
Millora de la capacitat d’emmagatzematge en un magatzem distribuïdor logístic farmacèutic d’alta rotació Pág. 1 

 

Resum 

En el present projecte s’analitzen 3 propostes diferents per a millorar l’ocupació dels 

contenidors d’emmagatzematge d’un magatzem distribuïdor de producte farmacèutic. 

L’estudi es centrarà en un magatzem real d’alta rotació. 

L’objectiu principal serà quantificar i detallar el problema existent de capacitat dins del 

magatzem logístic per a, posteriorment, poder plantejar diferents propostes de millora. Es 

definirà una metodologia estàndard pel càlcul de la capacitat del magatzem i l’anàlisi de les 

variacions que aportin els diferents escenaris estudiats. 

En la primera part es farà una breu introducció a l’evolució del mercat farmacèutic espanyol 

als últims anys i es presentarà la figura de la distribuïdora farmacèutica com a intermediari 

entre laboratoris i oficines de farmàcia.  

Tot seguit es farà una descripció detallada del funcionament, zones, productes i processos 

dels que disposa el magatzem així com del recorregut que segueixen els articles dins d’ell. 

Es recolliran dades d’articles disponibles durant diferents dies per a poder calcular l’estoc 

mig per zones del magatzem. Amb aquests valors, les dades de venda i certs factors 

correctors, es realitzarà una simulació mensual de l’estoc total durant l’any 2015. Per altra 

banda s’obtindran dades diàries d’ocupació dels contenidors d’emmagatzematge i les seves 

ubicacions. Amb tota aquesta informació es podrà detallar i quantificar el problema 

mitjançant un estudi global de capacitat del magatzem. 

A continuació, es realitzarà una descripció a nivell teòric de la metodologia de gestió 

d’estocs per aprovisionament periòdic i els conceptes que en deriven d’ell per al seu 

posterior ús. 

Es plantejaran 3 propostes de millora que giraran al voltant de canvis en el model 

d’aprovisionament actual (període i quantitat de les comandes de compra). S’usarà la teoria 

explicada anteriorment per a quantificar aquest canvi i analitzar-ne la viabilitat. S’analitzarà 

la variació d’ocupació dels contenidors així com la del nivell d’estoc per a, finalment, 

estudiar l’impacte en la totalitat del magatzem per a cadascun dels diferents escenaris. 

Per finalitzar, es realitzarà l’anàlisi econòmic i socioambiental del projecte. 
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Tau_9.33._CG necessàries a les ubicacions AR,PS1, PS3 i SCS en l’escenari de T en 

funció de la classificació ABC 

Tau_9.34_CG necessàries a les ubicacions del ML en l’escenari de T en funció de la 

classificació ABC 

Tau_9.35_Variacions de CG necessàries al ML entre la situació inicial i l’escenari de T en 

funció de la classificació ABC 

Tau_9.36_Palets necessaris a les ubicacions de la sitja en l’escenari de T en funció de la 

classificació ABC 

Tau_9.37_Palets necessaris a les ubicacions de la sitja en l’escenari de T en funció de la 

classificació ABC 

Tau_9.38._Ocupació inicial de les CG que contenen els articles que s’adapten a compra 

múltiple de CO 

Tau_9.39._Ocupació inicial de les CG que contenen els articles que no varíen la seva 

configuración inicial 

Tau_9.40._Variació real de l’ocupació de les CG corresponents a articles que s’adapten  a 

la nova configuració 

Tau_9.41._Estoc mig inicial dels articles amb T setmanal en funció de l’adaptació a la nova 

configuració 
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Tau_9.42._Estoc mig inicial dels articles amb període d’aprovisionament bisetmanal en 

funció de l’adaptació a la nova configuració 

Tau_9.43._Variació d’estoc mig en la proposta d’arrodonir compra a múltiples de CO en 

funció de Tf i Ti 

Tau_9.44._Estoc mig total en unitats per l’escenari d’arrodonir compra a múltiples de CO 

Tau_9.45._Comparativa d’estocs mitjos totals en unitats entre la proposta d’arrodonir 

compra a múltiples de CO, les dues anteriors propostes i la situació inicial 

Tau_9.46._Comparativa d’estocs mitjos totals en import entre la proposta d’arrodonir la 

compra a múltiples de CO, le dues propostes anteriors i la situació inicial 

Tau_9.47._Variacions d’estoc mig total en import entre l’escenari inicial i l’escenari 

d’arrodonir la compra a múltiples de CO 

Tau_9.48._Variacions d’estoc mig total en import entre la proposta de T en funció de la 

classificació ABC i l’escenari d’arrodonir la compra a múltiples de CO 

Tau_9.49._Volum en ubicacions picking sense CG ni palet en l’escenari d’arrodonir compra 

a múltiples de CO 

Tau_9.50._Unitats mensuals destinades a CG/palet en l’escenari d’arrodonir la compra a 

múltiples de CO 

Tau_9.51._Volum mensual destinat a CG/palet en l’escenari d’arrodonir la compra a 

múltiples de CO 

Tau_9.52._CG necessàries a les ubicacions AR,PS1, PS3 i SCS en l’escenari d’arrodonir 

compra a múltiples de CO 

Tau_9.53._CG necessàries a les ubicacions del ML en l’escenari d’arrodonir compra a 

múltiples de CO 

Tau_9.54._Variacions de CG necessàries al ML entre la situació inicial i l’escenari 

d’arrodonir compra a múltiples de CO 

Tau_9.55._Palets necessaris a les ubicacions de la sitja en l’escenari d’arrodonir compra a 

múltiples de CO 

Tau_9.56._Resum final de l’ocupació i contenidors emmagatzemats a cada zona del 

magatzem per a l’escenari d’arrodonir la compra a múltiples de CO 

Tau_10.1._Costos imputables associats a recursos humans 

Tau_10.2._Costos imputables associats a amortitzacions 

Tau_10.3._Cost imputable total del projecte 
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1. Glossari 

AF: nomenclatura que s’atribueix a les ubicacions de picking dels canals dispensadors del 

robot en el magatzem de Gavà. S’hi emmagatzemen productes d’alta rotació. 

AR: nomenclatura que s’atribueix a les ubicacions d’emmagatzematge on es troben les 

cubetes amb producte per alimentar les zones de picking del robot. És el pas intermedi 

entre les ubicacions ML i les AF en el circuit d’alimentació. 

CG: cubetes grises d’emmagatzematge de producte. 

Classificació ABC: mètode de classificació utilitzat en gestió d’inventaris. Classifica els 

productes en funció de la seva rotació mitjançant el principi de Pareto.  

CO: caixes origen. Caixes de cartró amb producte que envien els laboratoris a les 

distribuïdores.  

DF: distribuïdora farmacèutica. Són l’agent encarregat de comprar, emmagatzemar i 

distribuir sota demanda els medicaments i productes sanitaris a les oficines de farmàcia. 

FEFO: criteri de flux de producte dins d’un magatzem que consisteix en vendre primer 

aquell producte amb data de caducitat més propera. Les sigles provenen de l’anglès “First 

Expired, First Out”. 

FIFO: criteri de flux de producte dins d’un magatzem que consisteix en vendre primer aquell 

producte que ha entrat abans al magatzem. Les sigles provenen de l’anglès “First In, First 

Out”. 

L: termini d’entrega. Temps entre que es realitza una comanda i el producte és rebutal 

magatzem. 

LIFO: criteri de flux de producte dins d’un magatzem que consisteix en vendre primer aquell 

producte que ha entrat més tard al magatzem. Les sigles provenen de l’anglès “Last In, 

First Out”. 

ML: nomenclatura que s’atribueix a les ubicacions d’emmagatzematge del miniload, on es 

troben les cubetes amb producte per alimentar les zones de picking (a excepció de les 
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ubicacions de picking de la sitja). En el cas dels robots els miniloads alimenten les 

ubicacions AR. 

OOFF: Oficines de farmàcia. Minoristes del sector farmacèutic. 

PS1/PS3: nomenclatura que s’atribueix a les ubicacions de picking constituïdes per 

prestatgeries dinàmiques amb cubetes grises en el magatzem de Gavà. S’hi 

emmagatzemen productes d’alta rotació que per la tipología de l’envàs no poden ubicar-se 

al robot. 

PS2/PS4: nomenclatura que s’atribueix a les ubicacions de picking constituïdes estants 

simples en el magatzem de Gavà. S’hi emmagatzemen productes de mitja i baixa rotació. 

S0/S1: nomenclatura que s’atribueix a les ubicacions de picking d’alta rotació de la sitja. 

S’hi emmagatzemen en palets productes de gran volum. 

S2: nomenclatura que s’atribueix a les ubicacions de picking de mitja i baixa rotació de la 

sitja. S’hi emmagatzemen en palets productes de gran volum. 

S4/S5/S6: nomenclatura que s’atribueix a les ubicacions d’emmagatzematge de la sitja on 

es troben els palets amb producte per alimentar les zones de picking de la sitja. 

Ocasionalment pot emmagatzemar cubetes grises paletitzades provinents d’un ML incapaç 

d’absorbir tot el producte destinat a ell. 

SCS: nomenclatura que s’atribueix a les ubicacions de picking del carrousel 

d’emmagatzematge caòtic del magatzem de Gavà. S’hi emmagatzemen productes de baixa 

rotació i productes per la seva tipologia han d’estar totalment controlats. 

sm: estoc mig. Volum mig d’existències en un magatzem durant un período de temps 

ss: estoc de seguretat. Nivell extra d’estoc que e smanté en un magatzem amb l’objectiu de 

reduir les incerteses que es produeixen en la demanda. 

T: període d’aprovisionament. Periodicitat en que es realitza una comanda 

TUB1/TUB2/TUB4/TUB8: nomenclatura pròpia del software del magatzem de Gavà que 

indica que la cubeta grisa que s’usarà per a emmagtzemar el producte rebut tindrà un, dos, 

quatre i vuit compartiments respectivament. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Els efectes de la recessió econòmica han colpejat amb força el sector farmacèutic els 

últims anys. Les mesures adoptades per disminuir la despesa pública han deixat aquest 

sector sense gaire marge de maniobra. Tot i això el sector farmacèutic no pot deixar de 

garantir una correcta distribució dels medicaments a tota la població. És per això que la 

situació actual presenta un repte enorme per les empreses encarregades d’emmagatzemar 

i distribuir producte mèdic i sanitari, les distribuïdores farmacèutiques. 

Una distribuïdora farmacèutica necessita disposar d’una altíssima varietat de referències i 

ser capaç de distribuir-les 3 o 4 vegades al dia a cada farmàcia. El risc de no poder servir el 

producte comporta la pèrdua d’ella ja que el sector distribuïdor farmacèutic espanyol 

gaudeix d’una gran competència. Ha d’intentar realitzar aquesta tasca ajustant al màxim els 

nivells d’estoc ja que un mala planificació en aquest sentit es tradueix en grans costos 

d’emmagatzematge. En l’equilibri entre el nivell de servei que es pot donar al client i el 

volum d’estoc emmagatzemat es troba un dels valors afegits de l’empresa.  

Per a emmagatzemar una varietat tan gran de productes és necessari optimitzar l’ocupació 

del magatzem en funció de la rotació i la tipologia del seus articles.  

S’inicia aquest projecte amb la finalitat de trobar un model d’aprovisionament que permeti 

millorar la ocupació dels contenidors d’emmagatzematge i, per tant, del magatzem. 

2.2. Motivació 

L’Enginyeria Industrial pot derivar en multituds de disciplines gràcies a les seves 

intensificacions. Degut al meu interès en els processos que es duen a terme en la 

producció de qualsevol producte i a les diferents metodologies de millora d’aquests, vaig 

emprendre la intensificació de Gestió i Organització Industrial. Poder realitzar el Projecte 

Final de Carrera sobre un tema totalment alineat amb la intensificació estudiada durant els 

estudis d’Enginyeria Industrial és un factor important a l’hora de decidir emprendre aquest 

projecte.  
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Gràcies a un conveni de pràctiques, em va sorgir la oportunitat de conèixer el món de la 

producció i la distribució, en un magatzem logístic farmacèutic. L’empresa em va oferir la 

possibilitat de realitzar el projecte basat en la problemàtica existent en l’etapa de recepció 

del seu magatzem distribuïdor central de Gavà. Era una gran oportunitat per realitzar un 

projecte que em permetria aprendre del món professional,  ampliar coneixements i enriquir-

me de noves experiències. 

