 
de reorientació.  
 
S’estableix un gràfic que reculli les possibles estratègies a adoptar. Aquest gràfic 
es porta a terme a partir de l’elaboració d’una matriu de 2x2 que recull la 
formulació d’aquestes estratègies més convenients.  
 
 

MATRIU 
DAFO AMENAÇES OPORTUNITATS 

PUNTS 
FORTS 

Estratègies defensives: 

- Millorar la planificació  

- El gerent ha de delegar en 
els seus empleats. 

 

 

Estratègies ofensives: 

-  Buscar clients potencials 

- Oferir nous serveis per cobrir 
necessitats dels clients. 

 

 

PUNTS 
DÈBILS 

Estratègies de supervivència:

- Portar un control dels costos 
que comporta un servei 

- Inversió en vehicles nous 

Estratègies de reorientació: 

- Adquisició d’un Magatzem 

- control de la planificació 
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MATRIU 
DAFO AMENACES OPORTUNITATS 

PUNTS 
DÈBILS 

- Augmentar els serveis 
actuals. 

- Fer el manteniment dels 
vehicles la pròpia empresa 

 

Taula 3.3 - Estratègies de la matriu DAFO 

Font: Elaboració pròpia 
 

• Estratègies defensives: es basa en les fortaleses personals que puguin 
contrarestar les amenaces de l’entorn. Saber si l’empresa està preparada 
per enfrontar-se a les amenaces.  
 

o Millora de la planificació: és important fer una millora de la 
planificació per tal d’aprofitar els recursos que es tenen i 
augmentar els beneficis. 
 

o Delegació de feines: el gerent no pot estar en tots els problemes i 
totes oportunitats de l’empresa. Ha de delegar en els 
departaments que té l’empresa, sempre sabent que si delega es 
beneficiarà l’empresa. 

 
• Estratègies ofensives: s’han d’adoptar estratègies de creixement. 

Aquesta és la situació ideal. 
 

o Recerca de clients potencials: l’empresa ha de treure profit de 
l’experiència que ha adquirit amb els anys i de la bona imatge que 
té en el sector per cercar nous clients que necessitin els serveis 
que es poden oferir.  
 

o Oferiment de nous serveis als clients: l’empresa està perdent 
mercat degut a la poca diversitat de serveis en front als seus 
competidors, per tant, s’ha d’aconseguir millorar i ofertar nous 
serveis per tal de igualar-se o avantatjar als competidors.  

 
• Estratègies de supervivència: L’objectiu d’aquest punt és minimitzar 

tant les debilitats com les amenaces. És aconseguir mitjançant, per 
exemple, noves habilitats a través de la capacitació. 
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o Control de costos: en aquests moments l’empresa no té cap 
control sobre els costos que pot tenir un servei en concret, per 
tant, no es pot saber si amb els serveis que es fan s’obtenen 
beneficis. Al controlar els costos es podran oferir millor els serveis 
ja que es sabrà el cost del servei i la oferta que es pot fer al client.  
 

o Inversió en vehicles nous: l’empresa ha de tenir un control de 
l’antiguitat dels seus vehicles i tenir en compte que a partir d’una 
certa antiguitat el vehicle té més despeses que beneficis degut a 
les reparacions que van acumulant amb l’antiguitat. A part d’això, 
la imatge de l’empresa es devalua degut a aquesta antiguitat.   
 

o Manteniment dels vehicles: les despeses que comporten el 
manteniment dels vehicles en cases oficials suposen un cost 
afegit al servei que es pot reduir si aquest manteniment el fa el 
personal propi de l’empresa.  

 
• Estratègies de reorientació: s’intenta minimitzar les debilitats i 

maximitzar les oportunitats. A l’empresa se li plantegen oportunitats que 
puguin aprofitar però tanmateix manca de les accions específiques i 
reorientar les seves estratègies anteriors.  
 

o Adquisició d’un magatzem: és una de les millores que es vol 
proposar en aquest projecte, ja que amb aquesta inversió 
l’empresa podria oferir més serveis i podria fer front a les 
amenaces dels competidors i a les seves debilitats.  

o Control de la planificació: amb un control de la planificació es 
poden distribuir millor els serveis i saber si es poden oferir més 
serveis. És un dels punts més importants d’una empresa, una 
bona planificació.  
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4 MILLORES ORGANITZATIVES 

4.1 Filosofia Kaizen 

Dins de la filosofia Kaizen poden distingir-se dos tipus de millores de processos: 
- Millores incrementals (Kaizen): o continues. Es produeixen en el dia a dia 

de la feina dels empleats. Mitjançant l’adopció d’una filosofia de millora 
continua,una organització pugui incrementar notablement la eficiència 
dels seus processos sense grans inversions monetàries. 

 
- Millores quàntiques (Kaikuka): involucren una forta inversió de capital que 

genera un canvi d’escala en la producció o en els serveis.  
 

4.1.1 Desenvolupament de la filosofia Kaizen 

Per desenvolupar la filosofia Kaizen, la principal eina de treball és el què es 
coneix com el cicle Deming (o cicle PDCA) que indica una successió de passos 
lògics per abordar qualsevol problema.  

 
Figura 4.1- Cicle Deming 

Font: www.rankia.com 
 
Les etapes del cicle PDCA són: 
- Etapa P (“Plan”): en aquesta primera etapa és necessari determinar quin és 

el procés a estudiar i quines són les objectius que es tenen. Aquests 
objectius han de ser realistes i quantificables a traves d’una sèrie 
d’indicadors. 
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- Etapa D (“Do”): en aquesta etapa , s’han de revisar els processos que es 
pretenen millorar i estudiar-se diferents propostes de millora. Finalment, 
s’executa la acció escollida.  

 
- Etapa C (“Check”): és l’etapa de verificació, s’examinen únicament els 

efectes de les millores realitzades. Un forma pràctica d’avaluar els resultats 
consisteix en contrarestar els indicadors.  
 

- Etapa A (“Act”): en aquesta última etapa es corregeixen les possibles 
desviacions que poguessin sortir respecte al què estava planejat. Si les 
millores donen resultats, seran incorporades al procés productiu i el cicle 
tornarà a començar en l’etapa P. Si els resultats no fossin els esperats, 
s’actuarà en conseqüència. 

 
Seguint aquesta filosofia es seguiran els passos del cicle Deming per tal de 
portar a terme les estratègies definides a partir de la matriu DAFO. 
 

4.2 Control de costos 

4.2.1 Etapa P (“Plan”) 

El procés a estudiar dins d’aquest primer pas és el control de costos. Tenir un 
control dels costos que té un servei és important per tal de poder tenir uns preus 
competitius dins el sector, per això en aquest punt s’estudia la possibilitat de 
millorar el control de costos de l’empresa. Al estudiar aquest punt el què es vol 
aconseguir és saber el cost d’un servei i així ajustar el marge de beneficis per tal 
d’aconseguir més serveis i poder ser més competitius  
 

4.2.2 Etapa D (“Do”) 

En aquest punt s’estudiarà l’estat actual d’aquest control dins l’empresa i la 
millora que es vol implantar.  
 

4.2.2.1 Estat actual del control de costos 

Dins de qualsevol empresa és imprescindible saber el cost que té un producte o 
servei que s’ofereix. Dins del cost d’aquest producte o servei s’han de tenir en 
compte totes les despeses que comporten el fer el servei.  
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TRANSPORTS FRIGO-PFC, SL és una empresa que fins ara no havia tingut la 
necessitat de tenir un control de les despeses que ocasionava el fer un servei 
perquè al ser una empresa petita, fent un control orientatiu n’hi havia suficient.  
 
El problema ha vingut quan l’empresa s’ha anat fent gran i les despeses han 
anat canviant i ha arribat augmentant. Fins que un moment que ja no és possible 
fer un control orientatiu degut a que hi ha moltes variables i no es poden 
controlar totes. D’aquesta manera, en aquest  moment, degut a no saber el cost 
que pot tenir un servei les tarifes que es posen són fruit d’un càlcul orientatiu i 
basat amb les tarifes d’anys anteriors, i per tant no es pot saber amb certesa si 
amb les tarifes que es donen per un servei , aquest dóna beneficis o pèrdues.  
 
És un problema important perquè amb aquest cost i aquestes tarifes es basa 
l’empresa i per tant, al no saber-ho s’estan perdent clients i perden oportunitats.  
 
Si es controla el cost d’un servei es poden donar unes tarifes ajustades depenen 
de la importància de fer cada servei, saber fins a quin punt pots acceptar les 
condicions que dóna un client en concret i, per tant, ser més competitius en el 
sector. Per tant, és important trobar una solució per tenir en control sobre els 
costos que comporten els serveis que s’ofereixen.  
 

4.2.2.2 Millora a implantar 

La proposta que es fa a l’empresa és la utilització d’un programa informàtic que 
mitjançant la introducció de totes les despeses que comporten el servei, calcula 
el cost del transport per kilòmetre recorregut. Aquest programa s’anomena 
ACOTRAM 2.2.1. És un programa que es pot adquirir a la pàgina web de 
Fomento gratuïtament. La instal·lació del programa es pot fer a qualsevol 
ordinador de l’empresa i és de fàcil utilització.  
 
Les dades que es necessiten per la utilització del programa, són totes les 
despeses que comporten un servei amb un vehicle determinat, ja que el 
programa calcula els costos depenen de si el vehicle que s’ha d’utilitzar és un 
camió rígid o un vehicle articulat o tràiler. En l’annex 1 es pot veure l’explicació 
del funcionament del programa i totes les dades que es van demanant.  
 
Un cop fets tots els passos el programa dóna  els resultats del cost que té el 
transport per kilòmetre recorregut. Aquests resultats es troben a la ultima 
pestanya del programa, tal i com es pot veure en l’Annex 1.  
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En la primera part de la pestanya el programa recull els percentatges que 
ocupen totes les despeses que s’han anat introduint al programa.  
Amb aquests primers resultats es pot veure de què depèn el cost del servei, ja 
que hi ha despeses que tenen  un percentatge molt elevat dins el cost, com pot 
ser el combustible utilitzat.  
 
Així es pot estudiar la manera de poder baixar les despeses que tenen més 
importància dins el cost, per tal de poder-lo baixar i tenir unes tarifes més 
competitives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font : ACOTRAM 2.2.1 

 
Els resultats de la figura 4.2 són uns resultats ficticis que et dóna el programa si 
no poses cap valor. En aquesta figura es poden veure dues columnes. La 
primera representen les despeses de l’empresa, la segona representen les 
despeses calculades per l’observatori de transport de Mercaderies. Amb els 
resultats de les dues columnes es pot controlar si les despeses que es tenen són 
molt elevades respecte el càlculs de l’observatori.  

Figura 4.2 - Percentatges de despeses 
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La segona part et calcula els costos per kilòmetre que suposa fer un servei 
qualsevol. Aquest valor servirà per calcular les tarifes mínimes que es poden 
oferir als clients i les condicions mínimes que es poden acceptar al fer un servei.  
 
 
 
 
 
 

 

Font : ACOTRAM 2.2.1 

 
En la figura 4.3 es poden veure tres columnes. La primera fa una breu explicació 
dels càlculs que s’han de fer per saber el què costa un servei concret. La segona 
columna dóna el valor del cost per kilòmetre recorregut i el valor del cost per 
kilòmetre amb càrrega. La tercera columna és el valor de l’Observatori. 
 
La següent informació que dóna el programa és el cost per hora de servei. 
Aquest valor pot servir si el client, en comptes de donar-te els kilòmetres que es 
fan en un servei, et dóna les hores. També pot servir per calcular el cost que et 
suposa les hores que es tarda en fer un servei. I per tant, es poden comparar els 
valors donats i utilitzar el que més interessi. 

 Font : ACOTRAM 2.2.1 

 
La ultima informació que dóna el programa és el cost per kilòmetre i hora. 
Aquesta informació és la suma dels dos valors anteriors.  
 

 
Figura 4.5 - Càlcul de costos per kilòmetre i hora 

Font : ACOTRAM 2.2.1 
 

Figura 4.4 - Càlcul dels costos per hora

Figura 4.3 -  Càlcul dels costos per kilòmetre 
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Tenint en compte que es posen les dades reals de les despeses que demana el 
programa, aquest et dóna uns valors de costos que serviran de referència per 
saber les tarifes que s’han oferir als clients per tal d’aconseguir beneficis. 
 

4.2.3 Etapa C (“Check”) 

En aquest punt s’estudiarà la manera de implantar a l’empresa aquesta millora a 
l’empresa. Aquí també s’han d’avaluar els resultats contrarestant els indicadors, 
però aquest punt es podrà fer un cop implantada la millora a l’empresa, en 
l’etapa de proves.  

4.2.3.1 Implantació de ACOTRAM a l’empresa 

És important saber com es pot implantar el programa ACOTRAM 2.2.1 a 
l’empresa. Per aquest motiu s’estudiaran 4 punts dels quals depen aquesta 
implantació. 
 

 Diagrama de Gantt 
En aquest punt s’estudia el temps que es necessita per implantar el programa a 
l’empresa. Per fer aquest estudi s’utilitzarà el diagrama de Gantt.  
 
El diagrama de Gantt és una eina que té l’objectiu de mostrar el temps de 
dedicació previst per les diferents tasques o activitats que s’han de dur a terme 
durant un temps determinat. És una eina que és de molta utilitat per la 
implantació de millores a les empreses.  
 

Instal·lació 
Familiarització
Recerca de dades
Introducció de dades
Obtenció de resultats

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4

 
Taula 4.1 - Diagrama de Gantt implantació ACOTRAM 2.2.1 

Font : Elaboració pròpia 
 
En la taula 4.1 es pot veure que el temps d’implantació del programa ACOTRAM 
2.2.1 a l’empresa seria de 4 setmanes.  
 

 Organització de recursos humans 
Per poder implantar aquest programa a l’empresa només es necessita una 
persona que aprengui el funcionament del programa. Aquesta persona, ha de 
ser una persona que sàpiga on trobar tota la informació necessària, és a dir, que 
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tingui experiència amb el què són factures i depeses de l’empresa. La instal·lació 
del programa als ordinadors de l’empresa és molt senzilla i pot ser la mateixa 
persona encarregada de utilitzar el programa la que l’instal·li. 
 