La realització d’aquest projecte m’ha permès aprofundir en els coneixements de 

l’organització industrial, les diferents metodologies de treball i processos que existeixen dins 

d’un magatzem i en les peculiaritats que pot presentar. 

2.3. Requeriments previs 

Inicialment cal conèixer com treballa l’empresa, quina és l’estructura organitzativa de la 

planta de producció i la metodologia de treball. Aquests són els primers requisits necessaris 

per començar el projecte. Per entendre correctament el funcionament, és necessari d’un 

període de formació i adaptació a l’empresa, així com conèixer a les persones i les tasques 

que realitzen. 

Un cop coneguda l’empresa i les seves peculiaritats, són necessaris coneixements  teòrics 

de Metodologies d’aprovisionament per a poder proposar millores al sistema actual. Gràcies 

al treball diari, a les qüestions que sorgeixen durant el dia a dia, a les converses amb el 

tutor i a la gran experiència i coneixement de les persones que realitzen les tasques de 

l’empresa, s’adquireixen les nocions en metodologies d’aprovisionament i desenvolupament 

de processos i fluxos necessaris per a desenvolupar el present projecte. 

La combinació tant dels coneixements teòrics, com la noció del funcionament de l’empresa, 

requereixen d’una bona organització de les tasques a desenvolupar, per fer possible la 

realització del projecte. 
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3. Introducció 

En el present projecte es volen aportar propostes de millora per a disminuir el problema de 

capacitat d’emmagatzematge que pateix un magatzem distribuïdor logístic farmacèutic. Tot 

el projecte es basa en un magatzem real. 

El magatzem estudiat presenta un problema en l’ocupació ja que no és capaç 

d’emmagatzemar tot el material que es compra. Les zones d’emmagatzematge es saturen 

i, finalment, es crea un espai a la zona de recepcions on es van acumulant productes en 

forma de palet sense poder ser correctament ubicats en zones d’estoc al magatzem. En 

aquest cas aquest fet s’agreuja al tractar-se de producte sanitari ja que necessita d’unes 

condicions de traçabilitat, caducitat i control molt estrictes. 

El treball, doncs, es documenta en dades reals i la viabilitat de cadascuna de les propostes 

es calcula gràcies a la teoria dels Models d’aprovisionament. S’extreuen conclusions de 

l’impacte de les 3 propostes i s’estudia la seva viabilitat.  

3.1. Objectius del projecte 

El propòsit principal d’aquest projecte és simular i extreure conclusions de propostes de 

millora de l’ocupació d’un magatzem per a poder, si l’empresa ho desitja, aplicar-les a curt 

termini. 

Es vol impedir la saturació del magatzem i, sobretot, la que pateix la platja de recepcions. 

Per evitar aquest fenomen s’intentarà augmentar l’ocupació dels contenidors 

d’emmagatzematge dels que gaudeix la planta. 

Es pretén calcular detalladament el flux dels productes així com els processos que es 

realitzen al magatzem per a poder trobar la causa origen de la pobra ocupació. Amb 

aquestes dades es vol crear un retrat fidedigne de la situació del magatzem  l’any 2015.  

Un cop aquesta s’hagi descrit amb exactitud es definiran propostes de millora basades en 

canvis en l’aprovisionament del magatzem. Es pretén crear una metodologia estàndard per 

a poder calcular les variacions d’ocupació dels contenidors i simular l’estoc i la capacitat 

global del magatzem en cadascuna de les propostes presentades. També es vol posar 

èmfasi en la tipologia dels productes així com en la seva rotació a l’hora d’analitzar els 

resultats. 
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Trobar un model d’aprovisionament que permeti eliminar estocs intermedis, facilitar la tasca 

de repàs i recompte de productes rebuts i donar un millor servei al client sense repercutir 

excessivament en els costos d’emmagatzematge és la finalitat última del treball. 

3.2. Abast del projecte 

En el següent projecte s’analitzarà la influència de diferents escenaris d’aprovisionament en 

la capacitat d’emmagatzematge d’un magatzem distribuïdor amb un gran ventall de 

productes. A partir dels resultats obtinguts serà possible adaptar-se a alguna d’elles per a 

poder disminuir els efectes negatius davant grans volums de compra durant períodes de 

vacances. 

El departament d’on sorgeix la necessitat de realitzar aquest projecte és el 

d’aprovisionament i planificació, englobat dins del d’Operacions. Afecta a la metodologia 

emprada en la seva gestió ja les propostes es basen en canvis en el mida de la compra i el 

període d’aprovisionament (Model d’aprovisionament).Alguna d’elles permet definir els 

períodes d’aprovisionament en funció de cada article, canviant la metodologia actual 

basada en els laboratoris. 

Pel que fa als processos englobats dins del flux de materials, el projecte afecta a tots i 

cadascun d’ells. En el procés de recepció és on es troba la causa de la poca ocupació dels 

contenidors i, per tant, és la principal via de millora. 
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4. Sector farmacèutic a Espanya 

4.1. Evolució i situació actual 

Un dels grans sectors a Espanya des d’un punt de vista econòmic i social és el farmacèutic.  

Presenta les següents peculiaritats: 

 Treballa en l’entorn de la salut pública. 

 Influeix en la despesa pública (a Espanya gran part dels medicaments estan 

parcialment finançats per la Seguretat Social). 

 Està regit per una sèrie de lleis i decrets molt estrictes de necessari compliment per 

a poder operar en el sector. 

 Els preus dels productes estan fixats per l’Administració Pública. 

 Els intermediaris tenen uns marges sobre vendes fixats per l’Administració Pública. 

 L’Estat Espanyol presenta una de les majors capil·laritats de OOFF de la UE. 

Aquests factors provoquen que l’evolució del mercat farmacèutic espanyol vagi 

intrínsicament lligat a l’evolució econòmica del país.  

Evolució 

Des del 2007 Espanya ha acusat fortament els efectes de la crisi econòmica, entrant en un 

període d’inestabilitat amb creixement negatiu del PIB. Els últims informes semblen indicar 

un canvi en la tendència i comencen a marcar creixements lleugerament positius. 

 

Fig_4.1.Evolució del PIB espanyol. Font: Ministerio de Economía; OECD; Economist 

Intelligence Unit; Análisis IMS 
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L’objectiu de reduir el dèficit que s’ha imposat l’Estat després de tenir una caiguda 

sostinguda des de l’inici de la recessió ha afectat a les partides de pressupostos dedicades 

a la salut. No es preveuen grans increments en aquestes partides mentre el dèficit segueixi 

sent inferior al del 3% marcat per Brussel·les. 

Aquesta situació ha diversificat en polítiques de contenció de la despesa sanitària, 

concretament en la despesa farmacèutica. S’ha disminuït el volum i el preu de les receptes 

mitjançant el copagament i la retirada de finançament públic a molts medicaments. 

Aquestes decisions han afectat fortament al mercat de retail (OOFF). 

 

Fig_4.2._Evolució del déficit espanyol. Font: Ministerio de Economía: OECD; Economist 

Intelligence Unit; Anàlisis IMS 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.1. Evolució despesa farmacèutica. Font: Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 
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La crisi econòmica, les mesures polítiques aplicades, el copagament i els RDL’s (Reales 

Decretos Ley) de 2010, 2011 i 2012 van accelerar la caiguda del mercat marcant límits 

històrics de vendes l’any 2012. 

En aquest context el mercat farmacèutic espanyol va suposar uns 15.200 milions d’euros al 

2013 enfront dels 16.500 del 2010.  

La caiguda sostinguda fins al 2013 va significar la disminució del 25% del mercat de 

medicaments finançats a Espanya, traduïnt-se en més de 3.000 milions d’euros.  

Situació actual 

L’escenari, però, està canviant. Ja a principis de 2014 l’informe “Impacto de las medidas de 

recorte sobre el sector farmacéutico” de Antares Consulting auguraba un 2014 més estable 

pel mercat del medicament. L’any 2014 es va confirmar com un any d’estabilització de les 

pèrdues i la despesa pública.  

Es preveu que es mantingui aquesta tendència al decreixement mesurat del mercat amb 

una predicció de 13.800 milions d’euros l’any 2017. Les últimes estimacions del IMS Health 

parlen d’un creixement del 2% pel 2019. 

Fig_4.3._Vendes i evolució del mercat farmacèutic espanyol. Font: EMF, EMH. Ventas 

M€ PVL. 
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Aquesta evolució, però, no es mostra igual en tots els sectors del mercat farmacèutic. El 

mercat retail i l’hospitalari no han evolucionat conjuntament. 

4.1.1. Mercat Retail (OOFF) 

El mercat retail presentava creixements anuals al voltant del 7-8% els anys anteriors a la 

crisi econòmica. La recessió i les seves conseqüències van perjudicar-lo enormement 

arribant a situar-se en creixements del -8% l’any 2012. La tendència, com la de tot el 

mercat, és a estabilitzar-se els pròxims anys tot i que el mercat retail ho farà en menor 

mesura que el mercat global. 

 Es preveu un creixement del mercat retail del 0,8-1% l’any 2019 sent el primer any en 

marcar tendència positiva des del 2008. 

 

 

 

 

Fig_4.4._Estimació de l’evolució del mercat farmacèutic espanyol. Font: IMS Health, 

Market Prognosis September 2013 
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4.1.2. Mercat hospitalari 

El principal contribuïdor a aquest canvi de tendència global que s’està mostrant des de fa 

un any i que les previsions mostren que es mantindrà als propers, és el mercat hospitalari. 

Aquest sector no ha mostrat cap exercici de creixement negatiu des del 2007. Les últimes 

dades d’octubre de 2014 mostren un ascens fins als 6.459 milions d’euros, dades que 

signifiquen el 41% del mercat farmacèutic total. La previsió és la de creixement sostingut 

d’un 2,5% anual. 

Aquesta diferència entre els dos sectors és deguda a l’increment de pacients externs que 

atenen els hospitals, motivat per l’envelliment de la població així com la cronificació de 

patologies com el càncer. També l’alt preu dels fàrmacs innovadors per a patologies com 

l’esclerosi i el nou mercat de l’hepatitis C ha contribuït a aquest creixement. 

 

 

 

 

Fig_4.5._Estimació de l’evolució del mercat farmacèutic de retail espanyol. Font: IMS 

Health, Market Prognosis September 2013 
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4.2. Agents i estructura 

El mercat farmacèutic espanyol està format per diferents agents i presenten la següent 

estructura amb la seva corresponent quota de mercat: 

 

 

Fig_4.6._Estimació de l’evolució del mercat farmacèutic hospitalari espanyol. Font: IMS 

Health, Market Prognosis September 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fig_4.7_Análisis sectorial de la distribución farmacéutica en España (Octubre 2013) 
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L’elaboració dels productes va a càrrec dels laboratoris. A Espanya gairebé la meitat del 

mercat està controlat pels 10 primers laboratoris, sent Novartis i Pfizer els dos principals 

laboratoris l’any 2014. 

Els productes poden ser distribuïts directament o mitjançant les distribuïdores 

farmacèutiques (DF). 

Com es pot veure a la Fig. 4.8 de la pàgina anterior la farmàcia hospitalària es decanta per 

la distribució directa amb el proveïdor. 

Aquest tipus de distribució  entre proveïdor i minorista té certs inconvenients: 

- Només es tracta de funcions logístiques, en cap cas atorga funcions de valor 

afegit o de comercialització. 

- Només distribueixen en aquells casos i productes més rentables. 

Per altra banda, dues terceres parts dels productes del mercat passen pel canal majorista 

que són els intermediaris entre productor (laboratoris) i minorista, garantint el flux de 

productes sanitaris i medicaments fins a les OOFF.  

Dins d’aquest canal majorista el 97% són les conegudes com full-line wholesalers, les 

distribuïdores tradicionals. Aquelles que posen tota la gama de medicaments a disposició 

de totes i cadascuna de les farmàcies amb independència del preu o rotació. 

Fig_4.8._Classificació de laboratoris de major venda de productes farmacèutics a 

Espanya. Font: IMS Health 
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Espanya és el país d’Europa amb la quota de DF de tipus cooperatiu més elevada, 

concretament un 75,8% està en mans dels propis farmacèutics. 

Finalment els minoristes que posen els productes al servei del client són les farmàcies. Les 

oficines de farmàcia (OOFF) representen avui en dia un 60% de la dispensació global de 

medicaments a Espanya. 
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5. Distribuïdores farmacèutiques 

5.1. Definició i funcions 

Sembla evident que les DF juguen un paper important en aquest sector ja que 

proporcionen el 94,1% dels medicaments i productes farmacèutics distribuïts per les OOFF.  

Les DF aporten els serveis d’emmagatzematge i logístics dels productes farmacèutics. 

Garanteixen l’accés a tots els medicaments i productes sanitaris, retallant distàncies i temps 

de servei per evitar trencaments d’estoc. Certifiquen que tota la gama de medicaments 

autoritzats estiguin a disposició de tots i cadascun dels ciutadans mitjançant un 

subministrament eficient i constant amb les OOFF. 

El motiu de l’existència d’aquestes distribuïdores s’explica en els beneficis que aporten a 

laboratoris i OOFF així com a la salut pública. 

 Estalvien la necessitat de mantenir magatzems propis als laboratoris. 

 Garanteixen una xarxa de distribució. 

 El seu model logístic simplifica la xarxa de distribució i disminueix el número de 

transaccions. 

 Asseguren un flux constant dels productes permetent a les OOFF la disponibilitat de 

qualsevol d’ells en poques hores i evitant-los estocs. 

 Distribueixen a totes les OOFF independentment de la ubicació. 

 Bones condicions comercials. 

 Correcta informació sanitària. 

 Garanteix l’autenticitat evitant falsificacions. 

 L’ absoluta traçabilitat del lot així com de la data de caducitat permet la seva retirada 

en cas d’alerta sanitària, evitant riscos per a la salut pública. 

També aporten una sèrie de valors afegits als diferents agents del mercat: 

 Personalització dels enviaments. 

 Possibilitat d’emmagatzemar productes comercials de fires o cursos. 

 Logística inversa. Reciclatge adient als decrets sanitaris i mediambientals. 

 Assessorament al farmacèutic (optimització compres, servei informàtic, MKT, Visual 

Merchandising). 
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 Servei d’atenció al soci 24h. 

 Formació continuada al farmacèutic. 

 Serveis financers. 

Així doncs, la participació de la distribució farmacèutica en el flux directe i invers dels 

medicaments i productes farmacèutics permet optimitzar la logística i assegurar la 

traçabilitat dels productes garantint la salut pública. 

En el següent diagrama de flux es mostren les diferents funcions que realitzen les DF: 

 

 

 

Fig_5.1._Diagrama de flux i funcions d’una distribuidora farmacéutica. Font: Informe 

FEDIFAR Noviembre 2013 
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6. Magatzem distribuïdor logístic 

El present projecte estudia el magatzem distribuïdor logístic de Gavà de l’empresa 

Federació Farmacèutica.  

L’organització de l’empresa està dividida en diferents departaments: Compres, Finances, 

Marketing, Comercial i Vendes, RRHH, Operacions, Qualitat, SAS i Serveis Informàtics. 

Federació Farmacèutica distribueix medicaments a Catalunya, País Valencià, Andorra i la 

franja de Ponent mitjançant 7 magatzems logístics distribuïts a les següents localitzacions: 

València, Castelló, Reus, Lleida, Gavà, Terrassa i Girona. 

 Per entendre l’estudi a realitzar es fa una descripció dels principals processos que es duen 

a terme en els seus magatzems. 

6.1. Organització productiva 

A continuació es mostra el diagrama de flux i els processos que segueixen els productes en 

aquests magatzems. 
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Fig_6.1._Diagrama de flux i processos dels magatzems distribuïdors de Federació 

Farmacèutica 
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6.2. Recepció 

És la primera baula de la cadena d’activitats tangibles desenvolupades per l’Empresa. En 

aquest pas del procés és on situarem el present projecte. 

6.2.1. Descàrrega de mercaderies 

S’engloba dins el procés de recepció i és comú per a tots els magatzems. En aquest procés 

es comprova de forma visual que el gènere ha arribat en bon estat (no arriba colpejat). Si 

tot és correcte es segella el taló al transportista i s’accepta la mercaderia i, en cas contrari, 

s’indica la incidència.  

La metodologia per a realitzar la descàrrega de mercaderies dels gèneres servits pels 

proveïdors està esquematitzada en el diagrama següent: 
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Fig_6.2._Esquema de la metodologia de descàrrega de mercaderies 
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6.2.2. Inspecció i acceptació de mercaderies 

És la segona i última fase del procés de recepció. Aquest procés varia segons el 

magatzem: 

A. Inspecció i Acceptació de mercaderies pels magatzems diferents de Gavà 

1. Un cop el gènere s’ha descarregat conforme, es genera la documentació 

d’expedició i s’imprimeixen les etiquetes de col·locació. 

2. Desencaixat i inspecció visual de les condicions del gènere (estat físic i 

caducitat). En cas de mal estat es rebutjarà. 

3. Si es troba en condicions correctes es fa el recompte d’unitats. Es mira que les 

unitats servides coincideixi amb les demanades. 

4. Es relaciona cadascuna de les etiquetes de col·locació amb el producte 

corresponent i es classifica el gènere segons les zones d’emmagatzematge. 

5. Finalment s’imprimeixen les etiquetes de recepció i, juntament amb tota la 

documentació anterior, s’envia a estructura central per a la posterior gestió. 

B. Inspecció i Acceptació de mercaderies pel magatzem de Gavà 

1. Un cop el gènere s’ha descarregat conforme, es genera la documentació 

d’expedició i es procedeix al desencaixat. 

2. Inspecció visual de les condicions de gènere, només estat físic. En cas de mal 

estat es rebutja. 

3. Si les condicions del gènere són correctes es procedeix a l’encaixat previ en 

cubetes grises. Es vincula el producte a una cubeta grisa amb el codi de la 

cubeta. A cada cubeta grisa se li assigna un i només un codi d’article. 

4. Enviament de la cubeta grisa a la zona de recompte per pesada. S’introdueix lot 

i caducitat del gènere al sistema Informàtic de l’empresa. En cas de caducitat no 

acceptable es rebutja el gènere. 

5. Si la caducitat és correcta es procedeix al recompte per pesada. Primer es 

pesen 3 unitats com a màxim per tal de calcular el pes mig unitari del gènere 

rebut.  

6. Encaixat definitiu del gènere i vinculació amb el codi de la cubeta grisa. En 

aquest punt el sistema estima en quin tipus de cubeta anirà el producte 

(TUB1,TUB2,TUB4,TUB8). 

7. Pesada final de la cubeta grisa amb totes les unitats indicant automàticament el 

recompte total d’unitats que conté aquella cubeta grisa. 

8. Enviament de la cubeta grisa per ser emmagatzemada a la zona corresponent. 
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Fig_6.3._Esquema de la metodologia d’ inspecció i acceptació de mercaderies per a 

magatzems diferents de Gavà 
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Fig_6.4._Esquema de la metodología d’ inspecció i acceptació de mercaderies pel 

magatzem de Gavà 

 

 

 

B.    Inspecció i acceptació de mercaderies pel magatzem de Gavà 
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6.3. Emmagatzematge de gènere 

Un cop recepcionats correctament, els productes són emmagatzemats en funció de la seva 

tipologia o de la seva capacitat de ser venuts.  

6.3.1. Zones d’emmagatzematge 

Els magatzems disposen de diferents àrees d’emmagatzematge: 

1. Zona de picking: àrea on es disposen els productes per a la seva extracció directa 

a la cubeta de comanda de les farmàcies. Hi trobem: 

- AF: Canals d’alimentació del robot, s’hi col·loquen els articles de més alta 

rotació. 

- PS: Pot estar composta d’estants simples (picking manual o amb 

radiofreqüència) anomenats PS2 i PS4 o de dispensadors automàtics al 

costat d’estants per a la seva reposició (en el cas de Gavà prestatgeries 

dinàmiques amb cubetes grises) coneguts com PS1 i PS3. Als primers s’hi 

col·loquen principalment productes de mitja i baixa rotació mentre que a 

les prestatgeries dinàmiques s’ubiquen aquells que per tipologia de l’envàs 

no poden situar-se en els canals del robot. (Ex: pots de xampú, farinetes). 

- SCS:  Carrousels horitzontals d’emmagatzematge caòtic. S’hi 

emmagatzemen productes de baixa rotació i productes que per la seva 

tipologia han d’estar totalment controlats. 

- S0,S1,S2: ubicacions de la sitja utilitzades com a Picking. S’hi 

emmagatzemen productes més grans que les cubetes grises com podrien 

ser bolquers o articles d’ortopèdia). 

2. Alimentació picking: zona d’emmagatzematge on es troben les cubetes amb 

producte per alimentar les zones de picking a excepció de les ubicacions de 

picking de la sitja. Aquestes cubetes grises es troben en ubicacions anomenades 

miniload (ML). En el cas dels robots, els miniloads alimenten les ubicacions AR, 

que són les encarregades d’alimentar directament els canals del robot (AF).  

3. Magatzem d’estoc: àrea d’emmagatzematge on es guarden els palets per 

alimentar les ubicacions S0,S1 i S2. En cas de saturació del ML s’hi poden 

emmagtzenar cubetes grises paletitzades. En el magatzem de Gavà se’l 

denomina sitja i es coneix amb la nomenclatura S. 
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4. Zona de productes termolàbils: àrea d’emmagatzematge constituïda per les 

neveres de servei (picking) i les cambres d’estoc d’aquests productes. A Gavà hi 

ha les cambres mixtes, una gran cambra amb una entrada per als palets amb 

unes prestatgeries dinàmiques a l’interior que deriven en finestres d’extracció pel 

picking. Es coneixen amb la lletra C. 

5. Zona de productes inflamables. 

6. Zona d’estupefaents i productes controlats: es disposa d’armaris de seguretat 

tancats amb clau i zones d’accés restringit d’emmagatzematge caòtic. 

7. Zona per a dermofarmàcia i cosmètics: productes separats dels altres productes 

per evitar contaminacions encreuades. 

8. Zona d’estoc per recepcionar: mercaderia descarregada pendent de ser 

examinada i acceptada. També existeix una àrea de stock intermig entre els 

procediments de desencaixat i pesada en el magatzem de Gavà. 

9. Altres zones: 

- Àrea de productes retornats pel socis pendents del seu examen. 

- Àrea de productes retirats per alertes sanitàries. 

- Àrea de productes retirats del magatzem per caducitat propera. 

6.3.2. Procés d’emmagatzematge 

Els productes s’emmagatzemen en la ubicació predeterminada pel seu codi geogràfic de 

localització. 

En els magatzems que s’ubica de forma manual es procedeix de la següent manera: 

- Lectura del codi de barres que figura al subministrament. 

- Lectura del codi de barres que figura a l’article. 

- Lectura del codi de barres de la ubicació. 

- En el cas de Gavà la sistemàtica és diferent.  Un cop encaixat el producte en cubeta grisa 

el sistema Schaeffer decideix la ubicació segons diferents criteris: 

- Cubeta gris amb més d’una referència: ubicació al carrousel (SCS) 

- Cubeta gris amb només una referència: classificació segons la seva rotació 
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6.3.3. Rotació del gènere emmagatzemat 

L’emmagatzematge del gènere es realitza respectant el criteri FIFO (First In, First Out) atès 

que normalment el gènere que es rep dels proveïdors té una data de caducitat més 

llunyana que el gènere ja existent al magatzem. 

Aquest concepte només canvia quan es col·loquen devolucions de les OOFF o siguin 

productes rebuts d’altres magatzems amb la finalitat d’equilibrar l’estoc, passant a regir-se 

pel criteri LIFO (Last In, First Out) facilitant la col·locació d’aquests productes esmentats. 

A Gavà existeix el criteri FEFO (First Expired First Out) on el sistema facilitarà primer els 

productes que caduquen abans. 

6.4. Preparació de comandes 

En funció de la tipologia i rotació dels productes i, per tant, de la ubicació on estiguin 

emmagatzemats, les comandes es poden preparar de maneres diferents: 

- Preparació manual. 

- Preparació mecanitzada amb dispensador automàtic. 

- Preparació mecanitzada amb radiofreqüència (MPS). 

A Gavà aquests tres processos de preparació de comandes estan totalment automatitzats 

segons el concepte producte a home: la persona no cercarà el producte, sinó que aquest 

arribarà a ella. 