En aquest cas, la millor opció és que la persona que porti aquest programa sigui 
una de les persones d’administració, que són les que saben més de les 
despeses de l’empresa i d’on poden aconseguir les dades necessàries per la 
utilització del programa.  
 

 Flux de documents i dades 
No es necessiten documents ni dades per la implantació del programa a 
l’empresa. Els únics documents o dades que es necessiten són les despeses 
que s’introdueixen al programa per tal que es puguin calcular els costos que es 
necessiten. Aquestes dades es poden trobar a l’empresa i, a més, la persona 
que utilitzarà el programa és la que porta el tema de despeses a l’empresa.  
 

 Costos 
Com ja s’ha dir anteriorment, el programa que es vol implantar , és un programa 
que es pot trobar a la pàgina web de Fomento i que és totalment gratuït. L’únic 
cost que s’ha de tenir en compte és el temps de dedicació de la persona que 
utilitzarà el programa.  
 

4.3  Planificació 

4.3.1 Etapa P (“Plan”) 

El procés que es vol estudiar en aquest punt és la planificació. Amb aquest 
estudi es vol aconseguir augmentar el temps en què un vehicle està treballant en 
un 20% i per tant augmentar els serveis que es fan setmanalment.  
 

4.3.2 Etapa D (“Do”) 

En aquest punt s’estudiarà l’estat actual de la planificació i la millora que es vol 
realitzar.  
 
La planificació és una eina utilitzada en totes les empreses i també en la vida 
quotidiana. És la organització d’una sèrie de recursos amb una sèrie de treballs 
en un temps determinat. La bona utilització de la planificació proporciona una 
optimització dels recursos. 
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Una bona planificació és bàsica en una empresa de serveis on l’acceptació o el 
rebuig d’un client depèn del volum de serveis que es té. Per tant, és important 
que en aquesta empresa es millori considerablement ja que actualment es 
perden molt serveis degut a la mala planificació.  
 

4.3.2.1 Estat actual de la planificació 

La planificació actual de l’empresa es realitza diàriament, és a dir, cada dia es 
realitza la planificació del dia següent. La persona encarregada de realitzar 
aquesta planificació és el cap de tràfic.  
 
Cada dia els proveïdors passen els serveis que necessiten per l’endemà i el cap 
de tràfic fa la planificació amb els serveis que estan previstos. Un cop feta la 
planificació es truca a tots els treballadors i se’ls informa del servei que faran i a 
la hora que els faran.  
 
Hi ha serveis que són uniformes al llarg del temps, es a dir, que cada dia el 
operari fa el mateix servei. En aquest cas, no cal informar al operari ja que 
aquest ja ho sap. A més, en la planificació ja es té en compte que el vehicle i 
l’operari en concret sempre fan el mateix trajecte.  
 
El problema d’aquesta planificació és, que al fer-se diàriament no es poden 
optimitzar els serveis ni els vehicles, ja que no es poden trobar serveis que 
interessin amb un dia d’antelació, amb la conseqüent pèrdua de beneficis i 
augment de despeses al no optimitzar tots els recursos. S’ha de tenir en compte 
que hi ha dies que, al no tenir una bona planificació es queden vehicles i operaris 
sense fer cap servei, amb les despeses que això comporta. 
 
Actualment, un camió fa un servei al mati i un servei a la nit, obtenint que, de 
mitja, treballa un 60% del dia. 

4.3.2.2 Proposta de planificació 

Per tal de millorar la planificació és proposa fer-la setmanalment en comptes de 
diàriament. Aquesta proposta es fa per tal de suprimir les parades de vehicles o 
d’operaris i poder optimitzar tots els recursos  disponibles i així aconseguir més 
beneficis.  
 
Tal i com s’ha dit abans, la planificació s’utilitza per organitzar els recursos i els 
treballs que es tenen en un temps determinat. Com més llarg sigui en aquest 
temps, més optimització s’aconseguirà, ja que es poden veure els vehicles que ja 



Estudi de la implantació de millores organitzatives en una empresa de transports frigorífics 
 

   
39 

   

tenen servei assignat i els vehicles que no tenen servei assignat i que, per tant 
s’haurà de buscar un servei per tal que no es quedin parats.  
 
La planificació que es proposa és una planificació fàcil d’entendre i sense cap 
mena de programa concret, per tal que el cap de tràfic no utilitzi molt del seu 
temps en fer aquesta planificació.  
 
La planificació actual es realitza mitjançant ell programa de Microsoft “EXCEL”, ja 
que és un programa fàcil d’utilitzar per fer aquest tipus de planificacions i que no 
és necessària molta experiència en informàtica.  
 
Com que ja es té experiència amb aquest programa, es proposa utilitzar el 
mateix per fer la nova planificació.  
 
L’únic que s’ha de fer és una taula d’Excel, on es puguin veure tots els dies 
d’una setmana, amb totes les hores de cada dia en les columnes i en les files, 
posar la flota que vehicles actual.  
 
En la següent taula es pot veure una mostra de la nova planificació.  
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Font : Elaboració pròpia 

 
 
 

Taula 4.2 - Proposta de planificació 

B‐
54
80
‐K
Y

B‐
45
89
‐V
M

Se
rv
ei
 1

04
71
‐B
BH

se
rv
ei
 4

14
75
‐C
D
V

18
45
‐B
V
M

se
rv
ei
 1
2

43
56
‐ F
CB

54
65
‐F
CG

20
34
‐C
SR

85
98
‐ C

SR
56
09
‐D
SR

34
67
‐D
ST

23
45
‐F
D
C

24
31
‐B
G
J

78
67
‐B
V
M

09
08
‐ C

BM

B‐
54
80
‐K
Y

B‐
45
89
‐V
M

04
71
‐B
BH

14
75
‐C
D
V

18
45
‐B
V
M

43
56
‐ F
CB

54
65
‐F
CG

20
34
‐C
SR

85
98
‐ C

SR
56
09
‐D
SR

34
67
‐D
ST

23
45
‐F
D
C

24
31
‐B
G
J

78
67
‐ B
V
M

09
08
‐ C

BM

PL
A
N
IF
IC
A
CI
Ó
 S
ET
M
A
N
A
 1
/ 
M
A
RÇ

/ 
20
10

di
a 
3

di
a 
2

di
a 
1

di
a 
4

di
a 
5

di
a 
6



Estudi de la implantació de millores organitzatives en una empresa de transports frigorífics 
 

   
41 

   

En la taula 4.2, es pot veure com podria ser la planificació que es vol implantar 
en aquesta empresa. En aquesta planificació hi ha els dies laborables d’una 
setmana. Cada dia està dividit en les 24 hores que es poden treballar.  
 
En les files hi ha els matricules de tots els vehicles que poden fer serveis (la 
taula 4.2 és un exemple, en cap cas és una planificació real ni hi ha tots els 
vehicles de l’empresa) i dins de cada dia hi ha marcats amb diferents colors els 
serveis que s’han de fer, les hores que ocuparan el servei i el nom del servei que 
es fa.  
 
Els colors estan relacionats amb els operaris de l’empresa que han de fer els 
serveis. Cada color és un operari diferent i així es pot controlar de no posar en 
un mateix operari dos serveis seguits i que compleixi amb les hores de descans 
que li toquen.  
 
Si cada setmana es fa la planificació és pot veure, els trams de temps que el 
vehicle està parat o que un operari no fa cap servei i per tant optimitzar els 
recursos de l’empresa.  
 
En cas de la taula 4.2, per exemple, en el dia 2, el vehicle 7867-BVM està de les 
0h a les 18h parat, és a dir que es pot oferir als clients un servei en aquest tram 
de temps o buscar un nou client que li interessi. 
 
És una planificació fàcil d’entendre i que ens servirà per poder controlar el volum 
de serveis i poder oferir serveis als clients. 

4.3.3 Etapa C (“Check”) 

En aquest punt s’estudiarà la manera de implantar a l’empresa aquesta millora a 
l’empresa. Aquí també s’han d’avaluar els resultats contrarestant els indicadors, 
però aquest punt es podrà fer un cop implantada la millora a l’empresa, en 
l’etapa de proves.  
 

4.3.3.1 Implantació de la planificació 

 Tal i com s’ha fet en el punt anterior, s’estudiaran els 4 punts de què depen la 
implantació d’aquest nova planificació.  
 

 Diagrama de Gantt 
En aquest punt s’estudia el temps que es necessita per implantar la planifació a 
l’empresa. Per fer aquest estudi s’utilitzarà el diagrama de Gantt.  
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Recopilació dades
Introducció dades
Instal·lació
Formació personal
Posta en marxa

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5

 
Taula 4.3 - Diagrama de Gantt implantació Planificació 

Font : Elaboració pròpia 

 
En la taula 4.3 es pot veure que el temps d’implantació de la planificació a 
l’empresa seria de 5 setmanes.  
 

 Organització de recursos humans 
Per poder implantar aquest programa a l’empresa només es necessita una 
persona que aprengui el funcionament de la nova planificació. En aquest cas, 
aquesta persona serà el cap de tràfic, que és la persona que sap els serveis que 
s’han de fer i els recursos disponibles.  
 
Una persona aliena a l’empresa s’encarregarà d’explicar al cap de tràfic el 
funcionament de la planificació i solucionar qualsevol dubte que tingui durant el 
temps d’aprenentatge. Un cop estigui en funcionament, el cap de magatzem 
només haurà de dedicar un cert temps cada setmana per poder estudiar-se i 
actualitzar la planificació. 
 

 Flux de documents i dades 
Per poder implantar aquest planificació és necessari saber tots els recursos 
disponibles que té l’empresa, per tal de poder fer el programa sense cap mena 
de problema i posant tota la informació necessària. Un cop implantada ja serà 
responsabilitat del cap de tràfic el anar actualitzant aquesta planificació amb les 
dades dels servies a realitzar i els recursos necessaris per aquest servei.  
 

 Costos 
Es cost que té aquesta implantació és únicament el cost de la persona que 
explicarà el programa al cap de tràfic i el temps de dedicació del cap de tràfic. 
 

4.4 Serveis de l’empresa 

4.4.1 Etapa P (“Plan”) 

En aquest punt es volen estudiar els serveis de l’empresa. Amb aquest estudi el 
què es vol aconseguir és augmentar un 10% la quantitat de serveis a oferir als 
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clients i per tant obtenir més beneficis. A part, també es vol aconseguir competir 
en igualtat de condicions amb les altres empreses.  
 

4.4.2 Etapa D (“Do”) 

 Estat actual de l’empresa 
Els serveis que actualment té l’empresa són els següents: 

• Càrregues completes a destins concertats a nivell nacional. 
• Vehicles diaris amb rutes programades. 
• Serveis ocasionals a hores concertades. 
• Repartiment de una o varies entregues. 
• Diferents tipologies de servei a mida del client per satisfer. 

 
Tenint en compte els serveis que s’ofereixen, actualment la majoria d’empreses 
de competència directe poden oferir més serveis, ja que tenen un magatzem i 
per tant, poden oferir serveis d’emmagatzematge, i distribució, el què fa que no 
només estiguin en el sector del transport sinó també en el sector de la logística i 
la distribució.  
 
Per tant, una opció  que es planteja en aquest estudi per tal de millorar i ampliar 
els serveis que té actualment l’empresa, arribar a nous clients i cobrir les 
necessitats que puguin tenir els  clients actuals i per tant poder competir en 
igualtat de condicions, és l’adquisició d’una nau industrial. 
 

 Proposta de millora 

4.4.3 Localització 

Actualment l’empresa està localitzada a Terrassa on és propietària d’una oficina 
des d’on es porta l’administració i la direcció de l’empresa.  
 
Al fer l’estudi de l’adquisició d’una nau, s’ha pensat en unificar tots els 
departaments de l’empresa per tal que sigui més fàcil la comunicació i el control 
del magatzem i la resta de serveis. Al unificar tots els departaments, ja no seria 
necessària la oficina que s’ha adquirit, per tant el més adequat seria vendre-la.  
 
Al vendre aquesta oficina i no tenir cap més lligam amb la localització actual  de 
l’empresa, ja que l’empresa només té la oficina a Terrassa i tenint en compte que 
necessita bones comunicacions a nivell nacional, s’estudia la possibilitat de 
deslocalitzar-la tenint en compte la possibilitat de Terrassa, si es troba una 
localització que soluciona totes necessitats que té l’empresa. Per tant, en aquest 
primer punt s’estudia la localització òptima de l’empresa.  
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Per tal de trobar un ubicació òptima d’una fabrica, empresa, o en aquest cas, una 
nau industrial que s’utilitzarà de magatzem hi ha una sèrie de factors importants 
que s’han de tenir en compte com poden ser la proximitat amb els clients o els 
proveïdors, les vies de comunicació, la qualitat de vida, la disponibilitat de ma 
d’obra, etc. 
 
No és necessari estudiar tot els factors que hi ha, s’han trobar els factors que 
influeixen en les necessitats de l’empresa i que són importants per tal 
d’aconseguir els objectius. 
 
En l’elecció de la localització s’han de considerar tots els factors senyalats com a 
importants procurant aconseguir a la vegada minimitzar costos i satisfer les 
necessitats de l’empresa. 
 

4.4.3.1 Mètodes d’elecció de la localització 

Hi ha una sèrie de mètodes que faciliten la elecció de la localització. 
Dins aquests mètodes hi ha els següents: 
 

• Mètode qualitatiu per punts. Es fa una comparació quantitativa de 
diferents emplaçaments posant punts als diferents factors. 

 
• Mètode de Nelson. Pretén valorar una llista exhaustiva de factors que 

poden afectar a una localització. 
 

• Mètode del catàleg de factors. És semblant als altres mètodes anterior, 
on es posa una sèrie de punts als factors triats per tal de trobar 
l’emplaçament més adient. 

 
• Model de Hitchcock. Intenta minimitzar la suma dels costos de transport 

entre una possible ubicació i els mercats existents. 
 

• Model de Weber. Intenta minimitzar costos de producció, i mes 
concretament els del transport.  

 
• Mètode del centre de gravetat. Està basat en la minimització dels costos 

de transport entre el lloc de producció i el lloc de consum. 
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4.4.3.2 Elecció del mètode 

El mètode que s’ha escollit per trobar l’emplaçament òptim del magatzem és el 
Mètode qualitatiu per punts. L’elecció d’aquest mètode és degut a que és una de 
les metodologies més populars i és fàcil d’utilitzar. 
 
És una metodologia multi criteri que consisteix de 6 passos. 
 

1. Escollir o desenvolupar una llista amb els factors importants per 
l’empresa 

2. Assignar un pes a cada factor per tal de indicar la importància que té 
cada factor. La suma dels pesos ha de sumar 1.  

3. Assignar una puntuació comú per a tots els factors.  
4. Puntuar cada emplaçament d’acord amb la puntuació assignada. 
5. Multiplicar la puntuació de cada emplaçament pel pes de cada factor. 
6. Sumar la puntuació de cada emplaçament i escollir el emplaçament que 

tingui una millor puntuació final. 
 
Un cop fets aquests passos s’obté la millor localització segons els factors 
escollits. Es important escollir bé els factors i també és molt important posar bé 
els pesos de cada factors per tal que els factors més importants tinguin un pes 
més gran que els factors que no tinguin molta importància. 
 

4.4.3.3 Elecció de la localització del magatzem. 

Tal i com s’ha dit anteriorment, el mètode escollit per l’elecció de la localització 
òptima del magatzem, és el mètode qualitatiu per punts, per tant s’han de seguir 
els passos descrits abans.  
 

4.4.3.3.1 Llista de possibles emplaçaments 
Les possibles situacions que s’han triat per emplaçar la nau són: 
 

• Terrassa. Aquesta situació s’ha triat degut a que actualment l’empresa 
està situada en aquesta ciutat i, encara que no existeixi cap lligam, és 
una opció a tenir en compte, ja que està ben situada. 

 
• Subirats. Aquesta situació s’ha triat degut a les bones comunicacions que 

té i al preu del magatzem. És un lloc on hi molta industria. 
 

• Sant Vicenç de Castellet. Aquesta situació s’ha triat degut a que té molt 
bones comunicacions amb l’estranger i que és un poble on actualment 
està creixent actualment. 
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4.4.3.3.2 Llista de factors  
La llista de factors que s’han escollit són els següents: 
 

• Comunicacions. En una empresa de transport, on el centre neuràlgic és el 
magatzem és molt important que l’emplaçament d’aquest tingui molt 
bones comunicacions per carretera, ja l’empresa es basa en els serveis 
de transport per carretera. 

 
• Situació. La situació d’una empresa pot influir molt a l’hora de trobar nous 

clients o mantenir els clients que es tenen.  
 

• Preu del magatzem. És important tenir en compte el preu del magatzem 
ja que és una inversió molt gran i és important que el preu sigui el més 
baix possible.  
 

• Proximitat als clients. En aquest cas és important la proximitat amb els 
clients ja que en el sector del transport la distancia és molt important. 
 

• Qualitat de recursos humans. És important tenir treballadors qualificats en 
els diferents sectors de l’empresa i està clar que a l’hora de contractar 
nous treballadors sempre  és millor contractar treballadors de la zona on 
s’està. 
 

• Qualitat de vida. És important tenir en compte la qualitat de vida dels 
treballadors que estaran a l’empresa i si l’emplaçament triat, serà el millor 
per ells. 

 
• Desenvolupament econòmic de la regió. Hi ha regions que actualment 

estan en constant evolució econòmica i industrial i fa que en un futur 
siguin regions de referència en el món industrial. 

 
• Subministrament: la nau té unes necessitats de subministres que s’han 

de tenir en compte ja que són imprescindibles pel funcionament de 
l’empresa. 
 

• Marc natural i clima. S’ha de tenir en compte el clima i sobretot la 
ecologia i la contaminació ambiental de la situació de l’empresa. 
 

• Disponibilitat de mà d’obra. Es necessita mà d’obra amb experiència i 
sempre és millor que la ma d’obra sigui de la mateixa zona de l’empresa. 
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• Economies d’aglomeració. Són aquelles que s’obtenen al establir-se en 
una determinada àrea on hi ha moltes activitats comercials, sobretot si 
són del mateix sector.  

 
4.4.3.3.3 Desenvolupament del mètode 

Un cop triats els emplaçaments i els factors ja es pot desenvolupar el mètode, 
adjudicant un pes a cada factor, triar una puntuació per tal de puntuar els 
diferents emplaçaments segons cada factor i finalment sumar totes les 
puntuacions multiplicades pels pesos de cada factor.  
Els emplaçaments a estudiar són Subirats (A), Terrassa (B) i Sant Vicenç de 
Castellet (C). 
 

Factors de decisió Pesos Punt.  A Punt. B Punt. C
Mitja pond. 

A
Mitja pond. 

B 
Mitja pond. 

C
Comunicacions 0,38 9 8 6 3,42 3,04 2,28

Situació 0,09 7 8 6 0,63 0,72 0,54

Preu del magatzem 0,18 7 5 8 1,26 0,9 1,44

Proximitat clients 0,11 8 8 6 0,88 0,88 0,66

Qualitat RRHH 0,07 6 7 6 0,42 0,49 0,42

Qualitat de vida 0,05 6 9 6 0,3 0,45 0,3

Subministres 0,03 9 8,5 8 0,27 0,255 0,24

Marc natural i clima 0,02 8 6 9 0,16 0,12 0,18

Disponibitat mà d'obra 0,05 7 8 6 0,35 0,4 0,3

Economies d'aglomeració 0,06 9 7 6 0,54 0,42 0,36

Desenvolupament econòmic regió 0,02 8 9 8 0,16 0,18 0,16

TOTAL 1,06 8,39 7,86 6,88  
Taula 4.4 - Resultats del mètode qualitatiu per punts 

Font : Elaboració pròpia 

 
Tal i com es veu a la taula 4.2, després d’aplicar el mètode qualitatiu per punts 
als tres emplaçaments triats, el que té la puntuació més alta és Subirats (A). Així 
doncs, aquesta serà la nova localització del magatzem i per tant de l’empresa.  
 

4.4.3.3.4 Subirats 
 Terme municipal 

El terme municipal de Subirats es troba a l’est de la comarca de l’Alt Penedès i 
és el municipi més gran de la comarca en quant a extensió. 
 
Té una superfície de 55,91km2 i una població de 3052 habitants. Està format per 
diversos nuclis dispersos. Destaquem l’Ordal, Torre-Ramona, Lavern i Sant Pau 
d’Ordal, poble que a més, té la capitalitat del municipi. La banda de l’Ordal és la 
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més muntanyosa. La resta del terme, principalment tocant a el Pla del Penedès i 
Sant Fe, són més aviat plans.  
 
La activitat econòmica està fonamentada en el camp i, sobretot, en la vinya i el 
cava, fins al punt que Subirats té la superfície de cultiu més gran de la comarca. 
També la restauració és una destacada activitat econòmica. 
 
Subirats està a una distancia de: 

- 45 km de Barcelona 
- 74 km de Tarragona 
- 130 km de Girona 
- 136 km de Lleida 
- 324 km de Valencia   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Font : google maps 
 

 
 Parc Logísitc Alt Penedès 

El magatzem està situat en el Parc Logístic de l’Alt Penedès, al Nord Est del 
terme municipal de Subirats. 
 
El Parc Logistic de l’Alt Penedès té una extensió de 235.230m2 dels quals 
93.332m2 són d’ús públic. És un polígon relativament nou, construït l’any 2001 i 
té una ocupació del 95%.  

Figura 4.6 - Situació Subirats 
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Algunes de les empreses que tenen centres logístics en aquest Parc són 
AITENA i PHILIPS. 
 

4.4.4 Distribució en planta (Layout) 

En qualsevol tipus d’implantació és necessari realitzar un estudi previ per 
aconseguir una distribució en planta que satisfaci les necessitats i/o 
requeriments de l’empresa. El no realitzar aquest estudi pot implicar que la 
distribució final no sigui funcional o bé que presenti alguna mancança. Per tant 
en el nostre magatzem realitzarem un estudi previ o planejament per tal de tenir 
la distribució optima i adequada a les nostres necessitats. 
 
Per tal de fer aquest planejament s’ha de fer una sèrie de passos que són: 

1. Diagrama del procés i fitxes de màquines. Aquest pas no el farem ja que, 
en el nostre cas, al ser un magatzem, no tenim màquines ni cap proces 
de fabricació. 

2. Taula relacional d’activitats 
3. Diagrama relacional d’activitats 
4. Diagrama relacional d’espais 
5. Crear diverses alternatives de distribució en planta 
6. Avaluació i solució 

 

4.4.4.1 Taula relacional d’activitats 

En aquest primer pas, s’ha de fer un llistat de totes les activitats que són 
necessàries en el magatzem que s’ha d’implantar. 
 
Les activitats que té el magatzem són les següents: 

1. Magatzem temperatura ambient 
Espai on s’emmagatzemen els productes que no necessiten un 
temperatura específica. 

 
2. Magatzem refrigerats 

Espai on s’emmagatzemen els productes que necessiten estar 
refrigerats ( 0ºC) 
 

3. Magatzem congelats 
Espai on s’emmagatzemen els productes que necessiten estar 
congelats (-20ºC) 
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4. Taller de camions 
Espai on es faran les petites reparacions i  actuacions de 
manteniment dels vehicles i carretons. 
 

5. Vestuaris 
Cambra higiènica destinada als treballadors. 
 

6. Menjador 
Espai destinat al descans i dinars dels treballadors. 
 

7. Zona de càrrega i descàrrega  
Espai destinat a la preparació i recepció de mercaderies. 
 

8. Oficines 
Espai destinat a la administració i direcció de l’empresa. 

 
Un cop s’ha fet el llistat es procedeix a la realització de la taula o matriu 
relacional d’activitats. 
 
La taula o matriu relacional d’activitats mostra els diferents elements o activitats 
de la implantació i les seves necessitats de relacions mútues. 
A més aquesta taula avalua la importància de la proximitat entre les activitats 
amb el suport d’una codificació apropiada, indicant la causa de la relació.  
 
En aquest cas farem la taula matricial en diagonal ja que és més fàcil de 
comprendre i més esquemàtica. 
 
 L’escala de valors per la proximitat d’activitats va des de la “A” que és la 
proximitat absolutament important, fins a la “XX” que és proximitat prohibitiva.  
En la taula 4.3 es mostra la relació de les lletres amb la intensitat de la relació 
entre les activitats. 
 
Tipus de relació 

 
Color o tipus de línia Intensitat de la necessitat de 

proximitat 
A Vermell / 4 línies  Absolutament necessària 
E Groc / 3 línies Aproximació especialment important 
I Verd / 2 línies Aproximació important 
O Blau / 1 línia Proximitat ordinària 
U  Proximitat sense importància 
X Marró/ 1 ZIG-ZAG Proximitat no recomanable 
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Magatzem Temperatura
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Tipus de relació Color o tipus de línia Intensitat de la necessitat de 
proximitat 

XX Negre/ 2 zig-zag Proximitat prohibitiva 

Taula 4.5 - Codis i relacions de la taula relacional d'activitats 

Font : Elaboració pròpia 
 
 

En la taula relacional d’activitats, cada casella està dividida horitzontalment en 
dos, la part superior representa el valor d’aproximació i la part inferior indica els 
motius que han induït a escollir aquest valor. Per cada relació existeix un valor 
amb un motiu. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font : Elaboració pròpia 

 
 
A continuació es mostra la relació de motius de proximitat de la taula relacional 
d’activitats. 

1. Utilització d’equips i personal comú. Els tres magatzem utilitzen el mateix 
personal i els mateixos carretons per fer la distribució de la mercaderia. 
 

2. Zona obligada de pas entre la descàrrega de mercaderies i la col·locació 
als magatzems. Preparació de càrregues.  
 

 

                                                             Figura 4.7 - Taula relacional d'activitats 
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3. personal comú. Zones que utilitzen el personal de tots el departaments 
per ús propi. 
 

4. Utilització documentació comuna. La documentació s’ha d’intercanviar 
entre aquestes dues zones per tal de portar un control i de saber els 
serveis que s’han de fer.  

 
5. Diversos 

 

4.4.4.2 Diagrama relacional d’activitats 

En aquest pas es crea el diagrama relacional d’activitats. Aquest diagrama, el 
què fa, és reflectir en forma de diagrama la mateixa informació que hi ha a la 
taula que s’ha fet anteriorment.  
 
Aquest diagrama es fa dibuixant les activitats i depenent de la necessitat de 
proximitat  s’uneixen mitjançant línies segons la taula 4.3. 
 
En el diagrama relacional es comença dibuixant les unions de tipus A. Es 
marquen amb el color indicat en la taula 4.3 i s’uneixen mitjançant les línies 
també indicades en la taula esmentada anteriorment amb una altra activitat A. I 
així es van dibuixant les unions en ordre descendent fins arribar a la unió XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font : Elaboració pròpia 

 

                 Figura 4.8 - Diagrama relacional d'activitats 
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La solució optima del diagrama ha de ser de tal manera que a mesura que anem 
descendint de tipus d’unió les línies han de ser més llargues, és a dir, les línies 
de les unions tipus A han de ser molt curtes, en canvi, les línies de tipus XX han 
de ser el mes llargues possible.  
 

4.4.4.3 Diagrama relacional d’espais 

Quan ja es té acabat el diagrama relacional d’activitats, es procedeix a la 
realització del diagrama relacional d’espais.  
 
Per tal de poder fer aquest pas s’han de saber les necessitats d’espai de cada 
activitat.  En aquest cas les superfícies de cada activitat són les següents: 
 
1.- Magatzem de temperatura ambient   900m2 

2.- Magatzem refrigerat     900m2 
3.- Magatzem congelat     900m2 
4.- Taller de camions      450m2 
5.- Vestuaris         50m2 
6.- Menjador         50m2 
7.- Zona de càrrega i descarrega  1350m2 

8.- Oficines       200m2 
 
Per fer el diagrama relacional d’espais es parteix del diagrama relacional 
d’activitats, i en aquest cas, s’assigna la superfície necessària a cada activitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Font : Elaboració pròpia 

Figura 4.9 - Diagrama relacional d’espais 
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4.4.4.4 Síntesi. Avaluació, selecció i implementació  

En aquest punt es parteix del diagrama relacional d’espais (figura 4.9) i es 
modifica tenint en compte una sèrie de factors com poden ser les limitacions de 
la nau que es tingui, el confort dels treballadors o el confort a l’hora de la feina.  
 