Les ordres d’inici de preparació de les comandes es llancen en funció dels horaris previstos 

per a les sortides de les rutes de repartiment. 
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Fig.  7.1. Producció de línies any 2015 per magatzem 

 

 

 

 

 

 

 

7. Descripció del problema 

7.1. Importància del magatzem de Gavà 

Gavà ha estat dissenyat amb l’objectiu de ser el magatzem d’alta rotació de Federació 

Farmacèutica. La seva alta automatització permet: 

 Produïr el 48,47% de les línies totals de Federació Farmacèutica durant l’any 2015. 

 Presentar el rati de productivitat línies produïdes/hora més elevat de tota l’empresa.  

Tau_7.1._Productivitat línies produïdes per hora any 2015 per 

magatzem. 

 ANY 2014 ANY 2015 2015 VS 2014 

GAVÀ 132,89 140,05 5,39% 

VALÈNCIA 117,62 129,37 9,99% 

GIRONA 104,61 110,14 5,29% 

FF 96,61 99,84 3,34% 

CASTELLÓ 89,77 90,84 1,20% 

LLEIDA 65,59 65,44 -0,22% 

TERRASSA 59,91 64,15 7,08% 

REUS 50,18 61,67 22,90% 

 

Fig_7.1._Producció de línies any 2015 per magatzem 
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Aquest fet provoca que Gavà sigui l’únic magatzem que opera també els caps de setmana 

ja que és l’encarregat de preparar les comandes dels primers repartiments de dilluns de 

tots els 7 magatzems. Aquest fet augmenta encara més la importància del seu bon 

funcionament. Si Gavà no és capaç de satisfer la demanda en surten malparats tots els 

magatzems. Les compres es fan seguint un model de gestió d’estocs periòdic on el període 

d’aprovisionament dels laboratoris és setmanal o bisetmanal.  

Amb l’objectiu de ser un magatzem d’alta rotació i, per tant, tenir un estoc mínim de 

seguretat, Gavà conté 55.000 ubicacions fixes d’emmagatzematge més les corresponents 

a la sitja. A la sitja les ubicacions varien segons la gestió del magatzem i s’hi poden 

emmagatzemar tant cubetes grises com palets amb caixes origen del laboratori. Gavà 

treballa amb un vademècum de 21.851 articles dels quals, i segons la classificació per 

rotació ABC, 2.658 són A (alta rotació), 4.491 B (mitja rotació) i 14.702 C (baixa rotació).  

 

 

El magatzem de Gavà presenta, doncs, un número limitat d’ubicacions. Les ubicacions 

disponibles de cada dia vénen donades per aquelles cubetes que han venut tot el seu 

gènere. Només es podran introduir nous productes mentre hi hagi disponibilitat d’ubicacions 

en el sistema d’emmagatzematge. 

7.2. Esquema d’ubicacions per zones 

S’inclou un esquema de les ubicacions que presenta el magatzem ordenades per zones 

així com el circuit d’alimentació des de que s’introdueix un producte al magatzem fins que 

s’extreu en forma de comanda de venda. 

 

 

 

 

Tau_7.2._Número de referències teòriques al magatzem de Gavà classificades per 

rotació ABC. Dades extretes de la última actualització de  vademècum del 

Febrer de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº REFERÈNCIES TEÒRIQUES 

A B  C TOTAL 

GAVÀ 2.658 4.491 14.702 21.851 
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On: 

- Zones amb contorn remarcat: corresponen a ubicacions de CG. 

- Zones amb contorn discontinu: corresponen a ubicacions sense CG (prestatgeries 

simples, canal robot o palet). 

- Zona amb contorn remarcat i discontinu: s’hi poden trobar tant CG com palets. 

- Fletxa: indica direcció de l’alimentació necessària entre dues zones. 

- Fletxa discontínua: indica direcció de l’alimentació entre dues zones només si és 

necessari 
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Fig_7.2._Esquema d’ubicacions i circuit d’alimentació corresponent al magatzem de 

Gavà 
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7.3. Ocupació dels contenidors 

S’han recollit dades del magatzem de Gavà des del 13 de Novembre de 2015 fins al 15 de 

Gener de 2016 amb l’objectiu de calcular el volum utilitzat del magatzem.  

Aquest estudi s’ha realitzat seguint les següents directrius. 

- Cada producte té una i només una zona de picking assignada que no varia. 

- A la sitja no es barrejaran caixes origen i cubetes grises (CG) en un mateix palet. 

- Les CG de la sitja són aquelles destinades al ML però que per falta d’espai s’han 

hagut de paletitzar i emmagatzemar fins que puguin ser ubicades on els 

correspon.  

- El càlcul del volum utilitzat de palets amb caixa origen de la sitja s’ha efectuat 

considerant els volums de les caixes origen. 

- Els volums dels diferents tipus de recipients es calcularan en litres (l). 

o Volum cubeta grisa: 38,2l. 

o Volum palet sitja: 1000l. 

- Ubicacions de CG: 

o AR: Alimentació dels canals del robot. 

o PS1 i PS3: prestatgeries dinàmiques. 

o ML: miniload. Alimentació per a la reposició de totes les zones excepte les 

ubicacions de picking de la sitja. 

o SCS: carrousel d’emmagatzematge caòtic. 

o SITJA: ubicacions de la sitja utilitzades per CG paletitzades. 

- Ubicacions de palet: 

o PS2 i PS4: ubicacions d’estants simples.  

o SITJA: ubicacions de la sitja utilitzades per caixes origen paletitzades. 

7.3.1. Càlcul del volum utilitzat de les CG per zones 

S’ha calculat el volum utilitzat de les CG per a cada zona del magatzem on les podem 

trobar i s’ha dividit per zona de picking: 
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PROMIG 

 

Nº de cubetes Ocupació 

Robot 26.879 32,11% 

AF 
  

AR 10.247 25,28% 

ML(+sitja) 16.632 36,32% 

PS1-PS3 5.981 41,71% 

Dinàmiques 1.527 30,74% 

ML(+sitja) 4.928 45,10% 

PS2-PS4 7.020 33,39% 

Estants simples 
  

ML(+sitja) 7020 33,39% 

SCS 11.737 34,18% 

Carrousel 7.011 27,83% 

ML(+sitja) 4.726 43,61% 

Ocupació cubetes grises 52.091 33,94% 

   

S’observa que les CG s’omplen només una tercera part de la seva capacitat, sent les 

ubicacions que alimenten els canals les que presenten pitjor rati de volum utilitzat. 

Segons l’estudi realitzat al magatzem durant el període indicat veiem que els articles A (alta 

rotació) presenten una major ocupació de les CG. En promig tenim els següents resultats: 

o Alta rotació (A): 35,11% 

o Mitja rotació (B): 34,05% 

o Baixa rotació (C): 30,20% 

 

 

 

 

 

 

 

Tau_7.3._Ocupació actual de les CG per zona de picking 
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7.3.2. Càlcul del volum utilitzat dels palets per zones 

S’ha calculat el volum utilitzat dels palets per a cada zona del magatzem on els podem 

trobar i s’ha dividit per zona de picking: 

 

PROMIG 

 

Nº palets Ocupació 

SITJA 279 57,44% 

S0 
  

S1 
  

S2 
  

S3 10 44,19% 

S4 16 62,77% 

S5 102 51,63% 

S6 152 61,62% 

Ocupació palets 279 57,44% 

Els palets tenen uns ratis d’ocupació bastant alts respecte al de les CG. 

 

Tau_7.4._Ocupació actual dels palets per zona de picking 

Fig_7.3._Percentatge d’ocupació de les CG segons classificació per rotació 
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7.4. Factor de repartiment 

Un estudi més exhaustiu del procés de recepció i recompte de mercaderies al magatzem 

de Gavà permet aportar llum a aquest baix nivell d’ocupació de les CG. 

Com s’ha explicat anteriorment el procés de recepció de mercaderies a Gavà és totalment 

diferent al dels altres magatzems, ja que ha estat dissenyat per a poder recepcionar i entrar 

al sistema el major nombre d’unitats en el menor temps possible.  

La metodologia que permet arribar a aquest objectiu és a la vegada responsable de la 

baixa ocupació de les CG: 

- No es treballa contra albarà de compres: En la vinculació d’un producte amb una 

CG es fa ignorant en tot moment quantes unitats d’aquell producte hi ha al 

subministrament recepcionat. L’operari, doncs, utilitzarà una nova cubeta cada 

cop que es trobi un producte nou. Els productes provinents dels laboratoris 

estaran repartits en les caixes origen en funció de la metodologia emprada en la 

preparació de comandes d’aquests i, per tant, en funció d’això, s’utilitzaran més o 

menys CG per a entrar-los al sistema. Aquest fet provoca la sobreutilització de 

cubetes amb poques unitats d’un mateix producte però permet recepcionar les 

comandes de manera molt més àgil. 

- No és fins a la segona etapa del procés de recepció (recompte per pesada) que 

es coneix el nombre d’unitats entrades al sistema d’aquell producte. 

7.5. Càlcul dies mig de rotació d’estoc per zones 

S’han calculat els dies de rotació d’estoc per zones de picking de magatzem i s’ha dividit en 

funció de la classificació ABC.  

Per fer-ho s’han extret dades de dies aleatoris durant l’any 2015 excloent els mesos de 

Juliol, Agost i Desembre ja que presenten anomalies degut a les compres de vacances 

(factor que s’introduirà al subapartat 7.6.3 Factors correctors d’estoc). 
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Els dies de rotació s’han calculat per a cada article seguint la següent fórmula: 

 

La taula resultant és el promig dels valors obtinguts els dies estudiats: 

 

Dies rotació d’estoc calculats 

Zona A Quantitat B Quantitat C Quantitat Total Quantitat 

AF1 18,5 321.165 21,5 70.456 31,0 4.912 19,2 396.533 

AF2 17,1 236.395 20,0 68.254 34,4 6.254 18,1 310.903 

AF3 18,0 289.643 19,4 59.954 32,7 6.549 18,5 356.146 

AF4 17,4 276.120 21,4 61.213 27,6 5.055 18,2 342.388 

PS1 22,8 43.016 25,5 19.750 77,4 4.345 27,1 67.111 

PS2 23,6 23.917 22,7 23.992 39,0 33.822 29,7 81.731 

PS3 31,6 16.136 31,8 20.470 46,6 5.680 33,7 42.286 

PS4 25,5 8.010 25,2 31.684 34,5 56.714 30,7 96.408 

S0 16,9 726 12,7 421 38,6 554 22,9 1.701 

S1 - 
 

11,9 312 28,0 693 23,0 1.005 

S2 - 
 

29,7 1.113 51,6 3.115 45,8 4.228 

SCS 23,8 19.234 27,1 72.772 42,2 261.162 38,1 353.168 

 

18,4 1.234.362 22,9 430.391 40,7 388.855 23,6 2.053.608 

 

 

 

 

 

 

Tau_7.5._Dies de rotació d’estoc dividit per zones de picking i classificació ABC 
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Per a comprovar si els resultats són interpolables a la realitat es comparen amb les dades 

reportades de cobertura durant l’any 2015 dels mesos estudiats: 

GAVÀ 

Mes 2015 Cobertura 

GENER 24,9 

FEBRER 24,6 

MARÇ 23,5 

ABRIL 23,1 

MAIG 23,5 

JUNY 23,8 

JULIOL - 

AGOST - 

SETEMBRE 22,0 

OCTUBRE 24,0 

NOVEMBRE 24,7 

DESEMBRE - 

PROMIG 23,8 

S’observa la semblança entre ambdós càlculs i, per tant, es consideren vàlids els valors de 

rotació d’estocs per zones calculats anteriorment. 

7.6. Simulació d’estocs any 2015 

L’objectiu del càlcul de capacitat és obtenir el nombre d’unitats necessàries en estoc per a 

satisfer la demanda de cada article durant 2015 i veure quantes d’aquestes unitats hi 

cabrien al magatzem amb els valors de volum utilitzat i dies de rotació actuals calculats i, 

quantes unitats en quedarien fora. L’estudi es du a terme per a tots els mesos de 2015.  

Es segueix el següent procediment: 

- Les dades de vendes i estocs es donen en unitats (uds). 

- S’extreuen dades de vendes per a cada article i mes. 

- En funció dels dies de rotació calculats, de la zona de picking de cada article i de 

la classificació ABC, es calcula l’estoc mensual necessari per a satisfer aquesta 

venda. 

- S’apliquen els factors correctors de compres especials i període de vacances pel 

càlcul de l’estoc total. 

Tau_7.6._Cobertura mensual any 2015. Dades extretes d’informes interns 
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7.6.1. Vendes/dia 

S’extreuen les dades de les vendes per a cada article i mes durant l’any 2015.  