Es plantegen diferents opcions de distribució tenint en compte els factors 
anteriors, s’avaluen les opcions i es selecciona la distribució òptima del 
magatzem. 
 
En aquest cas es presenten 3 opcions diferents tenint en compte que la nau ja 
està construïda i té unes dimensions determinades. 
 
OPCIÓ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIÓ 2 
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OPCIÓ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De les tres opcions donades, es tria la opció 2 ja que és la opció que té els 
espais més quadrats i més ben col·locats. 
 
En el plànol número 7 es pot veure la distribució final de la nau. 
 

4.4.5 Instal·lacions de la nau 

Com que la nau és de lloguer, ja estaven donades d’alta totes les instal·lacions 
necessàries, com podem ser la instal·lació elèctrica, d’aigua, de gas, de telèfon, 
Internet, etc.  
 
Les instal·lacions de les oficines, vestuari i menjador es deixaran com vénen, ja 
que no és necessari cap mena de modificació per poder posar en funcionament 
les instal·lacions.  
 
S’instal·laran unes cambres frigorífiques que s’explicaran posteriorment. 
Aquestes cambres frigorífiques s’instal·laran mitjançant uns panells i després 
s’instal·laran unes màquines de fred que donaran les temperatures als 
magatzems.  
 
Pel què fa magatzem, s’han de canviar les lluminàries, ja que al posar les 
cambres frigorífiques, les lluminàries que venen instal·lades no serveixen. Per 
tant es posaran les lluminàries necessàries tant en el magatzem de temperatura 
ambient, on es pot intentar conservar les ja existents, com a dins les cambres on 
es posaran les lluminàries adequades per no malmetre el producte interior. 
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4.4.6 Magatzems 

La nau consta de tres magatzems ja que al tenir una distribuïdora de transport 
frigorífic, amb els vehicles que es tenen es pot transportar mercaderia des de 
temperatura ambient fins a temperatura per congelats. 
 
Els tres magatzems de què consta la nau són: 
 

- Magatzem de temperatura ambient 
- Magatzem de refrigerats 
- Magatzem de congelats 

 

4.4.6.1 Magatzem de temperatura ambient 

El magatzem de temperatura ambient és el magatzem on s’hi emmagatzemen 
mercaderies que no necessiten estar a una temperatura determinada, o sigui, 
que poden estar a la temperatura que hi ha a dins del magatzem, que pot rondar 
dels 10-15ºC al hivern a 25-30ºC a l’estiu.  
 
En aquest grup de mercaderies s’hi pot trobar tot tipus de conserves, productes 
de neteja, begudes i aliments no peribles com poden ser pastes, cereals, etc. 
 
Té unes dimensions de 30.000mm de llargada per 30.000mm de profunditat i 
una altura de 9.500mm. Està totalment obert, és a dir, que no té cap mena de 
separació física amb la zona de càrrega i descàrrega ja que al tenir la mateixa 
temperatura que aquesta zona no és necessari. El què si que té és una 
separació visual. 
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Font : Elaboració pròpia 

 
El magatzem consta de una sèrie de prestatgeries que s’escullen posteriorment. 
Les prestatgeries es distribuiran segons el Layout de distribució que es farà a 
continuació. 
 

4.4.6.2 Magatzem de Refrigerats 

En el magatzem de Refrigerats és on s’hi emmagatzemen tots els aliments que 
necessiten estar refrigerats, és a dir, tots els aliments que si estan a temperatura 
ambient perden la seva qualitat i es fan malbé.  
 
Aquests aliments necessiten estar en un rang de temperatura entre 0 – +5 ºC.  
Alguns dels aliments que necessiten aquesta refrigeració són els productes 
làctics fermentats, com poden ser els iogurts, o formatges, els productes de 
carnisseria, la fruita, els aliments precuinats, etc. 
 
Aquest magatzem té unes dimensions de 30.000mm x 30.000mm i una altura de 
9.500mm.  
 
 
 

Magatzem de Temperatura Ambient

Zona de càrrega i descàrrega
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Figura 4.10 - Distribució del magatzem de temperatura ambient 
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                                                           Font : Elaboració pròpia 
 
En un costat hi té el magatzem de temperatura ambient i a l’altre costat hi té el 
magatzem de Congelats. A davant hi té la zona de càrrega i descàrrega i al 
darrera hi té el mur que dóna al pati de fora.  
 
Al ser un magatzem per productes refrigerats, s’ha de posar una cambra 
frigorífica per tal de que al magatzem sempre estigui a la temperatura necessària 
per tal que els aliments emmagatzemats es conservin adequadament.  
 

4.4.6.3 Magatzem de congelats 

El magatzem de congelats és l’espai on s’emmagatzemen els aliments que estan 
congelats, és a dir, que s’ha de mantenir a una temperatura de -20ºC. 
 
Els aliments que s’hi emmagatzemen són aliments que ja venen congelats i que 
necessiten mantenir aquesta temperatura per conservar les seves propietats i la 
qualitat de l’aliment. Dins d’aquest magatzem hi haurà aliments congelats com 
poden ser verdures, peix, gelats, etc.  
 
Aquest magatzem té unes dimensions de 30.000mm x 30.000mm i una altura de 
9.500mm.  
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Figura 4.11 - Magatzem de refrigerats 
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Font : Elaboració pròpia 
 
En un costat hi té el magatzem de Refrigerats i a l’altre costat hi té el taller 
mecànic. A davant hi té la zona de càrrega i descàrrega i al darrera hi té el mur 
que dóna al pati exterior. 
 

4.4.6.4 Elecció del sistema d’emmagatzematge 

Depenent del tipus de mercaderia que s’hagi d’emmagatzemar, s’escolliran un 
tipus de prestatgeries o unes altres.  
 
Els tipus de prestatgeries depenen del de la forma de mercaderia a 
emmagatzemar, del sistema d’emmagatzematge a utilitzar, etc.  
 
Els tipus de prestatgeries que hi ha són: 
 

- Prestatgeries Convencionals. És el sistema més universal 
d’emmagatzematge per accés directe i unitari a cada palet. 

- Prestatgeria compacta. Prestatgeries adequades per productes 
homogenis, de baixa rotació i gran quantitat de palets.  

 

Zona de càrrega i descàrrega
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         Figura 4.12 - Magatzem de congelats 
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- Prestatgeria dinàmica. Prestatgeria que incorpora camins de rodets amb 
una lleugera pendent que permet el lliscament dels palets, per gravetat i a 
velocitat controlada. És la més adequada pel sistema FIFO. 

 
- Bases mòbils. Las prestatgeries estan disposades sobre bases mòbils 

guiades on la seva finalitat es suprimir passadissos i augmentar la 
capacitat del magatzem, sense perdre l’accés directe a cada palet. 

 
- Push back. Sistema d’emmagatzematge per acumulació que permet 

emmagatzemar fins a quatre palets per nivell.   
 

- Magatzems autoportants. Grans obres d’enginyeria on les prestatgeries 
formen part del sistema constructiu de l’edifici juntament amb els laterals i 
el sostre.  

 
El magatzem autoportant no el tindrem en compte ja que la nau ja està 
construïda i per tant no es pot utilitzar. 
 
El sistema Push back i el sistema de prestatgeria dinàmica no interessa ja que 
aquest magatzem ha de tenir la facilitat de poder treure qualsevol palet del 
magatzem en qualsevol moment.  
 
El sistema de bases mòbils és una bona opció però la inversió inicial és molt alta 
i en aquest cas, no és necessària la supressió dels passadissos. 
 
Per tant, el sistema que s’utilitza per emmagatzemar la mercaderia en els tres 
magatzems és el de prestatgeries convencionals, ja que és el que s’adapta més 
a les necessitats econòmiques i espacials del magatzem.  
 
El sistema de prestatgeries convencionals té uns certs avantatges que fan que 
siguin les optimes per aquests magatzems. 
 

- Facilita la retirada de mercaderies, ja que s’accedeix a cada palet sense 
necessitat de moure’n cap altre. 

 
- Aporta un fàcil control d’estocs ja que cada forat és un lloc per un palet. 

 
- S’adapta molt bé a qualsevol tipus de mercaderies, amb qualsevol pes i 

dimensions 
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Figura 4.13 - Prestatgeries convencionals 

Font : www.mecalux.com 
 

Amb aquest tipus de prestatgeries la distribució es realitza mitjançant 
prestatgeries laterals que tenen un sol accés i prestatgeries intermèdies que 
tenen doble accés, un per cada costat. 
 
La separació entre elles i la seva altura dependrà dels medis de transport i 
elevació de les mercaderies i de l’altura del magatzem. 
 
Les prestatgeries convencionals consten de uns bastidors formats per dos 
puntals amb les diagonals, peus i accessoris corresponents. Aquests bastidors 
van amb una ranura cada 50mm per encaixar els travessers a l’altura desitjada i 
tenen diferents altures per tal de encaixar amb les diferents altures del 
magatzems.  
 
Els travessers són els elements horitzontals sobre els quals es dipositen les 
carregues. S’uneixen als bastidors mitjançant grapes.  
 
Es disposa d’una gran gama de travessers que cobreixen les necessitats de 
qualsevol magatzem, ja sigui en dimensions com en tipus i capacitat de càrrega. 
En aquest magatzem s’utilitza el travesser per dipositar palets, ja que es el tipus 
de carrega que es té en el magatzem.  
 
Hi ha diverses longituds de travessers per dipositar palets per tal de adaptar-se a 
qualsevol magatzem. 
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4.4.6.5 Elecció de la maquinaria de manutenció 

És important escollir bé la maquinaria de manutenció dins del magatzem, ja que 
depenent del tipus de vehicle utilitzat canviarà la distancia entre prestatgeries i 
també canviarà l’altura de les prestatgeries perquè cada vehicle té les seves 
limitacions i les seves característiques.  
 
La limitació més important i que s’ha de tenir en compte a l’hora d’escollir el 
vehicle adequat és l’altura d’elevació, ja que en cada vehicle és diferent.  
 
Els tipus de carretons que hi ha i la seva altura màxima d’elevació son: 

- Apiladores    màxim 5.200mm 
- Contrapesada elèctrica  màxim 7.000mm 
- Retràctils    màxim 11.000mm 
- Torre bilateral    màxim 12.500mm 
- Torre trilateral    màxim 12.500mm 
- Transelevador    màxim 40.000mm 
 

En el cas d’aquest magatzem s’ha de tenir en compte que l’altura és de 9,5m, 
per tant el carretó apilador i el contrapesat elèctric ja queden descartats.  
 
Les torres bilaterals i trilaterals, només són per moviment horitzontal i amb molt 
altura. Es mouen seguint els eixos cartesians  y es desplacen pels passadissos 
sense girar. Requereixen un passadís molt estret, però tenen molt dificultat per 
girar i necessiten una elevada inversió i manteniment. 
 
La més adequada en aquest tipus de magatzem és el carretó retràctil. Per tant 
és el vehicle que s’utilitza dins els magatzems.  
 
El carretó retràctil és un element de transport mecànic que permet variar el 
centre de gravetat de la càrrega, el què possibilita la reducció dels passadissos 
en els que maniobra. S’utilitza per moure càrregues tant en horitzontal com en 
vertical. És molt flexible i necessita un radi de gir molt petit i per tant molt poc 
passadís per moure’s. Un dels inconvenients és que té limitat el pes que pot 
transportar. 
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Figura 4.14 - Carretó retràctil 

Font : www. Cater-sl.com 
 

Les característiques d’aquest carretó són les següents. 
• Passadissos: entre 2.500 i 2.700mm 
• Paviments: llisos 
• Capacitat de càrrega: 2.040kg 
• Velocitat en buit: 6,3km/h 
• Dimensions sense palet: 1160mm  de longitud per 910mm d’amplada. 
• Altura màxima d’apilament: 83.000mm 
• Altura màxima d’elevació: 11.000mm 

 

4.4.6.6 Càrrega i descàrrega de mercaderia 

En tot magatzem hi ha un sistema de càrrega i descàrrega de la mercaderia.  
 
El procés de càrrega de mercaderia comença dins dels magatzems. Els operaris 
treuen la mercaderia a descarregar amb els carretons retràctils la deixen 
preparada a la zona de càrrega i descàrrega davant del moll de càrrega a on 
aparcarà el vehicle, dins un espai marcat al terra. Quan arriba el vehicle, 
introdueixen la mercaderia al vehicle mitjançant transpaletes, que són menys 
pesant i de fàcil moviment. 
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El procés de descàrrega és al contrari del procés de càrrega. Quan arriba el 
vehicle al moll de càrrega, es descarrega la mercaderia amb la transpaleta i es 
deixa a la zona de càrrega i descàrrega i d’aquí s’introdueixen dins dels 
magatzems amb els carretons retràctils.  
 

4.4.6.7 Cambres frigorífiques 

En aquest punt s’ha de fer un estudi per tal de veure quin tipus de cambra és el 
més adequat per les necessitats dels magatzems.  
 

4.4.6.7.1 Elecció  del tipus d’aïllament de la cambra frigorífica 
En essència una cambra frigorífica, és un magatzem  que es manté artificialment 
a una temperatura baixa amb la finalitat de conservar els productes desitjats. 
 
Com que la temperatura interior, durant moltes hores anuals, sol ser menor que 
la del exterior, s’ha d’instal·lar un equip frigorífic que sigui capaç de mantenir, tot i 
els canvis atmosfèrics, la temperatura interior desitjada i amb el menor cost 
possible. 
 
Per tal de poder triar adequadament el tipus de cambra frigorífica que és 
necessària hem de tenir en compte una sèrie de factors.  
 
• Aïllant tèrmic 

Per tal de tenir un menor consum energètic i que la cambra tingui una bona 
conservació del fred, és important escollir del material aïllant que s’adapti millor a 
les condicions de treball de la cambra, el espessor de l’aïllant i la seva 
instal·lació. 
 
Un bon aïllant ha de satisfer els següents requisits: 

- Ha de proporcionar una resistència màxima al flux de calor. Ha de 
mantenir la calor fora.  

- No ha de ser inflamable. Un aïllant ignífug no nomes redueix el perill de 
incendi, sinó que en cas d’incendi actuarà com a barrera talla foc. 