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Vendes (ud) 3.318.818 2.981.039 3.200.798 3.009.012 2.967.236 2.767.283 

Dies mes 31 28 31 30 31 30 

Vendes/dia (ud/dia) 107.059 106.466 103.252 100.300 95.717 92.243 

 
      

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Vendes (ud) 2.930.969 2.324.987 2.959.379 2.954.828 2.747.436 3.162.002 

Dies mes 31 31 30 31 30 31 

Vendes/dia (ud/dia) 94.547 75.000 98.646 95.317 91.581 102.000 

 

 

 

 

 

 

7.6.2. Estoc mig per dies de venda 

Es calculen les unitats necessàries d’estoc de cada producte per a satisfer la venda durant 

els dies d’estoc calculats  de la següent manera.  

 

Els dies de rotació de cada article s’extreuen de la taula anterior ( Tau._7.5) en funció de 

la zona de picking de l’article. 

 

 Tau_7.7._Vendes/dia mensuals durant l’any 2015 

Fig_7.4._Gràfic resum vendes mensuals any 2015 
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S’obté la següent taula per mesos: 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig dies 
venda (ud) 

2.238.174 2.235.061 2.175.786 2.112.166 2.022.420 1.964.564 

       

       

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig dies 
venda (ud) 

2.020.472 1.592.728 2.089.196 2.012.200 1.942.564 2.146.645 

7.6.3. Factors correctors d’estoc 

Pel correcte càlcul de l’estoc global també s’han de tenir en compte dos factors importants: 

 Períodes de vacances: durant els períodes de vacances molts laboratoris paren la 

seva producció i, per tant, es compra amb cobertura per a cobrir aquests dies i no 

caure en ruptures d’estoc. Aquest factor afecta als mesos de Juliol, Agost i 

sobretot Desembre. Concretament el sistema informàtic d’aprovisionament 

cobreix 5 dies extres al Juliol, 7 a l’Agost i 14 al Desembre. 

Aplicant aquest factor l’estoc global presenta els següents valors: 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig amb 
període de vacances 

(ud) 
2.238.174 2.235.061 2.175.786 2.112.166 2.022.420 1.964.564 

       

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig amb 
període de vacances 

(ud) 
2.491.688 2.116.033 2.089.196 2.012.200 1.942.564 3.571.758 

 Compres especials: aquest factor fa referència a aquelles compres que no són 

directament de reposició. Acostumen a anar lligades a acords comercials (ràpels 

per compres més voluminoses o ofertes dels laboratoris en poden ser exemples). 

 

 

Tau_7.8._Estoc mig per dies de venda per a cada mes de 2015 

Tau_7.9._Estoc mig per dies de venda aplicant factor de període de vacances 
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Fig_7.5._Evolució de l’estoc total amb i sense factors correctors 

 

 

 

 

 

 

La mitja dels últims 5 anys (2011-2015) al magatzem de Gavà va ser la següent:  

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Comandes especials (ud) 108.337 241.108 367.465 321.420 313.278 301.831 

        

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Comandes especials (ud) 27.431 524.249 67.475 366.118 674.226 528.090 

7.6.4. Estoc total 

Aplicant aquests dos factors correctors s’obté la següent taula: 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig total (ud) 2.346.511 2.476.169 2.543.251 2.433.586 2.335.698 2.266.395 

        

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig total (ud) 2.519.119 2.640.282 2.156.671 2.378.318 2.616.790 4.099.686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tau_7.10._Mitjana de compres especials entre els anys 2011-2015 

 Tau_7.11._Estoc mig total mensual durant any 2015 
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7.7. Càlcul capacitats any 2015 

Es calcula quant de l’estoc calculat es pot emmagatzemar tenint en compte el nombre 

d’ubicacions, el nombre de CG que es poden utilitzar per a un mateix article i el volum útil 

calculat per zona de picking. 

Es seguirà el següent procediment: 

- Els càlculs es realitzen mes a mes. 

- L’ordre d’emplenament segueix l’ordre lògic d’emmagatzematge explicat a 

l’apartat 7.2: primer les ubicacions picking i després les zones d’alimentació. 

- S’extreuen dades de les quantitats i/o volums que caben en les ubicacions on no 

es troben ni CG ni palets (AF, PS2,PS4,S0,S1 i S2).   

- De l’estoc total calculat se’n calcula el volum que es destinarà a aquestes 

ubicacions. 

- De les que sí que es troben en CG o palet se’n calcula quants d’aquests 

contenidors seran necessaris a cada zona del magatzem (picking, ML i sitja) en 

funció del volum útil calculat a l’apartat 7.3. 

- Finalment es calcularan el nombre de CG i de palets que no es poden ubicar al 

magatzem per manca d’espai. 

- Tots els volums es donen en litres (l). 

7.7.1. Volum a ubicacions picking sense CG ni palets 

El magatzem presenta unes ubicacions de picking on no s’hi troben ni CG ni palets per a 

emmagatzemar el producte. Es tracten de les següents zones: 

- AF: canals d’abastiment del robot. 

- PS2 i PS4: Estants simples (picking manual o amb radiofreqüència). 

- S0,S1 i S2:  ubicacions picking de la sitja. 

AF 

A cada canal li correspon un i només un article. Cada canal té una longitud de 2,5m. Es 

calculen les unitats que hi caben de cada article que té les ubicacions AF com a zona 

assignada de picking. Per a fer-ho es divideix la llargada del canal entre la més petita de les 

3 dimensions de l’article (alçada, llargada, amplada). 
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PS2, PS4 

A cada estant li correspon un i només un article. Els estants simples tenen una capacitat de 

12,1 litres. Es calculen les unitats que hi caben de cada article que té les ubicacions PS2 i 

PS4 com a zona assignada de picking. Es divideixen els 12,1 litres entre el volum unitari de 

l’article en litres. 

S0,S1 i S2 

Les ubicacions de picking de la sitja tenen una capacitat de 36,2 litres. Es calculen les 

unitats que hi caben de cada article que tingui aquestes ubicacions com a zona assignada 

de picking seguint el mateix procediment que a les ubicacions PS2 i PS4. 

El volum destinat a les ubicacions picking es mostra a continuació: 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Volum a picking 
sense CG ni palet 

(l) 
123.664 124.319 124.585 124.637 124.577 124.949 

       

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Volum a picking 
sense CG ni palet 

(l) 
126.963 124.557 126.896 125.210 124.551 127.038 

7.7.2. Volum a contenidors (CG i palets) 

Es calcula el volum de cada article que correspon a les diferents ubicacions de CG o palets 

després d’haver ubicat el volum pertinent a la seva ubicació de picking (si és que amb la 

ubicació de picking encara queden unitats per ubicar).  

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Unitats en CG/Palet 
(ud) 

1.984.097 2.111.765 2.176.410 2.068.233 1.972.444 1.907.167 

       

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Unitats en CG/Palet 
(ud) 

2.143.912 2.274.655 1.786.462 2.009.237 2.251.044 3.712.676 

Tau_7.12._Volum en ubicacions picking sense CG ni palet 

Tau_7.13._Unitats mensuals destinades a CG/palet  
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Es multipliquen aquestes unitats pel volum unitari de cada article per a saber el volum que 

ocupen. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Volum a 
CG/Palet (l) 

1.041.309 1.040.533 1.098.849 1.040.431 973.140 945.806 

 
      

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Volum a 
CG/Palet (l) 

1.066.138 1.034.210 931.286 1.018.836 1.114.139 1.794.262 

7.7.3. CG necessàries 

Es procedeix a calcular el nombre de CG necessàries per encabir el volum calculat a 

l’apartat anterior 

 Paràmetres 

Es calcula per zones seguint l’ordre lògic d’emmagatzematge i en funció dels següents 

paràmetres: 

- El nombre d’ubicacions (CG) màxim per a cada zona del magatzem on es poden 

ubicar: 

 
Máxim cubetes per zona 

 
PICKING 

AR1 4.176 

AR2 4.176 

AR3 4.176 

AR4 4.176 

PS1 1.068 

PS2 - 

PS3 1.056 

PS4 - 

ML 29.204 

SCS 8704 

 

 

*No existeix un nombre màxim de CG a ubicar a la sitja més enllà de la seva capacitat 

global. 

Tau_7.14._Volum mensual destinat a CG/palet en litres 

Tau_7.15._Màxim de CG per zona d’emmagatzematge 
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- El nombre màxim de CG per article que el sistema estableix per a cada zona. 

 
Máxim cubetes per article i zona 

 
PICKING ML SITJA 

AR1 4 2.000 2.000 

AR2 4 2.000 2.000 

AR3 4 2.000 2.000 

AR4 4 2.000 2.000 

PS1 4 200 2.000 

PS2 - 200 2.000 

PS3 4 200 2.000 

PS4 - 200 2.000 

- Les ocupacions de CG per zones calculades a l’apartat 7.3. 

 

 Càlcul repartiment del SCS 

S’observa  en la taula Tau_7.15._ de la pàgina anterior que el sistema no estableix cap 

criteri de CG màxim pel que fa al carrousel (SCS). Això és degut a que: 

- Al SCS s’hi col·loquen majoritàriament els articles de baixa rotació (presenten 

poques unitats per article). 

- És la única zona del magatzem on s’hi poden trobar cubetes compartides (de 2, 4 

o 8 compartiments). 

Per això, el seu càlcul del repartiment de volum presenta certes modificacions:  

- Per a simplificar el càlcul s’han considerat els 8 carrousels com un tot i s’ha 

avaluat el volum que hi cap respecte el volum que necessitaríem introduir-hi 

sense segmentar-ho per article. 

- Un cop omplerta la totalitat del SCS es segueix l’ordre d’alimentació. 

 

 CG necessàries a l’alimentació del robot i al picking (AR,PS1,PS3 i SCS) 

Seguint l’ordre d’alimentació primer s’emplenen les ubicacions de picking directe (PS1 i 

PS3) i les alimentacions dels canals del robot (AR) per a cada article de la següent manera: 

 

Tau_7.16._Màxim de CG per article en funció de la seva zona de picking i alimentació 
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En aquest cas el màxim de CG en les zones estudiades sempre serà 4 i l’estoc destinat a 

ubicacions picking del PS1 i PS3 serà 0 ja que elles mateixes són ubicacions de picking en 

CG. En el cas del AR se li restarà de l’estoc total dels articles pertinents, el volum destinat 

als canals del robot (AF). Finalment se li sumaran les CG destinades al SCS. 

La suma de totes les CG necessàries per article a aquestes ubicacions segmentada 

mensualment presenta la següent forma: 

 

CG a ubicacions picking 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 2.036 2.078 2.091 2.048 2.033 1.941 

AF2 2.170 2.226 2.271 2.205 2.179 2.043 

AF3 2.497 2.537 2.556 2.521 2.496 2.396 

AF4 2.714 2.757 2.766 2.743 2.732 2.622 

PS1 828 833 851 840 849 864 

PS3 800 809 807 810 794 797 

Total sense SCS 11.045 11.240 11.342 11.167 11.083 10.663 

SCS 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 

Total 19.749 19.944 20.046 19.871 19.787 19.367 

 
       

CG a ubicacions picking 

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 2.205 2.051 2.016 2.019 1.988 2.637 

AF2 2.367 2.247 2.147 2.167 2.100 2.868 

AF3 2.645 2.523 2.422 2.465 2.443 3.113 

AF4 2.900 2.786 2.679 2.693 2.649 3.295 

PS1 860 846 862 869 862 867 

PS3 810 774 793 786 795 843 

Total general 11.787 11.227 10.919 10.999 10.837 13.625 

SCS 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 

Total 20.491 19.931 19.623 19.703 19.541 22.333 

 CG necessàries al ML 

Es procedeix a calcular les CG necessàries de tots aquells articles que tinguin com a zona 

d’alimentació el ML i encara els hi quedin unitats per encabir dins del magatzem. És a dir, 

aquells articles que ja hagin omplert les ubicacions picking i la seva següent zona 

d’alimentació segons l’ordre d’emmagatzematge és el ML. 

Tau_7.17._CG necessàries a les ubicacions AR,PS1,PS3 i SCS 
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On: 

- El màxim de CG al ML dependrà de la zona segons la taula Tau_7.15.. 