- No ha d’absorbir humitat. L’aigua és un aïllant molt pobre, així que, si 
l’aïllant es mulla, la calor passarà a través d’ell molt ràpidament. 

- Ha de ser inodor. Els aliments que hi ha dins poden absorbir les olors. 
- Ha de ser a proba de rosegadors i insectes. No hi poden haver insectes o 

rosegadors dins d’un magatzem d’aliments. 
- Ha de tenir la suficient consistència. Així no cal construir parets que facin 

de suport. 
- Ha de tenir un preu raonable.  
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- No ha de ser difícil de manipular ni instal·lar. 
- Ha de ser un pes lleuger. 

 
Els materials més comuns utilitzats com aïllants tèrmics, no tots ells 
aconsellables per cambres frigorífiques són els següents: 

- Substancies minerals. El valor d’aïllament d’aquestes substancies és bo, 
però depèn molt de la forma que se li doni al material. Són substancies 
ignifugues, inodores i a prova de rosegadors, però té alguns problemes 
amb la humitat. Exemples: amiant, vidre, cristall de roca, aluminia, 
perleta, silici, etc. 
 

- Substancies orgàniques. La majoria de substancies orgàniques tenen 
valors molt bons d’aïllament i, amb alguna excepció són més barats que 
altres aïllants. El problema que tenen, es que, si no reben un tractament 
especial, són molt inflamables, tendeixen a absorbir la humitat i no són a 
proba d’insectes. Exemples: cotó, fusta, suro i canya. 
 

- Plàstics. Les espumes de plàstics es fabriquen en forma de taulell o es 
poden despumar a l’instant de la instal·lació. Són a proba d’humitat i 
inertes, i els insectes no les ataquen. Exemples: poliestirè, poliuretà, 
polivinil, poliisocianat, poliisocianurat i elastòmers. 
 

- Morter de ciments: amb aïllants minerals. 
 

- Metalls polits per aïllament radiatiu: alumini, níquel i acer inoxidable. 
 
Els tres primers aïllants solen presentar-se en forma de fibra o granular, a granel 
o en elements conformats ( planxes, conquilles, etc.) 
 
Per aïllar una cambra d’aquestes dimensions existeixen dues opcions: 
• Aprofitar les parets del recinte o habitació destinat a la seva ubicació i 

col·locar directament l’aïllant sobre la paret. En aquest cas s’ha de fabricar 
un sostre que suporti el pes de l’aïllant i les sobrepressions i depressions 
que pugui ocasionar la cambra.  

 
• Construir la cambra amb panells prefabricats, realitzats amb xapa d’acer 

galvanitzat lacada pels costats i amb algun tipus d’aïllant a l’interior (4.15). 
 

Amb aquest tipus de construcció no és necessari fer cap tipus de d’obra ja 
que s’adapta a totes les formes i mides tant de llargada, com d’amplada o 
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d’altura, ajustant-se a les mesures exactes segons les necessitats de la 
cambra a construir, sense fugues, ni deformacions i sense costos de 
manteniment. 
Un altre avantatge dels panells prefabricats és el muntatge, que no precisa 
de cap tipus d’eines ja que els panells encaixen entre si amb una lleugera 
pressió de les mans. Cada peça s’acobla perfectament amb la seva 
companya, i una vegada acoblada tota la cambra queda tant forta com una 
paret d’obra. 
També és un avantatge que si en qualsevol moment es vol canviar la forma 
de la cambra, es vol ampliar o es vol reduir, es pot fer, traient i posant 
panells i si en necessita traslladar, es pot desmuntar i tornar a muntar en un 
altre lloc sense perdre les seves característiques. 

 
El problema de la primera opció és que el magatzem de Refrigerats nomes té 
una paret, ja que és una nau que es parteix en tres magatzems i aquest 
magatzem és el que està enmig, per tant, per poder optar a aquesta opció s’han 
de fer les altres tres parets. 
 
 En el magatzem de Congelats s’haurien de fer dues parets ja que al estar a la 
dreta de la nau, té el mur de darrera i el l’envà de separació entre els magatzems 
i el taller mecànic.  
 
Per tant, i tenint en compte tots els avantatges que tenen els panells prefabricats, 
es determina que la cambra es fa amb aquest tipus de panells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Els Panells 
Els panells triats per fer aquestes cambres són panells prefabricats construïts per 
una ànima aïllant d’espuma rígida de poliuretà, on les dos superfícies reben un 
recobriment de xapa electrogalvanitzada i lacada. 

 
 
 

Font : Enciclopedia de la climatización. Refrigeración. RAMIREZ, J.A. 

 

Figura 4.15 - Instal·lació dels panells de les cambres frigorífiques 
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Són panells de tipus sandvitx amb aïllament de poliuretà injectat seguint la 
norma UNE-41950, prefabricats a la nau industrial del proveïdor. Es presenten 
sota la forma de panells subministrats a la longitud d’ús. 
 
Aquests panells, tal i com s’ha dit abans, permeten la realització per unió entre 
ells de parets, terres i sostres aïllats, construint una cambra frigorífica a 
temperatura positiva o negativa.  
 
La unió entre panells es realitza per pressió de la junta mascle-femella i un 
sistema de ganxo incorporat (part 1 de la 4.16) sobre els costats llargs dels 
panells. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Font : www.kide.com 
 

Aquest tipus de panells han d’estar sempre protegits per una coberta.  
 
Els panells del sostre van suspesos al sostre de la nau. La fixació o suspensió 
dels panells es realitza mitjançant varetes o cables tensors a l’estructura de la 
nau.  
 

• Portes 
Les portes que s’han de posar en les cambres frigorífiques són portes que també 
han de tenir aïllament i s’han d’obrir fàcilment per tal que cada vegada que es 
vulgui entrar a la cambra no s’hagi de baixar del carretó.  
 
Els tipus de portes que hi ha són les següents: 

- Porta de vaivé 
- Porta corredissa 
- Porta guillotina 
- Porta seccional 
- Cortina de PVC 

Figura 4.16 - Sistema d'unió per pressió i mitjançant ganxo 
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- Porta pivotant 
 
Totes les portes tenen la mateixa funció menys les cortines de PVC que 
serveixen per reduir el canvi d’aire intern/extern baixant així el consum d’energia.  
Depenent de perquè s’utilitzi la cambra, es pot posar una porta o una altra i totes 
es poden utilitzar tant en refrigeració com en congelació. L’únic que canvi és 
l’espessor de la porta, ja que per una temperatura de congelació es necessita 
una espessor major.  
 
Per les cambres frigorífiques del magatzem s’utilitzarà la porta corredissa, ja que 
al tenir que entrar sovint a dins la cambra amb el carretó per treure o entrar 
carrega és la millor opció, ja que es pot obrir automàticament amb un sensor de 
moviment i també es tanca automàticament.  
 

 
Figura 4.17 - Porta corredissa 

Font : www.danicacorporation.com 

 
Les portes escollides són portes que consten d’un marc i les fulles de la porta.  
 
El marc està construït en alumini extrosionat en forma de “L” i les fulles estan 
sobreposades al marc amb un bastidor interior segons l’espessor desitjada. 
L’aïllament interior és de poliuretà injectat.   
  
Porten un sensor de moviment que fa que quan un carretó vol entrar a la cambra 
la porta s’obri automàticament, el que facilita molt la feina dels operaris del 
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magatzem. També tenen l’avantatge d’aprofitar molt més l’espai ja que no 
necessiten cap mena d’espai per obrir-se. 
 

4.4.6.7.2 Configuració de la cambra frigorífica 
En aquesta nau, s’ha de posar cambra frigorífica en el magatzem de Refrigerats i 
en el magatzem de Congelats.  
 
La configuració de la cambra es la mateixa. L’únic que canvia d’un magatzem a 
l’altre és l’espessor dels panells, ja que el magatzem de congelats, al haver de 
mantenir una temperatura més baixa ha de tenir uns panells amb una espessor 
major.  
  
Les espessors usuals d’aïllament de cambres fredes oscil·len entre els 60 i els 
160mm en les cambres de refrigeració i entre 160 i 200mm en les cambres de 
congelació.  
 
Segons les característiques dels fabricant s’ha considerat que la millor opció és 
posar les següents espessors. 

• Cambra de refrigeració: 
o Panells laterals – 120mm. 
o Panells sostre – 150mm. 
o Terra –en cambres refrigerades no és necessari posar panells. 

 
• Cambra de Congelació: 

o Panells laterals – 180mm. 
o Panells sostre – 200mm. 
o Panells terra – 150mm. (sobre circuit de calefacció, T= +6ºC/+8ºC) 

 
Per tant les cambres frigorífiques es construiran mitjançant els panells 
anomenats anteriorment. Es muntaran primer els laterals de les cambres 
mitjançant les fixacions explicades abans.  
 
Un cop muntats els laterals es muntarà el sostre, mitjançant les fixacions laterals 
i les varetes a l’estructura de la nau. Quan ja estiguin col·locats els panells 
només faltarà col·locar les portes 
 

 Panells laterals 
L’amplada útil dels panells és de 1.180mm, tot i que es poden fer panells 
especials per tal de adequar-se a les necessitats de totes les cambres 
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frigorífiques,  i els seus espessors varien entre 60mm i 200mm. La longitud 
màxima serà de 12.000mm i la mínima de 1.500mm. 
 
Els magatzems en qüestió tenen unes dimensions de 30.000 x 30.000mm 
(figures 6 i 7) i una altura de 9.500mm.  
 
L’altura dels panells necessaris per muntar la cambra és de 9.250mm. Es deixa 
un espai de 250mm per tal de que el muntatge de la cambra sigui més fàcil i els 
panells no estiguin tant en contacte amb el sostre. Es a dir, els panells que s’han 
d’utilitzar per la configuració de la cambra són de 1.180 x 9.250mm. 
 
Tenint en compte l’amplada del panells i les dimensions dels magatzems es 
calculen el número de panells necessaris per fer la cambra. 
 

30.000mm /1180mm=25,42 panells 
 
25 panells x 1180mm= 29500mm 
 
30.000mm – 29500mm= 500mm 

 
Com es pot comprovar en els càlculs es necessiten 25 panells de 1180mm i un 
panell de 500mm per fer una paret de la cambra.  
 
Si es té en compte que hi ha tres parets llises, es necessiten 75 panells de 1180 i 
3 panells de 500 per fer les tres parets. En la quarta i última paret, s’ha de tenir 
en compte que hi ha d’haver les portes d’entrada i sortida del magatzem, per tant 
hi ha panells que són més curts. 
 
Les portes utilitzades, tal i com s’ha dit anteriorment, són les portes corredisses. 
Es posen dues portes en cada cambra per tal facilitar l’entrada i sortida de 
càrrega. Les portes tenen unes dimensions de 2.500m d’amplada i 3.000mm 
d’altura.  
 
Per tal de posar les portes es deixaran dos espais sense panells en cada cambra 
de 2.360mm d’amplada per 2.850mm d’alçada. L’espessor de les mateixes és de 
90mm en la cambra de refrigerats i de120mm en la cambra de Congelats.  
 
Degut a les portes corredisses hi haurà 4 panells que tindran unes dimensions 
inferiors. Les dimensions dels panells seran de 1.180mm d’amplada per 
6.400mm d’alçada.  
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Per tant en total es necessiten per fer els laterals de cada cambra 75 panells de 
1.180mm x 9.250mm, 3 panells de 500mm x 9.250mm i 4 panells de 1.180mm x 
6.400mm, amb l’espessor comentada anteriorment.  
 

 Panells del sostre 
El sostre té unes dimensions 30.000mm x 30.000mm. 
 
Com que l’alçada màxima dels panells és 12.000mm es decideix agafar una 
mida general per tots els panells per tal que sigui més facil el muntatge i la 
conservació posterior.  
 
Per tant, els panells del sostre tindran unes dimensions de 1.180mm x 
10.000mm.  
 

30.000mm / 1.180mm=25,42 panells 
 
30.000mm/ 10.000mm= 3 fileres 
 
1.180mm x 25 panells= 29.500mm 

 
Segons els càlculs fets anteriorment es necessiten tres fileres de 25 panells cada 
filera i un panell en cada filera de 500mm d’amplada.  
 
Per tant per fer el sostre de cada cambra es necessiten 75 panells de 1.180mm x 
10.000mm i 3 panells de 500mm x 10.000mm. 
 

 Panells del terra. 
En la cambra de refrigeració no és necessari la instal·lació de panells aïllants, ja 
que la temperatura no és molt baixa i es pot aconseguir la temperatura desitjada 
sense un gran consum d’energia.  
 
En la cambra de congelació si que s’han de posar panells al terra.  
 
La instal·lació dels panells del terra consta dels panells en sí i d’un circuit de 
calefacció sota els panells per tal que el terra del la cambra no es congeli amb en 
conseqüent perill per qualsevol persona que entri.  
 
La instal·lació de calefacció del terra consta d’un circuit de canonades pel qual 
es fa circular aigua a una temperatura superior a 2ºC, suficient per evitar la 
congelació de la superfície transitable. La instal·lació es posarà en marxa quan 
els sensors de temperatura instal·lats al terra indiquin una temperatura inferior a 
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la consigna. L’aigua que es fa circular té un percentatge de glicol, per evitar la 
congelació de la instal·lació. 
 
Les dimensions i les unitats necessàries de panells per construir el terra seran 
les mateixes que es necessiten per construir el sostre, és a dir, 75 panells de 
1.180mm x 10.000mm i 3 panells de 500mm x 10.000mm. 
 

 Portes 
En cada cambra es posaran dues portes corredisses. Les dimensions de les 
portes seran  de 3.000mm d’alçada per 2.500mm d’amplada.  
 
Es posaran de tal manera que sigui còmode l’entrada i sortida dels carretons. 
 

 Màquines frigorífiques 
Amb els càlculs de les càrregues tèrmiques obtinguts a l’Annex 2 ja es poden 
escollir les màquines que es necessiten per alimentar les nostres cambres.  
 

o Cambra de refrigeració 
Tenint en compte el valor que la calor de refrigeració total es busquen unes 
màquines que satisfacin les nostres necessiten.  
 
En aquest cas, la calor de refrigeració necessària és de 75.622.  
 
Com es volen instal·lar tres màquines per tal que la distribució de fred sigui 
uniforme a la cambra, les màquines escollides és: 
 
Màquines interiors: 

Model: KÜBA market plus SPA 063D, que té les següents característiques: 
• Potència = 30.310 W. 
• Temperatura de aire expulsat = -2 ºC 

 
La potencia total serà de 90930 W. Sempre és millor sobredimensionar ja que 
així sempre es cobriran les necessitats. 
 
Màquina exterior:  

Model: KÜBA axial condenser CAV L06-1x3 F 
• Potencia = 93.530 W. 

 
A les pagines finals de l’Annex 2 es poden veure les fitxes tècniques de les 
màquines nombrades.  
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o Cambra de congelació 
Tal i com s’ha fet amb la cambra de refrigeració es busquen les màquines que 
satisfacin les nostres necessitats tenint en compte la calor de refrigeració total 
que es necessita.  
 
En el cas de la cambra de congelació, la calor de refrigeració necessària és de 
79.711W, com es pot veure a l’Annex 2.  En aquesta cambra també es volen 
muntar tres màquines per tal de distribuir uniformement el fred dins la cambra. 
Les màquines escollides són: 
 
Màquines interiors: 

 
Model:Unit cooler KÜBA SGAE 71-F81, que té les següents característiques: 
• Potència = 36.760 W. 
• Temperatura de aire expulsat = -20 ºC 

 
La potencia total serà de 110.280 W. Sempre és millor sobredimensionar ja que 
així sempre es cobriran les necessitats. 
 
Màquina exterior: 

Model: KÜBA axial condenser CAV S08-1x3 B 
• Potencia = 139.290 W. 

 
A les pagines finals de l’Annex 2 es poden veure les fitxes tècniques de les 
màquines nombrades.  
 

4.4.6.8 Layout de magatzems 

Tenir una bona distribució en planta d’un magatzem és important per tal de: 
- Maximitzar la ocupació del espai volumètric 
- Minimitzar les manipulacions de material 
- Minimitzar els espais recorreguts 

 
El primer que hem de tenir en compte al fer el layout és el tipus de mercaderia a 
emmagatzemar, ja que és el què condiciona el seu disseny. En aquest cas els 
magatzems contenen mercaderia paletitzada, és a dir, que la mercaderia va 
sobre un palet europeu. El conjunt del palet, la mercaderia i el seu embalatge 
s’anomena paquet. El disseny del magatzem està condicionat per les 
característiques d’aquests paquets a emmagatzemar: 
 

- Dimensió en planta del paquet, és a dir, dimensions del palet. 
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- Altura màxima del paquet 
- Pes del paquet. 

 
En el disseny d’un magatzem hi ha tres factors a considerar per tal d’obtenir la 
distribució òptima. 
 

• El edifici i les seves característiques com la forma o les dimensions.  
En el cas del magatzem és molt important tenir en compte l’altura, ja que s’obté 
més espai per poder emmagatzemar amb la mateixa superfície. Un altre tema 
que s’ha de tenir en compte és la situació de les columnes ja que ens poden 
condicionar molt en la distribució perquè no poden estar al mig d’un passadís o 
d’una prestatgeria. 

 
• Els elements d’emmagatzematge.  

Anteriorment s’ha comentat que les prestatgeries utilitzades en aquests 
magatzems són les prestatgeries convencionals ja que pel tipus de mercaderies 
que s’emmagatzemen, mercaderia sobre palet europeu, és el tipus de 
prestatgeria més adequat. Aquestes prestatgeries van col·locades en files 
separades per passadissos amb una amplada suficient per poder manipular la 
maquinaria de manutenció.  
 

• La maquinaria de manutenció. 
Tal i com s’ha comentat anteriorment els elements que s’utilitzen són els 
carretons retràctils ja que són els que s’adeqüen més a les condicions del 
magatzem 
 

4.4.6.8.1 Magatzem de temperatura ambient 
El magatzem en qüestió, és un magatzem de 30.000 x30.000mm, on la zona de 
carrega i descarrega està en un dels costats. 
 
S’ha de tenir en compte que el magatzem de temperatura ambient és una zona 
de pas ja que és on estan les portes d’entrada als vestuaris i al menjador, tal i 
com es veu a la figura 4.10. 
 
Per tant, s’haurà de deixar el pas lliure per tal que els treballadors no tinguin un 
recorregut molt llarg fins al menjador o els vestuaris. Això afectarà a la distribució 
de les prestatgeries. 
 
Per últim, també s’ha de tenir en compte la ubicació de les zones d’entrada i 
sortida de mercaderies, per tal de minimitzar els espais recorreguts. 
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El producte que s’ha d’emmagatzemar està paletitzat sobre palet europeu i el 
paquet té una altura màxima de 1.700mm. 
 
El magatzem té una altura útil de 9.500mm. 
 
Les prestatgeries consten de uns travessers que tenen una llargada de 3.900mm 
(3.600mm útils), i d’uns bastidors amb una altura de 9.000mm. 
 
En la taula 4.4 es pot observar les dades més rellevants per tal de poder fer el 
disseny. 
 

Dada Observacions Implicacions 

Palet europeu 
1.200mm x 

800mm 
Condiciona el numero de palets que 
podem col·locar per travesser 

Llargada del 
travesser 

3.600mm útils 
Juntament amb el palet, determina 
el número de palets per cada nivell 

Altura del paquet 1.700mm 
Condiciona les altures a les que 
podem apilar els paquets 

Altura del bastidor 9.000mm 
Juntament amb l’altura del paquet i 
l’altura del travesser determina el 
numero d’altures que podem tenir. 

Altura del travesser 100mm 
Condiciona les altures a les que 
podem apilar els paquets 

Altura de l’edifici 9.500mm Condiciona l’altura del bastidor 
Tipus de maquinaria 
de manutenció 

Carretó 
retràctil 

Determina l’amplada mínima dels 
passadissos 

Dimensions en planta 
de l’edifici 

30.000mm x 
30.000mm 

Condicionen les prestatgeries i els 
passadissos que es podran posar 

Situació del menjador 
i els vestuaris 

 
Condiciona la distribució de les 
prestatgeries ja que no hi ha d’haver 
un pas lliure per poder-hi arribar. 

Situació de les 
sortides i entrades 

 
Determina el flux de  mercaderies i 
direcció òptima de les prestatgeries 

Taula 4.6 - Dades rellevants per fer layout del magatzem de temperatura ambient 

Font : Elaboració pròpia 

 
• Determinar la distribució en planta general.  

En aquest punt es determina la orientació de les prestatgeries, tenint en compte 
la zona de càrrega i descàrrega. També es determina l’amplada dels 
passadissos.  
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Tenint en compte la situació de la zona de  carrega i descàrrega, les 
prestatgeries s’han de col·locar perpendicularment a la zona de càrrega i 
descàrrega per tal de que el flux de mercaderia sigui òptim i no s’hagi d’entrar 
pels costats cada vegada que es vagi a buscar una mercaderia.  
 
En el cas de l’amplada dels passadissos, s’ha tenir en compte que s’utilitzen 
carretons retràctils,per tant, l’amplada mínima és de 2.500-2.700mm. Per tal que 
els carretons passin pels passadissos sense cap mena de problema i puguin 
maniobrar, els passadissos son de 3.000mm. 
 

• Determinar el número de fileres a col·locar. 
Es calcula el número de fileres de prestatgeries que es poden col·locar tenint en 
compte l’amplada de les prestatgeries, l’amplada dels passadissos i l’amplada 
del magatzem en qüestió. 
 
Es col·loquen les fileres de prestatgeries separades per un passadís de 
3.000mm, tal i com s’ha dit abans. Es fa, col·locant blocs de “prestatgeria-
passadís-prestatgeria”, un al costat de l’altre. 
 
A continuació es calcula l’amplada d’aquests blocs. 
 

- Prestatgeria: 
La fondària del bastidor de la prestatgeria depèn de les dimensions del palet que 
s’utilitzi. En aquest cas, al utilitzar-se els palets europeus, que tenen unes 
dimensions de 800 x 1200mm la fondària dels bastidors és de 1.100mm, ja que 
els palets sobresurten 50mm per banda. Afegirem un espai de 250mm per 
facilitar la manipulació dels palets. 
 
Per tant, l’amplada total de la prestatgeria serà l’amplada del palet, 1.200mm, 
més l’espai addicional de 25mm, que fa un total de 1.225mm. 
 

- Passadís. Tindrà una amplada de 3.000mm. 
 

- Bloc complet. El bloc complet és la suma de dues prestatgeries i un 
passadís, per tant: 

 
1.225+3.000+1.225= 5.450mm 
 

L’amplada del magatzem és de 30.000mm, per tant podrem col·locar 5 blocs, és 
a dir, 10 prestatgeries i 5 passadissos, i encara ens sobraran 2.750mm. Aquest 
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espai sobrant es decidirà més endavant on es col·locarà, quan tinguem el layout 
final.  
 5 blocs x 5.450mm/bloc= 27.250mm 
 30.000mm – 27.250mm= 2.750mm 
 

• Determinar la configuració de cada mòdul de prestatgeries.  
Es calcula el número de paquets que hi caben a cada nivell de la prestatgeria i 
quants nivells o altures podem ubicar a cada prestatgeria. Per fer aquest càlcul 
s’ha de tenir en compte la llargada dels travessers de la prestatgeria, l’altura del 
magatzem i per tant de la prestatgeria i que lateralment, entre palet i palet s’ha 
de deixar un espai perquè la manipulació dels palets sigui l’adequada.  
 
En la figura 4.18 es detalla els espais que s’han de tenir en compte al configurar 
una prestatgeria. 
 

 
Figura 4.18 - Toleràncies 
Font : Elaboració pròpia 
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- Paquets per nivell 
Els travessers tenen una llargada de 3600mm. Si tenim en compte que es 
necessita un espai mínim entre palets (X6) de 75mm i un espai mínim entre la 
prestatgeria i el palet (X5) de 75mm per tal de manipular amb comoditat els 
palets, i que l’amplada dels palets és de 800mm,  tenim que en total per cada 
nivell hi caben 4 paquets i encara ens sobraran 25mm que es distribueixen entre 
les toleràncies.  
  

Palets   800mm x 4= 3.200mm 
Toleràncies  75mm x 5= 375mm 
Total   3.200mm +375mm= 3.575mm. 

 
- Nivells o altures possibles. 

Per poder calcular els nivells possibles s’han de tenir en compte diverses altures.  
 
La primera altura que s’ha de tenir en compte, és l’altura de l’edifici. En aquest 
cas, l’altura és de 9.500mm. 
 
Una altra altura que s’ha de tenir en compte és l’altura del paquet 
(palet+càrrega). L’altura del paquet és de 1.700mm. 
 
L’altura del travesser que és de 100mm. 
 
L’altura mínima que s’ha de deixar entre el paquet i el travesser (Y3) per tal que 
la manipulació dels paquets sigui fàcil és de 125mm. En aquest cas, deixarem 
200mm per tal que la manipulació sigui més fàcil. 
 
Espai necessari per nivell  1.700mm + 200mm + 100mm= 2.000mm. 
  
Nivells possibles  9.500 /2.000= 4,75 
 
En cada prestatgeria es poden tenir 4 nivells amb 4 paquets per nivell. Per tant hi 
poden haver 16 palets per prestatgeria. 
 
La altura de prestatgeria que tenim és de 9.000mm, que ja és l’adequada pel 
numero de nivells que té la prestatgeria. 
 

• Layout definitiu magatzem temperatura ambient 
Es calcula el número de prestatgeries que es poden ubicar al magatzem tenint 
en compte que no es poden tapar les portes dels vestuaris i el menjador.  
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S’ha de tenir en compte que al sumar la llargada dels travessers i el gruix del 
bastidor, el resultat és una prestatgeria de 3.800mm de llargada.  
 
També s’ha de tenir en compte que entre prestatgeria i prestatgeria hi ha una 
distancia de 100mm, ja que les peces que les juntes tenen aquesta distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Font : Elaboració pròpia 

 
Tal i com es veu a la figura 4.19, el espai que sobrava després de calcular les 
files que hi caben al magatzem, s’ha repartit entre els diferents passadissos i han 
quedat uns passadissos de 3.560mm. 
 
Com es pot veure hi ha una capacitat per 51 prestatgeries. Tenint en compte 
cada prestatgeria té una capacitat de 16 palets, el magatzem té una capacitat 
total de 816 palets.  
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Figura 4.19 - Layout final de distribució del magatzem de temperatura ambient 
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4.4.6.8.2 Magatzem de Refrigerats 
El magatzem de Refrigerats té unes dimensions de 29.760 x29.760mm, on la 
zona de carrega i descarrega està en un dels costats. 
 
El producte que s’ha d’emmagatzemar està paletitzat sobre palet europeu i el 
paquet té una altura màxima de 1.700mm. 
 
El magatzem té una altura útil de 9.250mm. 
 
Les prestatgeries consten de uns travessers que tenen una llargada de 3.900mm 
(3.600mm útils), i d’uns bastidors amb una altura de 9.000mm. 
 
En la taula 4.5 es pot observar les dades més rellevants per tal de poder fer el 
disseny. 
 

Dada Observacions Implicacions 

Palet europeu 
1.200mm x 

800mm 
Condiciona el numero de palets que 
podem col·locar per travesser 

Llargada del 
travesser 

3.600mm útils 
Juntament amb el palet, determina 
el número de palets per cada nivell 

Altura del paquet 1.700mm 
Condiciona les altures a les que 
podem apilar els paquets 

Altura del bastidor 9.000mm 
Juntament amb l’altura del paquet i 
l’altura del travesser determina el 
numero d’altures que podem tenir. 

Altura del travesser 100mm 
Condiciona les altures a les que 
podem apilar els paquets 

Altura de la cambra 9.250mm Condiciona l’altura del bastidor 
Tipus de maquinaria 
de manutenció 

Carretó 
retràctil 

Determina l’amplada mínima dels 
passadissos 

Dimensions en planta 
de l’edifici 

29.760mm x 
29.760mm 

Condicionen les prestatgeries i els 
passadissos que es podran posar 

Situació del menjador 
i els vestuaris 

 
Condiciona la distribució de les 
prestatgeries ja que no hi ha d’haver 
un pas lliure per poder-hi arribar. 