- L’estoc a encabir és el restant després d’haver ubicat les ubicacions picking sense 

CG i les ubicacions picking amb CG  

La suma de totes les CG necessàries a aquestes ubicacions segmentada mensualment 

presenta la següent forma: 

 
CG a ubicacions ML 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 5.542 5.747 5.891 5.826 5.719 4.622 

AF2 4.610 4.749 4.734 4.387 3.977 3.591 

AF3 5.243 5.396 5.380 4.655 4.581 4.664 

AF4 4.379 4.648 4.556 4.412 3.991 4.207 

PS1 3.260 3.575 3.680 3.423 3.033 3.332 

PS2 4.229 4.392 4.533 4.879 4.076 4.187 

PS3 2.030 2.200 2.298 2.113 1.849 1.931 

PS4 4.812 5.142 5.204 4.744 4.544 4.433 

SCS 4.646 4.654 4.914 4.439 4.263 4.111 

Total necessari 38.751 40.503 41.190 38.878 36.033 35.078 

Total a encabir 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 

 

 
CG a ubicacions ML 

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 5.114 6.946 4.390 5.315 6.844 11.994 

AF2 4.343 5.056 3.486 4.055 4.600 9.490 

AF3 4.842 6.752 3.958 4.798 5.832 11.614 

AF4 4.556 5.004 3.693 4.652 5.002 9.645 

PS1 3.679 3.205 3.242 3.327 3.989 5.976 

PS2 4.816 4.858 4.471 5.212 5.639 6.415 

PS3 2.212 2.109 1.865 1.905 2.029 3.611 

PS4 5.492 4.778 4.657 5.007 5.059 7.755 

SCS 5.371 3.737 4.025 4.083 4.069 8.434 

Total necessari 40.425 42.445 33.787 38.354 43.063 74.994 

Total a encabir 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 

Tau_7.18._CG necessàries a les ubicacions del ML 
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Tots els mesos es supera la capacitat màxima de CG del ML. Les cubetes grises sobrants 

s’encabiran (si es pot) en forma de palet a la sitja. 

7.7.4. Palets necessaris 

A la sitja s’hi poden ubicar fins a 1.118 palets. Aquests els podem trobar en dues formes 

diferents: 

- Caixes origen paletitzades: ubicacions de reposició de les ubicacions de picking 

S0,S1 i S2.  

- Cubetes grises paletitzades: cubetes grises que el ML no és capaç d’absorbir. Es 

paletitzen a raó de 15 CG per palet. 

Primer emplenem amb les caixes origen que alimenten les ubicacions picking S0,S1 i S2 i 

seguidament hi encabim les CG sobrants del ML.  

La suma de tots els contenidors necessaris a aquestes ubicacions segmentada 

mensualment presenta la següent forma: 

  
PALETS SITJA 

  

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

C
u

b
et

es
 

o
ri

ge
n

 

S0 211 217 219 194 200 186 

S1 166 151 169 172 164 156 

S2 333 297 353 328 299 298 

Palets Caixes origen 710 665 741 694 663 640 

C
u

b
et

es
 g

ri
se

s 

CG necessàries ML 38.751 40.503 41.190 38.878 36.033 35.078 

Ub. Max. ML -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 

Total general 9.547 11.299 11.986 9.674 6.829 5.874 

Palets CG 637 754 800 645 456 392 

 

Total palets sitja 1.347 1.419 1.541 1.339 1.119 1.032 

 

Ub. Max. Sitja 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

 

Palets Sobrants 229 301 423 221 1 0 
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PALETS SITJA 

  

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

C
u

b
et

es
 

o
ri

ge
n

 

S0 219 167 189 164 179 425 

S1 192 164 172 187 207 312 

S2 296 289 286 335 362 367 

Palets Caixes origen 707 620 647 686 748 1.104 

C
u

b
et

es
 g

ri
se

s 

CG necessàries ML 40.425 42.445 33.787 38.354 43.063 74.994 

Ub. Max. ML -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 

Total general 11.221 13.241 4.583 9.150 13.859 45.790 

Palets CG 749 883 306 610 924 3.053 

 

Total palets sitja 1.456 1.503 953 1.296 1.672 4.157 

 

Ub. Max. Sitja 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

 

Palets Sobrants 338 385 0 178 554 3.039 

7.7.5. Palets sobrants 

Finalment es veu que certs mesos no es pot encabir tot l’estoc necessari. 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Palets CG sobrants (ud) 229 301 423 221 1 0 

CG sobrants (ud) 3.435 4.515 6.345 3.315 15 0 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Palets CG sobrants (ud) 338 385 0 178 554 3.039 

CG sobrants (ud) 5.070 5.775 0 2.670 8.310 45.585 

 

 

 

 

Tau_7.19._Palets necessaris a les ubicacions de la sitja 

Tau_7.20._CG sobrants 
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7.7.6. Taula resum final 

S’adjunta taula resum on es recullen tots els càlculs anteriors per mesos. També es calcula 

el percentatge d’ocupació del ML així com de la sitja per mesos. 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

CG picking 19.749 19.944 20.046 19.871 19.787 19.367 

CG a ML 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 

% ML 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CG a la sitja 9.547 11.299 11.986 9.674 6.829 5.874 

Palets CG a la sitja 637 754 800 645 456 392 

Palet Cubetes 
origen 

710 665 741 694 663 640 

Total palets sitja 1.347 1.419 1.541 1.339 1.119 1.032 

Capacitat CG sitja 408 453 377 424 455 478 

Palets de CG sitja 408 453 377 424 455 392 

Paets a la sitja 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.032 

% sitja 100% 100% 100% 100% 100% 92% 

Pallets CG 
pendents 

229 301 423 221 1 0 

CG Pendent 3.435 4.515 6.345 3.315 15 0 

 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

CG picking 20.491 19.931 19.623 19.703 19.541 22.333 

CG a ML 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 

% ML 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CG a la sitja 11.221 13.241 4.583 9.150 13.859 45.790 

Palets CG a la sitja 749 883 306 610 924 3.053 

Palet Cubetes 
origen 

707 620 647 686 748 1.104 

Total palets sitja 1.456 1.503 953 1.296 1.672 4.157 

Capacitat CG sitja 411 498 471 432 370 14 

Palets de CG sitja 411 498 306 432 370 14 

Paets a la sitja 1.118 1.118 953 1.118 1.118 1.118 

% sitja 100% 100% 85% 100% 100% 100% 

Pallets CG 
pendents 

338 385 0 178 554 3.039 

CG Pendent 5.070 5.775 0 2.670 8.310 45.585 

Tau_7.21._Resum final de l’ocupació i contenidors emmagatzemats a cada zona del 

magatzem 
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S’observa que tots els mesos el ML està ple i s’ha de recórrer a la sitja per a encabir 

aquells productes que no poden entrar-hi. És més, en la majoria dels mesos la sitja tampoc 

és capaç d’absorbir aquest volum deixant cubetes grises sense poder ser 

emmagatzemades al magatzem. Aquest cas és especialment significatiu el mes de 

Desembre on trobem 3.039 palets de CG pendents de ser emmagatzemats que signifiquen 

45.585 cubetes grises. 
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8. Gestió d’estocs per aprovisionament periòdic 

Federació Farmacèutica gestiona el seu estoc i aprovisionament de forma periòdica.  

Aquest model de gestió d’estocs consisteix en realitzar la comanda d’aprovisionament en 

períodes prefixats, iguals i coneguts. La quantitat a demanar a cadascun d’aquests 

períodes és variable i es calcula en funció del nivell d’estoc que es desitja tenir. 

En tot model d’aprovisionament periòdic s’hauran de fixar dos paràmetres: 

- Període d’aprovisionament (T). 

- Nivell d’estoc desitjat o cobertura (S). 

El període d’aprovisionament (T) dependrà de factors com: 

- La demanda (D). 

- Costos de llançament de comanda. 

- Costos de possessió. 

- Costos d’adquisició. 

- Possibles descomptes per quantitats. 

- Sincronització amb proveïdors i/o clients. 

El nivell d’estoc desitjat o cobertura (S) haurà de complir: 

- Servir convenientment la demanda durant el següent període de revisió (T) més el 

termini d’entrega (L) minimitzant possibles ruptures en el servei degudes a la 

variabilitat en excés de la demanda. 

La definició d’aquests dos paràmetres permet aportar una gran estabilitat al model, motiu 

pel qual l’aprovisionament periòdic és el més adequat si es vol gestionar un gran nombre 

de productes i/o referències. 

8.1. Definició de paràmetres i notació bàsica 

- Període d’aprovisionament (T): periodicitat en que es realitza comanda 

- Termini d’entrega (L): temps entre que es realitza comanda i el producte és rebut  

al magatzem. 

- Cobertura (S): nivell d’estoc desitjat. 

- Demanda (D): demanda mitja durant un període (any, setmana, dia,...) 
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Fig_8.1._Cicle d’aprovisionament periodic.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig_8.2._Esquema de nivells d’estoc en un model de gestió d’estocs per aprovisionament 

periòdic. Font: ETSEIB (DOE) Dossier 404, DO2-380  

 

 

 

 

 

 

- Demanda mitja durant termini d’entrega (µL): demanda mitja entre que es realitza 

comanda i el producte és rebut al magatzem. 

- Estoc mig (sm): volum mig d’existències en un magatzem durant un període de 

temps. 

- Estoc de seguretat (ss): nivell extra d’estoc que es manté en un magatzem amb 

l’objectiu de reduir les incerteses que es produeixen en la demanda. 

En la següent il·lustració es mostra el cicle d’aprovisionament periòdic on es poden 

observar els diferents paràmetres definits anteriorment. 

Els diferents nivells d’estoc es relacionen de la següent manera: 
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De l’esquema anterior (Fig._8.2.) se n’extreuen les següents relacions: 

  

 

Cal tenir en compte que la relació de l’estoc mig només és vàlida si es considera diferida la 

demanda insatisfeta, és a dir, si al no poder satisfer una demanda aquesta es tradueix en el 

retard del servei per al client fins que se’n tinguin existències. 

Si la demanda insatisfeta deriva en la pèrdua d’aquesta venda, l’estoc mig pren un valor 

lleugerament diferent: 

On : demanda mitja no atesa per cicle. 

8.1.1. Càlcul de l’estoc de seguretat 

De la primera fórmula (Eq. 8.1) se n’extreu que la cobertura és el sumatori de tres factors: 

- La demanda mitja durant el període d’aprovisionament (D*T). 

- La demanda mitja durant el termini d’entrega (µL). 

- L’estoc de seguretat o de protecció (ss). 

Aquest últim el podem definir com el volum d’existències per sobre del que normalment es 

necessita, amb l’objectiu de fer front a la variabilitat en excés de la demanda o per retards 

imprevistos de l’entrega de comandes.  

L’estoc de seguretat es calcula de la següent manera: 

 (Eq.  8.1) 

 (Eq.  8.2) 

 (Eq.  8.3) 
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On: 

- Ks: coeficient de seguretat o de nivell de servei. Recull el risc de ruptura a 

assumir per variabilitat de la demanda. S’extreu de les taules corresponents a la 

llei de la demanda i ve determinat per l’empresa. 

- σ: desviació tipus de la demanda durant el període considerat. 

- T: període d’aprovisionament. 

- L: termini d’entrega. 

8.1.2. Càlcul de la demanda mitja no atesa per cicle 

En l’escenari de demanda perduda per ruptura (Eq. 8.2) apareix el terme  o 

demanda mitja no atesa per cicle. Per a calcular aquest paràmetre es necessita saber la llei 

de distribució que segueix la demanda (llei de Poisson, llei discreta, llei Normal, llei 

uniforme, llei Erlang-2,...) així com els costos associats al procés de gestió dels estocs. 

Es comença calculant la proporció de cicles amb ruptura, coneguda com a H(S,T): 

On:  

- T: període d’aprovisionament 

- CR: Cost de ruptura. En aquest cas el marge o diferència entre el preu de venda 

a les OOFF i el preu de compra o adquisició (CA) 

- CS: cost de possessió. Cost associat a la creació i manteniment en estoc del 

producte així com dels costos de l’assegurança. Es calcula com el producte del 

cost d’adquisició (CA) per la tassa de possessió (i). 

Amb H(S,T) conegut es pot calcular el valor de y(S,T) recorrent a les fórmules i a les taules 

corresponents a la llei de distribució de la demanda a estudiar. 

Si la demanda segueix una llei de distribució Normal la demanda no atesa es calcula com: 

 

 

 (Eq.  8.4) 
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On: 

- σ: desviació tipus de la demanda durant el període considerat. 