Taula 4.7 - Dades rellevants per fer el layout del magatzem de refrigerats 

Font : Elaboració pròpia 
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• Determinar la distribució en planta general.  
Tal i com s’ha fet amb el magatzem de temperatura ambient, en aquest punt es 
determina la orientació de les prestatgeries tenint en compte la zona de carrega i 
descarrega. Al tenir la mateixa distribució que el magatzem de temperatura 
ambient, les prestatgeries estaran situades perpendicularment amb la zona de 
càrrega i descàrrega. 
 
L’amplada mínima de passadissos es de 2.500-2.700mm. En el cas d’aquest 
magatzem el espai mínim que es deixa és de 3.000mm per tal de tenir una millor 
mobilitat amb el transport intern. 
 

• Determinar el número de fileres a col·locar. 
Es col·loquen les fileres de prestatgeries separades per un passadís de 
3.000mm, tal i com s’ha dit abans. Es fa, col·locant blocs de “prestatgeria-
passadís-prestatgeria”, un al costat de l’altre. A continuació es calcula l’amplada 
d’aquests blocs. 
 

- Prestatgeria: 
Les dimensions dels palets utilitzats, igual que el anterior magatzem són de 800 
x 1200mm i la fondària dels bastidors és de 1.100mm, ja que els palets 
sobresurten 50mm per banda. Afegirem un espai de 250mm per facilitar la 
manipulació dels palets. 
 
Per tant, l’amplada total de la prestatgeria serà l’amplada del palet, 1.200mm, 
més l’espai addicional de 25mm, que fa un total de 1.225mm. 
 

- Passadís. Tindrà una amplada de 3.000mm. 
 

- Bloc complet. El bloc complet és la suma de dues prestatgeries i un 
passadís, per tant: 

 
1.225+3.000+1.225= 5.450mm 
 

L’amplada del magatzem és de 29.760mm, ja que s’ha de tenir en compte 
l’espessor de la cambra frigorífica, per tant podrem col·locar 5 blocs, és a dir, 10 
prestatgeries i 5 passadissos, i encara ens sobraran 2.510mm. Aquest espai 
sobrant es decidirà més endavant on es col·locarà, quan tinguem el layout final. 
 

5 blocs x 5.450mm/bloc= 27.250mm 
 29.760mm – 27.250mm= 2.510mm 



Estudi de la implantació de millores organitzatives en una empresa de transports frigorífics 
 

   
82 

   

• Determinar la configuració de cada mòdul de prestatgeries.  
La configuració dels mòduls de les prestatgeries es el mateix que en el 
magatzem de temperatura ambient.  
 
En la figura 4.18 es detalla els espais que s’han de tenir en compte al configurar 
una prestatgeria. 
 
Segons els càlculs del layout del magatzem de temperatura ambient, en cada 
prestatgeria es poden tenir 4 nivells amb 4 paquets per nivell. Per tant hi poden 
haver 16 palets per prestatgeria. La altura de prestatgeria que tenim és de 
9.000mm, que ja és l’adequada pel numero de nivells que té la prestatgeria. 
 

• Layout definitiu 
En la figura 4.20 es pot veure el layout final del magatzem de Refrigerats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Font : Elaboració pròpia 
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                                                    Figura 4.20 - Layout final de distribució del magatzem de refrigerats 
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Com es pot veure l’espai que sobrava després de calcular les files que hi caben 
al magatzem, s’ha repartit entre els diferents passadissos i han quedat uns 
passadissos de 3.500mm. 
 
El magatzem té una capacitat per 60 prestatgeries. Tenint en compte cada 
prestatgeria té una capacitat de 16 palets, el magatzem té una capacitat total de 
960 palets.  
 

4.4.6.8.3 Magatzem de Congelats 
El magatzem de Congelats té unes dimensions de 29.640 x29.640mm, on la 
zona de carrega i descarrega està en un dels costats. 
 
El producte que s’ha d’emmagatzemar està paletitzat sobre palet europeu i el 
paquet té una altura màxima de 1.700mm.  
 
El magatzem té una altura útil de 9.250mm. 
 
Les prestatgeries consten de uns travessers que tenen una llargada de 3.900mm 
(3.600mm útils), i d’uns bastidors amb una altura de 9.000mm. 
 
En la taula 4.6 s’observa les dades més rellevants per tal de poder fer el disseny. 
 
 

Dada Observacions Implicacions 

Palet europeu 
1.200mm x 

800mm 
Condiciona el numero de palets que 
podem col·locar per travesser 

Llargada del 
travesser 

3.600mm útils 
Juntament amb el palet, determina 
el número de palets per cada nivell 

Altura del paquet 1.700mm 
Condiciona les altures a les que 
podem apilar els paquets 

Altura del bastidor 9.000mm 
Juntament amb l’altura del paquet i 
l’altura del travesser determina el 
numero d’altures que podem tenir. 

Altura del travesser 100mm 
Condiciona les altures a les que 
podem apilar els paquets 

Altura de l’edifici 9.250mm Condiciona l’altura del bastidor 
Tipus de maquinaria 
de manutenció 

Carretó 
retràctil 

Determina l’amplada mínima dels 
passadissos 

Dimensions en planta 
de l’edifici 

29.640mm x 
29.640mm 

Condicionen les prestatgeries i els 
passadissos que es podran posar 
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Dada Observacions Implicacions 

Situació del menjador 
i els vestuaris 

 
Condiciona la distribució de les 
prestatgeries ja que no hi ha d’haver 
un pas lliure per poder-hi arribar. 

Taula 4.8 - Dades rellevants per fer el layout del magatzem de congelats 

Font : Elaboració pròpia 
 
 

• Determinar la distribució en planta general.  
Tal i com s’ha fet amb el magatzem de temperatura ambient, en aquest punt es 
determina la orientació de les prestatgeries tenint en compte la zona de carrega i 
descarrega. 
 
Al tenir la mateixa distribució que el magatzem de temperatura ambient, les 
prestatgeries estaran situades perpendicularment amb la zona de càrrega i 
descàrrega. 
 
L’amplada mínima de passadissos es de 2.500-2.700mm. En el cas d’aquest 
magatzem el espai mínim que es deixa és de 3.000mm per tal de tenir una millor 
mobilitat amb el transport intern. 
 

• Determinar el número de fileres a col·locar. 
Es col·loquen les fileres de prestatgeries separades per un passadís de 
3.000mm, tal i com s’ha dit abans. Es fa, col·locant blocs de “prestatgeria-
passadís-prestatgeria”, un al costat de l’altre. 
 
A continuació es calcula l’amplada d’aquests blocs. 
 

- Prestatgeria: 
Les dimensions dels palets utilitzats, igual que el anterior magatzem són de 800 
x 1200mm i la fondària dels bastidors és de 1.100mm, ja que els palets 
sobresurten 50mm per banda. Afegirem un espai de 250mm per facilitar la 
manipulació dels palets. 
 
Per tant, l’amplada total de la prestatgeria serà l’amplada del palet, 1.200mm, 
més l’espai addicional de 25mm, que fa un total de 1.225mm. 
 

- Passadís. Tindrà una amplada de 3.000mm. 
 

- Bloc complet. El bloc complet és la suma de dues prestatgeries i un 
passadís, per tant: 
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1.225+3.000+1.225= 5.450mm 

 
L’amplada del magatzem és de 29.640mm, ja que s’ha de tenir en compte 
l’espessor de la cambra frigorífica, per tant podrem col·locar 5 blocs, és a dir, 10 
prestatgeries i 5 passadissos, i encara ens sobraran 2.510mm. Aquest espai 
sobrant es decidirà més endavant on es col·locarà, quan tinguem el layout final.  

 
5 blocs x 5.450mm/bloc= 27.250mm 
29.640mm – 27.250mm= 2.390mm 

 
• Determinar la configuració de cada mòdul de prestatgeries.  

La configuració dels mòduls de les prestatgeries es el mateix que en el 
magatzem de temperatura ambient.  
 
En la figura 4.18 es detalla els espais que s’han de tenir en compte al configurar 
una prestatgeria. 
 
Segons els càlculs del layout del magatzem de temperatura ambient, en cada 
prestatgeria es poden tenir 4 nivells amb 4 paquets per nivell. Per tant hi poden 
haver 16 palets per prestatgeria. 
 
La altura de prestatgeria que tenim és de 9.000mm, que ja és l’adequada pel 
numero de nivells que té la prestatgeria. 
 

• Layout definitiu 
En la 4.21 es pot veure el layout final del magatzem de Congelats 
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Font : Elaboració pròpia 

 
 
 
 

Font : Elaboració pròpia 

 
Com es pot veure l’espai que sobrava després de calcular les files que hi caben 
al magatzem, s’ha repartit entre els diferents passadissos i han quedat uns 
passadissos de 3.480mm. 
 
El magatzem té una capacitat per 60 prestatgeries. Tenint en compte cada 
prestatgeria té una capacitat de 16 palets, el magatzem té una capacitat total de 
960 palets.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zona de càrrega i descàrrega
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Figura 4.21 - Layout final de distribució del magatzem de congelats 
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5 PLA D’AMBIENTALITZACIÓ 

5.1 Actuacions 

5.1.1 Elements constructius de les cambres frigorífiques 

Els elements constructius de les cambres frigorífiques seran elements modulars, 
de forma que facilitaran el seu reaprofitament en una possible variació d’espais 
per redistribuir les capacitats dels magatzems. La unió entre els panells es 
realitza a pressió, lo que implica la inexistència de cola i productes tòxics per 
garantir la estanquitat. 
 
Amb la utilització d’elements modulars es facilita també el desmantellament de 
les cambres. 
 

5.1.2 Maquinaria de les instal·lacions 

Per les màquines de generació de fred es realitzarà, a més del corresponent 
manteniment preventiu, un control predictiu per tal de garantir el seu bon 
rendiment i la absència de fugues del gas refrigerant. Les actuacions per al 
control dels indicadors seran les reflexades a la Taula 5.1. 
 

Actuació de control Periodicitat 

Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del evaporador 1 mes 

Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del condensador 1 mes 

Temperatura i pressió de evaporació 1 mes 

Temperatura i pressió de condensació 1 mes 

Potència elèctrica absorbida 1 mes 

Potència tèrmica instantània del generador, como a percentatge de 
càrrega màxima 1 mes 

COP instantani 1 mes 

Taula 5.1 - Control preventiu màquines generació fred 

Font : Elaboració pròpia 
 

5.1.3 Gestió de residus del taller 

S’identificaran quins residus perillosos es produeixen i es farà una estimació de 
la quantitat anual de cada un d’ells. 
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Un residu es caracteritza com a perillós quan estigui a la llista europea de 
residus o be tingui alguna de les característiques enumerades a la taula 5 del RD 
952/97. 
 
Als tallers de automoció són considerats residus perillosos els derivats de les 
operacions de reparació i manteniment: els olis, líquids de frens, filtres d’oli, 
d’aire i de combustible utilitzats, anticongelants, bateries utilitzades, dissolvents o 
residus aquosos de les operacions de neteja, i també absorbents, draps, 
envasos contaminats. 
 
El procediment en la gestió de residus serà el que reflexa la Llei 10/1998 de 21 
d’abril: 
 

- Separar adequadament i no mesclar els residus perillosos, evitant 
particularment aquelles mescles que suposin un augment de la seva 
perillositat o dificultin la seva gestió. 
 

- Envasar i etiquetar els recipients que continguin residus perillosos tal i com 
es determini reglamentàriament. 

 
- Realitzar un registre dels residus perillosos produïts o importats i la 

destinació dels mateixos. 
 

- Subministrar a les empreses autoritzades per portar a terme la gestió de 
residus la informació necessària pel seu adequat tractament i eliminació 

- Presentar un informe anual a la Administració pública competent, en el que 
es deurà especificar, com a mínim, quantitat de residus perillosos produïts 
o importats, naturalesa dels mateixos i destinació final. 

 
- Informar immediatament a la Administració publica competent en cas de 

desaparició, pèrdua o escapament de residus perillosos. 
 

5.2 Propostes 

5.2.1 Instal·lació de plaques fotovoltaiques 

La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la nau proporcionaria 
electricitat en els moments de màxima demanda del dia de les cambres 
frigorífiques,  ja que en aquest cas la oferta de radiació solar pren el seu valor 
més alt quan la demanda de fred a les cambres és més alta. Degut tant al 
funcionament com a la diferencia de temperatures entre la temperatura interior 
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de la cambra i la temperatura exterior, que provoca un augment de la càrrega 
tèrmica. 
 
Per tant, aconseguiríem una reducció del consum elèctric el que comporta una 
reducció de emissions de CO2 a l’atmosfera, segons dades publicades per Red 
Eléctrica Española es van emetre 0,335 kg de CO2  per cada kWh produït. El que 
significa que per cada kWh que estalviem estarem disminuint del emissions de 
CO2 a l’atmosfera. 

5.2.2 Instal·lació de refrigeració solar 

Existeixen tecnologies capaces de produir aigua freda a través d’aigua calenta, 
per tant amb la instal·lació de plaques solars tèrmiques a la coberta de la nau es 
produiria aigua calenta que a través de les tecnologies de refrigeració de 
absorció o adsorció, produiria aigua freda que es faria servir per la refrigeració de 
la cambra de refrigerats i la climatització de les oficines. 
 
Les màquines d’absorció són equips habituals al mercat de refrigeració. El seu 
funcionament es basa en reaccions físico-químiques entre un refrigerant i un 
absorbent. Són accionades per una energia tèrmica, que en aquesta aplicació de 
l’energia solar seria aigua calenta. Els refrigerants amb els que treballa són 
inorgànics i posseeixen un índex de efecte hivernacle nul i no representen cap 
perill per la capa d’ozó.  
 
Igualment que en el cas de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, 
aconseguiríem una reducció de emissions de CO2  a través de la reducció de 
consum elèctric. 
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6 VALORACIÓ ECONÒMICA 

6.1 Implantació de la nau 

 
  Capítol I : Implantació de la nau 

Ref. DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU 
UNITARI  IMPORT 

I.1 

Construcció dels tancaments verticals de la 
cambra de congelació amb panells tipus 
Sandwich amb aïllament de poliuretà 
injectat marca KIDE o  similar, seguint la 
Norma UNE-41950. U = 0,13 W/(m2·ºC). 
Incloent tots els elements necessaris de 
perfilaria i remat de juntes. 

1080 m2 190,00 € 205.200,00 €

I.2 

Construcció del sostre de la cambra de 
congelació amb panells tipus Sandwich 
amb aïllament de poliuretà injectat marca 
KIDE o  similar, seguint la Norma UNE-
41950. U = 0,12 W/(m2·ºC). Incloent tots 
els elements necessaris de perfilaria i 
remat de juntes. 

900 m2 210,00 € 189.000,00 €

I.3 

Construcció dels tancaments de la cambra 
de refrigerats amb panells tipus Sandwich 
amb aïllament de poliuretà injectat marca 
KIDE o  similar, seguint la Norma UNE-
41950. U = 0,19 W/(m2·ºC). Incloent tots 
els elements necessaris de perfilaria i 
remat de juntes. 

1080 m2 150,00 € 162.000,00 €

I.4 

Construcció del sostre de la cambra de 
refrigerats amb panells tipus Sandwich amb 
aïllament de poliuretà injectat marca KIDE 
o  similar, seguint la Norma UNE-41950. U 
= 0,15 W/(m2·ºC). Incloent tots els 
elements necessaris de perfilaria i remat de 
juntes. 

900 m2 170,00 € 153.000,00 €

I.5 

Suministre i instal·lació de generador de 
fred per cambra de congelació, unitat 
evaporadora de potencia nominal 36 kW, 
marca GEA küba model SGAE 71-F81 o 
similar. 

3 ut. 7.513,00 € 22.539,00 €

I.6 

Suministre i instal·lació de generador de 
fred per cambra de congelació, unitat 
condensadora 1x3 de potencia nominal 120 
kW, marca GEA küba model CAV S08-1x3 
B o similar. 

1 ut. 9.723,00 € 9.723,00 €

I.7 

Suministre i instal·lació de generador de 
fred per cambra de refrigeració, unitat 
evaporadora de potencia nominal 30 kW, 
marca GEA küba model SPA 063D o 
similar. 

3 ut. 2.638,00 € 7.914,00 €
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Ref. DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU 
UNITARI  IMPORT 

I.8 

Suministre i instal·lació de generador de 
fred per cambra de refrigeració, unitat 
condensadora 1x3 de potencia nominal 93 
kW, marca GEA küba model CAV L06-1x3 
F o similar. 

1 ut. 4.494,00 € 4.494,00 €

I.9 

Suministre i instal·lació de porta corredissa 
automàtica de dimensions 2,5m d'ample 
per 3m d'alt per cambra de congelació 
d'espessor 120mm. 

1 ut. 2.896,00 € 2.896,00 €

I.10 

Suministre i instal·lació de porta corredissa 
automàtica de dimensions 2,5m d'ample 
per 3m d'alt per cambra de refrigeració 
d'espessor 90mm. 

1 ut. 2.640,00 € 2.640,00 €

I.11 

Suministre i instal·lació de lluminària 
industrial per làmpada de descarrega 
marca Philips model Cabana HPK I5 
SON400W IP65. Caixa porta equips 
d'alumini i policarbonat negre, reflector 
d'alumini anoditzat i tancament de vidre 
endurit tèrmicament. Amb tancament i 
juntes d'estanqueïtat que garanteixin la 
protecció del conjunt. 

78 ut. 331,00 € 25.818,00 €

I.12 Pintura del paviment segons plànol de 
distribució en planta 1 ut. 3.000,00 € 3.000,00 €

I.13 

Bastidors formats per dos puntals 
diagonals, peus i accessoris corresponents. 
Ranures cada 50 mm. Altura 9m. 
Preparades per la carga frontal (apiladores, 
contrapesades i retràctils) 

342 ut. 25,00 € 8.550,00 €

I.14 

Travessers formats per dos perfils en forma 
de C encaixats un dintre del altre i soldats a 
grapa. Llargada 3,6m, Altura 100mm i 
ample 50mm. 

1368 ut. 15,00 € 20.520,00 €

I.15 

Carretó retràctil elèctric quadrilateral de 
quatre vies. Marca STILL model FM-4W o 
similar. Càrrega màx. 2000kg. Altura màx. 
11m. 

3 ut. 7.200,00 € 21.600,00 €

           

 
TOTAL Capítol I       838.894,00 €

 
Taula 6.1 - Valoració implantació de la nau 

Font : Elaboració pròpia 
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6.1.1 Rendibilitat  

Amb la implantació dels magatzems la empresa podrà oferir nous serveis que no 
havia fet fins ara, s’estima que amb la capacitat dels magatzems es pot 
augmentar en un 50% la facturació en un termini de 12 mesos. 
 

6.1.2 Finançament 

Per la implantació de la nau es tindrà en compte la venda de les oficines que la 
empresa te actualment a Terrassa, valorades en 300.000€. La resta del import la 
empresa te intenció de finançar-lo amb les línees ICO de finançament per a 
inversions nacionals. 

 

6.2 Implantació ACOTRAM 2.2.1 

 
  Capítol II : Implantació ACOTRAM 2.2.1 

Ref. DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU 
UNITARI  IMPORT 

II.1 
Instal·lació del programa ACOTRAM 2.2.1 i 
formació de la persona que realitzarà la 
introducció de les dades. 

15 h. 35,00 € 525,00 €

II.2 Recerca de dades 30 h. 14,00 € 420,00 €

II.3 Introducció de dades 60 h. 14,00 € 840,00 €

II.4 Obtenció de resultats i llançaments de 
informes 24 h. 14,00 € 336,00 €

           
  TOTAL Capítol II       2.121,00 €
 

Taula 6.2 - Valoració implantació ACOTRAM 2.2.1 

Font : Elaboració pròpia 
 

6.2.1 Rendibilitat  

La implantació del software de control de costos ACOTRAM 2.2.1 aportarà a la 
empresa el coneixement dels costos per servei que fins ara es desconeixien, 
aquest desconeixement sovint feia perdre serveis per ofertar massa car i d’altres 
vegades provocava la realització del servei per sota dels costos. Per aquest 
motiu s’estima que amb aquesta implantació s’augmentaran els serveis en un 
10% i es reduiran un 5% les pèrdues. Es una inversió molt rentable per la 
empresa ja que el cost de implantació es baix. 
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6.2.2 Finançament 

Degut al baix cost de la implantació, la empresa ho assumirà com cost de millora 
continua. 
 

6.3 Implantació nova planificació 

 
  Capítol III : Millora de la planificació 

Ref. DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU 
UNITARI  IMPORT 

III.1 Implantació del nou format de control de la 
planificació 3 h. 35,00 € 105,00 €

III.2 Formació del personal encarregat de 
realitzar la planificació 10 h. 35,00 € 350,00 €

III.3 Introducció de les dades de vehicles i 
personal actual 5 h. 14,00 € 70,00 €

           
  TOTAL Capítol III       525,00 €
 

Taula 6.3 - Valoració implantació nova planificació 

Font : Elaboració pròpia 
 

6.3.1 Rendibilitat  

La millora de la planificació permetrà a la empresa optimitzar el recursos propis, 
coneixent la disponibilitat horària dels vehicles i treballadors des de el moment 
de la introducció de dades, això permetrà la realització de serveis esporàdics 
durant les hores ocioses. S’estima que amb el nou sistema de planificació 
s’augmentarà la facturació en un 5%. 
 

6.3.2 Finançament 

Degut al baix cost de la implantació, la empresa ho assumirà com cost de millora 
continua. 
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6.4 Resum de la valoració 

 
DESCRIPCIÓ     IMPORT 

  Capítol I : Implantació de la nau       838.894,00 €

  Capítol II : Implantació ACOTRAM 2.2.1       2.121,00 €

  Capítol III : Millora de la planificació       525,00 €

       

TOTAL   841.540,00 €

 

Taula 6.4 - Resum de la valoració 

Font : Elaboració pròpia 
 
 
El import total previst per la implantació de les millores es de vuit-cents 
quaranta-un mil cinc-cents quaranta euros. 
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7 CONCLUSIONS 
Per l’estudi de millores organitzatives d’una empresa és necessari comptar amb 
la col·laboració d’alguna persona que conegui el funcionament de la mateixa, 
d’aquesta forma podem conèixer i entendre el  seu funcionament i procediments. 
A més, és necessari tenir coneixements del sector per tal de conèixer les 
tendències del mercat i poder cercar oportunitats. 
 
Un cop assumit el funcionament de l’empresa comencem l’estudi mitjançant les 
eines d’anàlisi que ens facilitaran la detecció dels punts febles de l’empresa. 
Aquests punts febles sovint són intuïts pels responsables, però necessiten de 
l’estudi per poder conèixer la realitat de l’estat de l’empresa. En aquest cas, les 
costums adquirides al llargs dels anys eren la barrera per introduir canvis en els 
procediments encara sospitant que no eren del tot eficients. 
 
Amb l’anàlisi de la competència hem pogut detectar que les empreses que anys 
enrere eren competència directa, avui dia han ampliat els seus serveis i 
ofereixen un ventall de possibilitats als clients contra el qual no podem competir, 
això ha provocat la pèrdua de clients fidels i de clients potencials. La millora 
proposada per combatre aquesta situació requereix d’una forta inversió, però és 
en aquest punt on l’empresa ha de decidir si vol continuar la seva progressió i 
creixement o continuar amb la filosofia actual i resignar-se a la situació actual. 
Amb la implantació d’un magatzem l’empresa podrà ampliar el seu ventall de 
serveis i captar nous clients, a més, implica un augment significatiu en l’activitat 
de l’empresa, pel què s’estima que en un any el volum de facturació augmenti un 
50%. 
 
Mitjançant el coneixement de l’empresa es detecta que no es coneixen els 
costos de l’activitat amb exactitud, pel què totes les ofertes presentades es fan 
amb una estimació pel coneixement dels preus de mercat. Això ha provocat que 
sovint es facin serveis per sota del cost del mateix, i tal i com ens explicava el 
gerent de l’empresa a mesura que han augmentat la flota de vehicles i han 
realitzat mes serveis han aconseguit augmentar la facturació, però els beneficis 
per vehicle disminueixen. Amb la implantació del software de control de costos 
es pretén dotar a l’empresa del coneixement de la ubicació de la línea que marca 
fins a on obtenim beneficis i a partir de quan pateixen pèrdues. Amb un curt 
període de temps es podrà analitzar la rendibilitat dels serveis que tenen 
contracte ara mateix i poder avaluar si interessa continuar o no, pel què la 
rendibilitat d’aquesta mesura dependrà de la exactitud de l’estimació que s’ha fet 
fins ara dels preus dels serveis. S’ha fet una estimació de que com a mínim 
s’augmentaran un 10% els serveis degut a la possibilitat d’ajustar preus 
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mantenint un petit marge de benefici. A més, es reduiran un 5% les pèrdues 
després de renegociar o rescindir els contractes que actualment estan per sota 
del cost dels serveis oferts. 
 
Amb la implantació del nou sistema de planificació s’optimitzen els recursos i es 
guanya temps per la recerca d’altres serveis que puguin completar la jornada 
laboral del treballador que, actualment, tenien un horari molt variable. Amb 
aquesta mesura s’aconsegueix que el vehicles estiguin treballant un 20% més, 
amb el que aconseguim repartir els costos fixes en més serveis i per tant un 
augment en el benefici. Amb aquest augment de l’activitat de la flota s’estima un 
augment de la facturació del 5%. 
 
Amb això acabaríem una primera fase de millores organitzatives, ja que durant la 
realització de l’estudi la empresa ha expressat la seva intenció de realitzar 
estudis periòdics per tal de realitzar una millora continua en el seu funcionament i 
organització i així recuperar la seva posició al mercat.  
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8 GLOSARI DE TERMES 
 
Atomització: Dividir en petites parts. 
 
Baules: Element necessari pel enllaç d’accions, successos, etc. 
 
Cicle tèrmic: Procés que te lloc en dispositius destinats a la obtenció de treball a 
partir de dos fonts de calor a diferent temperatura, o de forma inversa, a produir 
el pas de calor de la font de menor temperatura a la font de major temperatura 
mitjançant l’aportació de treball (refrigeradors i bombes de calor). 
 
Conductivitat tèrmica: És la mesura de la facilitat amb la que la calor passa a 
través d'un material i depèn únicament de la natura del material i no de la seva 
forma. Tècnicament, és la quantitat de calor que passa per unitat de temps a 
través d'una secció de material d'una unitat d'àrea, sotmesa a un gradient de 
temperatura entre les dues cares. 
 
Estanquitat: Tancat de manera que no hi pugui entrar, o no en pugui sortir, 
aigua o cap altre fluid. 
 
Extrusió: Procés de transformació d'un material suficientment plàstic que hom 
obliga a passar, sotmetent-lo a una certa pressió, per un o més broquets o fileres 
als quals hom dóna la forma desitjada. 
 
FIFO: (First input First Output - 'Primera entrada - primera sortida') l'accés a la 
mercaderia es fa necessàriament en l'ordre en què hom les ha introduït. 
 
Maquinaria de manutenció: maquinaria pel transport en el interior de 
magatzems de mercaderia. 
 
Palet europeu: Palet de 4 entrades de dimensions 1200x800 mm. 
 
Peribles: Que dura poc, que s’ha d’acabar. 
 
Plaques fotovoltaiques: Plaques compostes de cèl·lules fotovoltaiques, que 
poden produir energia elèctrica directament a partir de la radiació solar. 
 
Propulsió mecànica: Generació d'una força a través d’un motor, destinada a 
actuar artificialment sobre l'estat de moviment d'un cos. 
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Target: Objectiu. 
 
Ten de carretera: Camió que arrossega una successió de tres o més remolcs de 
càrrega. 
 
Transport intermodal: és la successió entre diferents modes de transport fent 
servir una única mesura de carrega (generalment contenidors), per realitzar més 
ràpidament  les operacions de transbord de mercaderia. Els diferents modes son: 
terrestre, marítim, aeri. 
 
Unitat condensadora: Unitat que engloba el compressor, el ventilador i la 
bateria de condensació. 
 
Unitat evaporadora: Unitat que engloba el ventilador interior i la bateria. Es la 
unitat que impulsa l’aire tractat a l’ambient. 
 
Vehicle articulat: Automòbil constituït per un vehicle de motor acoblat a un 
semiremolc.  
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