- T: període d’aprovisionament. 

- L: termini d’entrega. 

- : demanda no atesa per cicle en la llei Normal centrada i reduïda. Aquest 

valor s’extreu de la taula de Llei Normal que relaciona H(t) amb .  
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9. Propostes de millora 

Amb l’objectiu d’elevar el percentatge actual d’ocupació dels contenidors i, per tant, intentar 

encabir el màxim de gènere possible al magatzem; es proposaran diferents escenaris de 

millora. Cadascun d’aquests escenaris es quantificarà i compararà amb la situació actual 

per mesurar-ne l’impacte i la viabilitat. Les 3 propostes següents volen arribar a millorar la 

situació actual posant èmfasi en l’aprovisionament, és a dir, en el període i quantitat que es 

compra.  

9.1. Proposta 1: Unificació del període d’aprovisionament 

Federació Farmacèutica treballa amb dos períodes d’aprovisionament classificats per 

laboratoris, així doncs al 74% d’ells se’ls hi fa comanda setmanalment mentre que al 26% 

restant la comanda és cada 14 dies (bisetmanal). Amb la intenció d’augmentar l’ocupació 

de les CG i d’utilitzar-ne menys per un mateix article, es proposa passar tots els laboratoris 

amb període d’aprovisionament d’una setmana a dues.  

Es procedeix a calcular els nous valors dels següents dos factors en la proposta d’unificació 

del període d’aprovisionament: 

- Ocupació dels contenidors. 

- Dies mig d’estoc. 

Un cop obtinguts aquests dos valors,  es pot avaluar com varia l’ocupació total del 

magatzem per mesos en el nou model d’aprovisionament mitjançant l’estudi de capacitat. 

9.1.1. Noves ocupacions dels contenidors 

El procediment a seguir i posterior càlcul es detalla a continuació. 

9.1.1.1.    CG: hipòtesi factor de repartiment 

La quantitat d’unitats que es destinen a cada CG depèn de dos factors: 

- El volum de compra. 

- El repartiment en les caixes origen del subministrament. 
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Aquest segon factor depèn de cada laboratori i de la seva manera de preparar les 

comandes.  

Per tant, per a fer el càlcul de la nova ocupació de les CG en el nou model 

d’aprovisionament es considera la següent hipòtesi: 

- El factor de repartiment és constant i independent del volum i del número de 

referències de la compra. 

Es procedeix a calcular l’ocupació de les CG en la situació inicial i en la del nou escenari 

sense tenir en compte el factor de repartiment. La variació trobada entre ambdós escenaris 

s’aplicarà a la situació inicial per trobar la nova ocupació real de les CG. 

Situació inicial 

Es calcula quantes cubetes es necessitarien en el cas que totes les unitats del 

subministrament vinguessin juntes en les caixes origen i, per tant, es fessin servir 

exactament les cubetes necessàries per a ubicar-les en estoc. Es calcula per a cada article 

mitjançant la següent fórmula: 

 

On: 

Nº  de comandes anuals (ud):  

Volum contenidor (l): volum de la CG  

 (Eq.  9.1) 
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Al SCS trobem articles en CG  de 2, 4 i 8 compartiments (TUB2,TUB4 i TUB8). Cada article 

té assignat un i només un tipus de CG. Per a cada un d’ells s’ha determinat quants 

compartiments necessiten i, per proporció, quantes CG completes. 

L’ocupació de les cubetes d’un mateix article es calcularà com: 

 

Mentre que l’ocupació mitja per a cada zona de Picking serà: 

 

Nou escenari d’unificació de T 

Es realitza el mateix càlcul suposant 26 comandes anuals per a tots els articles. 

Resultats CG 

Els resultats són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARI INICIAL UNIFICACIÓ T VARIACIÓ 

Zona picking Nº CG (ud) Ocupació Nº CG (ud) Ocupació Nº CG (ud) Ocupació 

AF1 1.686 65,45% 2.733 82,09% 62,10% 25,43% 

AF2 1.713 63,38% 2.749 80,36% 60,48% 26,79% 

AF3 1.777 66,11% 2.920 81,32% 64,32% 23,00% 

AF4 1.807 64,02% 2915 80,24% 61,32% 25,34% 

PS1 837 81,52% 1.435 90,17% 71,45% 10,61% 

PS2 1.845 41,36% 2.288 64,06% 24,01% 54,88% 

PS3 461 66,86% 718 80,83% 55,75% 20,91% 

PS4 2.410 36,77% 2.792 58,18% 15,85% 58,24% 

SCS 2..610 46,95% 3.513 64,12% 34,62% 36,58% 

Total 15.146 55,37% 22063 74,26% 45,67% 34,12% 

Tau_9.1._Número i ocupació de CG per zona de picking en l’escenari inicial i en la 

proposta d’unificació de T sense tenir en compte el factor de repartiment 
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Aplicant la hipòtesi podem concloure que: 

- L’ocupació de les CG en el nou escenari incrementa un 34,12% cosa que implica 

passar del 33,94% d’ocupació inicial a un 45,52%. 

En un anàlisi més detallat es pot veure que: 

- Les ubicacions AF, PS1 i PS3 presenten uns majors increments de CG a utilitzar i 

uns menors increments d’ocupació d’aquestes.  

- Les ubicacions PS2, PS4 i SCS presenten un menor increment de CG a utilitzar i 

uns majors increments  d’ocupació d’aquestes . 

Aquest fet s’explica al analitzar els productes que trobem en cada ubicació: 

- Les ubicacions AF, PS1 i PS3 són les encarregades d’emmagatzemar els 

productes de major rotació (AF els que van als canals del robot i PS1 i PS3 els 

que no poden anar-hi). Concretament a les ubicacions PS3 s’hi emmagatzemen 

els productes que per rotació podrien anar al robot però la seva morfologia no 

s’adequa als canals. A la ubicació PS1 s’hi troben els productes d’alta rotació de 

major volum i, per tant, no poden trobar-se al robot. El seu major volum propicia 

incrementar en major mesura el nombre de CG necessàries. 

- Per altra banda les ubicacions PS2, PS4 i SCS emmagatzemen els productes de 

mitja i baixa rotació. Al SCS principalment hi trobem els de molt baixa rotació 

mentre que a les ubicacions PS2 i PS4 es combinen amb els de mitja rotació. El 

increment d’ocupació és menor en el SCS ja que és on es troben el major nombre 

d’articles pertanyents a laboratoris amb compra bisetmanal i, que per tant, no 

varien la seva configuració inicial. 
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Les noves ocupacions de les CG dividides per zona de picking seran les següents. 

 

Ocupació 

Robot 
 

AF 
 

AR 31,64% 

ML(+sitja) 45,45% 

PS1-PS3 
 

Dinàmiques 35,58% 

ML(+sitja) 52,21% 

PS2-PS4 
 

Estants simples 
 

ML(+sitja) 48,31% 

SCS 
 

Carrousel 38,01% 

ML(+sitja) 59,56% 

Ocupació CG 45,52% 

9.1.1.2.    Palets 

Es realitza el mateix càlcul anterior amb els paràmetres corresponents als palets. 

- Volum contenidor (l): volum del palet (1.000l) 

La variació de l’ocupació dels palets només dependrà del volum de compra. 

Resultats palets 

 
ESCENARI INICIAL UNIFICACIÓ T VARIACIÓ 

Zona picking Nº Palets (ud) Ocupació Nº Palets (ud) Ocupació Nº Palets (ud) Ocupació 

S0 206 67,97% 353 81,05% 71,36% 19,24% 

S1 87 70,87% 146 84,70% 67,82% 19,51% 

S2 143 23,28% 153 33,92% 6,99% 45,70% 

Total 436 53,89% 652 70,81% 49,54% 31,40% 

 

Tau_9.2._Ocupació de les CG per zona de picking en l’escenari d’unificació de T 

Tau_9.3._Número i ocupació de palets per zona de picking en l’escenari inicial i en la proposta 

d’unificació de T 
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Podem concloure que: 

- L’ocupació dels palets en el nou escenari incrementa un 31,40% cosa que implica 

passar del 57,44% d’ocupació inicial a un 75,48%. 

Si es realitza un anàlisi més detallat s’arriba a la següent conclusió: 

- Els productes assignats a la zona de picking S2 presenten un menor increment de 

palets necessaris i un major increment d’ocupació d’aquests. 

Aquest fet s’explica al analitzar els articles que trobem a cada ubicació: 

- Les ubicacions S2 es destinen als productes de més baixa rotació de la sitja 

mentre que a les ubicacions S0 i S1 s’hi troben els d’alta i mitja rotació com 

podrien ser els bolquers. 

Per a qualsevol dels dos tipus de contenidors, sembla lògic i evident concloure que els 

productes de mitja i baixa rotació (B i C) són els que millor responen davant d’aquesta 

simulació pel que fa a l’estudi de l’ocupació. 

Les noves ocupacions dels palets dividides per zona de picking seran les següents. 

 

Ocupació 

Sitja 
 

S0 
 

S1 
 

S2 
 

S3 58,07% 

S4 82,48% 

S5 67,84% 

S6 80,97% 

Ocupació palets 75,48% 

9.1.2. Dies mig d’estoc 

La unificació del període d’aprovisionament a dues setmanes canviarà els diferents 

paràmetres d’estoc. Es procedeix a calcular-ho per a l’estoc mig. 

Primerament cal definir el comportament de la demanda per a poder prosseguir amb els 

càlculs d’estocs. 

Tau_9.4._Ocupació dels palets per zona de picking en l’escenari d’unificació de T 
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Fig_9.1._Test de normalitat per a la demanda mensual de 2015 realitzat amb el software 

Minitab 

 

 

 

 

 

 

 

 Model de demanda perduda: El sector distribuïdor farmacèutic espanyol es 

caracteritza per estar bastant dividit i, per tant, mantenir una gran competència 

entre les empreses que s’hi dediquen. Les OOFF solen ser clients de més d’una 

distribuïdora per a poder aconseguir tots els productes necessaris i minimitzar 

possibles faltes d’existències en alguns d’ells. Aquest escenari planteja clarament 

un model de gestió d’estocs per demanda perduda, ja que si no s’és capaç de 

satisfer la demanda d’un client aquesta venda es perd. 

 

 Demanda regida per una llei de distribució Normal: la demanda mitja mensual es 

regeix per una llei de distribució Normal com es pot observar en la següent imatge 

extreta del software estadístic Minitab. En ella es veuen els resultats d’aplicar un 

test de normalitat Anderson-Darling a la demanda per mesos (Fig._9.1.). Al 

obtenir un p-value superior al 0,05 (nivell de significança escollit)  es conclou que 

la hipòtesi nul·la de que la població estudiada segueix una distribució normal no 

es pot rebutjar. 
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Per tant, el nostre model d’aprovisionament i gestió d’estocs s’ajusta a les fòrmules 

descrites a l’apartat 8.1.  

9.1.2.1.   Desenvolupament del càlcul 

Es procedeix a calcular la variació d’estoc mig en dies per a aquells laboratoris que passen 

de comprar setmanalment (escenari inicial) a cada dues setmanes (escenari unificació de 

T). Segons la fórmula de l’apartat 8.1 (Eq 8.2): 

Escenari inicial 

 

Escenari unificació de T 

 

Els següents paràmetres no varien en el nou escenari: 

 D: demanda anual mitja. La demanda a estudiar és la mateixa que en l’escenari 

inicial. 

 µL: demanda mitja durant el termini d’entrega. Es desglossa com el producte de la 

demanda durant el termini d’entrega (µ) pel termini d’entrega (L). Ambdues 

variables no varien en el nou escenari. El termini d’entrega no es veu afectat pel 

volum de la compra. 

L’increment d’estoc mig és: 

 

Per altra banda sabem de la cobertura (Eq 8.1): 

Escenari inicial 
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Escenari unificació de T 

 

L’increment de cobertura és: 

 

Si substituïm (2) en (1): 

 

Finalment tenim que l’estoc de seguretat s’expressa (Eq 8.3): 

Escenari inicial 

 

Escenari unificació T 

 

Els següents paràmetres no varien: 

 Ks: coeficient de seguretat. Segueix una llei de distribució Normal.  

 σ: variabilitat de la demanda estudiada. 

 L: termini d’entrega. 

La relació entre ambdós escenaris és: 

 

Si substituïm (4) a (3) arribem a: 

En unitats: 
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En dies: 

 

On ssi, smf, smi,  i  s’expressen en dies. 

9.1.2.2.   Hipòtesi demanda no atesa en el nou escenari 

Per a calcular  s’hauria d’utilitzar la equació explicada a l’apartat 8.1.2 (Eq 8.4) on 

primer es trobaria el valor de H(S,T) per després arribar al valor de la demanda no atesa en 

el nou escenari mitjançant les taules de distribució de la Llei Normal. 

El valor de H(S,T) mig seria la mitjana ponderada del valor de cadascun dels 

aproximadament 22.000 articles que es poden trobar en estoc al magatzem de Gavà ja que 

cadascun d’ells presenta uns costos d’adquisició (CA), de ruptura (CR) i  una tassa de 

possessió (i) diferents. 

La gran variabilitat de productes que presenta un distribuïdor farmacèutic fa que trobem 

tasses de possessió molt diferents. Les tasses de possessió de productes de diferents 

tipologies varien en gran mesura.  

- Els articles refrigerats o de nevera presentaran una tassa de possessió més 

elevada que la de qualsevol article que no necessiti mantenir la cadena del fred 

en tot moment 

- Els articles controlats o estupefaents presentaran tasses de possessió més 

elevades que articles més quotidians degut a les exigències de control i 

traçabilitat que s’imposen per llei. 

- Els articles termolàbils també necessitaran d’una tassa de possessió major per 

mantenir les condicions necessàries per a que no perdin les seves prioritats. 

Ja que el càlcul de cadascuna d’aquestes tasses comporta una gran complexitat i la 

diferència de la demanda no atesa entre ambdós escenaris significa una variació molt 

minsa en l’estoc mig  s’ha considerat que: 
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Aplicant la hipòtesi i en genèric: 

9.1.2.3.   Càlcul numèric 

Es procedeix a calcular-ho numèricament sabent que: 

 Ti = 7 dies 

 Tf = 14 dies 

 L = 5 dies 

 ssi = 2,41 dies   

L’estoc de seguretat en la situació inicial s’ha extret de dades reportades per l’empresa. Es 

considera el mateix per a tots els articles ja que no es tenen prou dades per a poder 

segmentar-lo per a cadascun d’ells. 

Substituint pels valors: 

 

Caldrà ,doncs, aplicar aquest increment d’estoc mig en aquells laboratoris que canvien el 

seu període d’aprovisionament. Per això cal dividir la taula d’estoc mig presentada a 

l’apartat 7.5 (Tau_7.5.) en funció de si variarà aquest factor o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 (Eq.  9.2) 
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Compra setmanal 

 
Dies rotació laboratoris amb T=1 setmana 

Zona A Quantitat B Quantitat C Quantitat Total Quantitat 

AF1 18,3 313.516 20,9 63.283 30,3 4.371 18,9 381.170 

AF2 17,2 226.938 19,7 61.679 32,8 5.402 18,1 294.019 

AF3 18,2 278.640 18,4 52.333 27,6 4.369 18,4 335.342 

AF4 17,3 263.732 20,1 54.387 27,1 4.460 17,9 322.579 

PS1 22,1 37.475 22,6 15.148 67,7 3.374 25,5 55.997 

PS2 22,8 21.406 21,4 18.070 37,4 25.931 28,0 65.407 

PS3 27,8 12.198 30,0 15.495 43,3 3.927 30,8 31.620 

PS4 19,3 5.128 23,7 25.545 31,8 40.849 27,8 71.522 

S0 11,8 199 12,7 421 29,4 366 19,1 986 

S1 - 
 

11,9 312 29,9 583 22,3 895 

S2 - 
 

29,7 1.113 38,1 1.444 35,1 2.557 

SCS 21,3 13.520 25,9 62.128 38,2 184.695 34,6 260.343 

 

18,2 1.172.752 21,8 369.914 37,0 279.771 21,9 1.822.437 

Compra bisetmanal 

 

Dies rotació laboratoris amb T=2 setmanes 

Zona A Quantitat B Quantitat C Quantitat Total Quantitat  

AF1 28,2 7.649 26,4 7.173 36,6 541 26,8 15.363 

AF2 13,6 9.457 22,9 6.575 44,4 852 17,8 16.884 

AF3 13,4 11.003 26,0 7.621 42,9 2.180 19,6 20.804 

AF4 19,7 12.388 31,8 6.826 31,3 595 23,1 19.809 

PS1 27,4 5.541 35,0 4.602 111,0 971 35,3 11.114 

PS2 30,6 2.511 26,7 5.922 44,4 7.891 36,6 16.324 

PS3 43,5 3.938 37,4 4.975 54,0 1.753 42,4 10.666 

PS4 36,5 2.882 31,3 6.139 41,5 15.865 39,0 24.886 

S0 18,8 527     56,4 188 28,2 715 

S1         18,0 110 28,9 110 

S2         63,2 1.671 62,2 1.671 

SCS 29,7 5.714 33,8 10.644 51,8 76.467 48,1 92.825 

 

23,1 61.610 30,0 60.477 50,0 109.084 37,1 231.171 

Tau_9.5._Dies de rotació d’estoc per zones de picking i classificació ABC dels laboratoris 

amb compra setmanal  

 

Tau_9.6._Dies de rotació d’estoc per zones de picking i classificació ABC dels laboratoris 

amb compra bisetmanal  
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Els nous valors d’estoc mig dividits per zona de Picking i per classificació ABC per als 

laboratoris que canvien T seran els següents: 

 

Nou estoc mig laboratoris que canvien T  

Zona A B C 

AF1 22,4 25,1 34,4 

AF2 21,4 23,8 37,0 

AF3 22,3 22,6 31,7 

AF4 21,4 24,2 31,2 

PS1 26,2 26,7 71,8 

PS2 26,9 25,5 41,5 

PS3 31,9 34,1 47,4 

PS4 23,5 27,9 35,9 

S0 15,9 16,8 33,6 

S1   16,0 34,0 

S2   33,8 42,3 

SCS 25,4 30,1 42,4 

Els laboratoris que inicialment ja tenien establert un període de aprovisionament de dues 

setmanes no varien el seu estoc mig. 

9.1.3. Simulació d’estocs escenari d’unificació de T 

Es procedeix a realitzar el mateix procediment que en l’apartat 7.6 amb els nous 

paràmetres d’estoc mig i d’ocupació dels contenidors. 

Es consideren els mateixos factors correctors que en l’escenari inicial: 

- Períodes de vacances 

- Compres especials 

L’estoc total presenta els següents valors: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig total (ud) 2.748.562 2.876.674 2.930.378 2.809.138 2.694.214 2.611.225 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig total (ud) 2.871.756 2.920.618 2.526.736 2.732.522 2.860.123 4.445.463 

Tau_9.7._Dies de rotació d’estoc per zones de picking i classificació ABC en el nou 

escenari d’unificació de T dels laboratoris que canvien T 

 

Tau_9.8._Estoc mig total en unitats per l’escenari d’unifació de T 

 

 



Millora de la capacitat d’emmagatzematge en un magatzem distribuïdor logístic farmacèutic d’alta rotació Pág. 79 

 

Fig_9.2._Evolució de l’estoc total amb i sense factors correctors per a la proposta 

d’unificació de T 

 

 

 

 

 

 

 

Si es comparen aquests valors amb els de la situació inicial veiem que l’estoc mig total en 

unitats augmenta en un 14,15%. Es mostren els valors per mesos a continuació: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig unificació 
de T (ud) 

2.748.562 2.876.674 2.930.378 2.809.138 2.694.214 2.611.225 

Estoc mig inicial 
(ud) 

2.346.511 2.476.169 2.543.251 2.433.586 2.335.698 2.266.395 

Variació (%) 17,13% 16,17% 15,22% 15,43% 15,35% 15,21% 

       

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig unificació 
de T (ud) 

2.871.756 2.920.618 2.526.736 2.732.522 2.860.123 4.481.901 

Estoc mig inicial 
(ud) 

2.519.119 2.640.282 2.156.671 2.378.318 2.616.790 4.099.848 

Variació (%) 14,00% 10,62% 17,16% 14,89% 9,30% 12,61% 

 

 

 

Tau_9.9._Comparativa d’estocs mitjos totals en unitats entre l’escenari inicial i el d’unificació 

de T 
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Fig_9.3._Comparativa d’estocs mitjos totals en unitats entre l’escenari inicial i el 

d’unificació de T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es realitza la mateixa comparació en import (unitats*preu de venta unitari) s’extreuen els 

següents resultats: 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig unificació 
de T (€) 

18.139.599 18.971.016 20.098.908 18.891.305 18.182.426 18.015.419 

Estoc mig inicial (€) 16.129.660 16.885.289 18.048.214 16.910.843 16.298.474 16.198.370 

Variació (%) 12,46% 12,35% 11,36% 11,71% 11,56% 11,21% 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig unificació 
de T (€) 

20.463.425 19.233.308 18.267.973 20.860.648 19.925.244 28.166.161 

Estoc mig inicial (€) 18.588.834 17.750.476 16.327.137 19.092.893 18.684.026 26.262.257 

Variació (%) 10,08% 8,35% 11,89% 9,26% 6,64% 13,21% 

 

 

 

 

Tau_9.10._Comparativa d’estocs mitjos totals en import entre l’escenari inicial i el d’unificació 

de T 
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Fig_9.4._Comparativa d’estocs mitjos totals en import entre l’escenari inicial i el 

d’unificació de T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’observa que la variació d’estoc mig en import és del 10,35%. Aquest valor és menor 

respecte a la variació d’estoc en unitats ja que els productes que no canvien en el nou 

escenari, és a dir, els de compra bisetmanal, acostumen a ser productes de baixa rotació i 

més cars. Per altra banda els productes que més es venen pertanyen majoritàriament a 

laboratoris de compra setmanal i tenen un preu mig més baix.  

Si de l’increment d’estoc mig que esdevé d’aquest nou escenari es divideix en funció de la 

rotació dels seus articles s’observen els següents resultats. 

Per a l’estoc valorat en import: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

A 12,50% 12,28% 10,76% 11,18% 11,37% 10,44% 

B 17,12% 17,08% 15,95% 16,47% 16,00% 16,05% 

C 8,48% 8,53% 8,33% 8,36% 8,03% 8,22% 

Total 12,46% 12,35% 11,36% 11,71% 11,56% 11,21% 

  

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

A 9,58% 7,53% 12,09% 8,13% 4,20% 6,39% 

B 13,76% 11,47% 16,01% 13,29% 12,10% 10,10% 

C 7,54% 6,76% 8,16% 7,36% 6,06% 6,07% 

Total 10,08% 8,35% 11,89% 9,26% 6,64% 7,25% 

Tau_9.11._Variacions d’estoc mig total en import entre l’escenari inicial i l’escenari 

d’unificació de T 
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S’observa que són els articles de mitja rotació els que tenen un major impacte econòmic en 

el increment global de l’estoc. Aquest fet s’atribueix a que els articles de baixa rotació són 

més cars que els d’alta i gairebé la totalitat són de compra setmanal, és a dir, gairebé tots 

han incrementat el seu estoc mig. 

9.1.4. Càlcul de capacitats escenari d’unificació de T 

Es procedeix a realitzar el càlcul de capacitats al magatzem amb el nou estoc calculat a 

l’apartat anterior. 

9.1.4.1.   Volum a ubicacions picking sense CG ni palets 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.1. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Volum a picking 
sense CG/Palet (l) 

125.020 125.748 125.901 125.991 125.993 125.761 

       

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Volum a picking 
sense CG/Palet (l) 

128.219 125.901 128.357 126.735 126.080 127.132 

9.1.4.2.   Volum a contenidors (CG i palets) 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.2. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Unitats en CG/Palet (ud) 2.377.329 2.503.575 2.555.024 2.435.103 2.322.230 2.242.044 

 
      

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Unitats en CG/Palet (ud) 2.489.436 2.547.538 2.147.274 2.354.083 2.485.520 4.056.899 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Volum a CG/Palet (l) 1.196.370 1.191.569 1.247.971 1.182.317 1.108.072 1.076.932 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Volum a CG/Palet (l) 1.199.724 1.139.058 1.072.056 1.153.606 1.207.708 1.903.475 

Tau_9.12._Volum en ubicacions picking sense CG ni palet en l’escenari d’unificació de T 

 

 

Tau_9.13._Unitats mensuals destinades a CG/palet en l’escenari d’unificació de T 

 

Tau_9.14._Volum mensual destinat a CG/palet en l’escenari d’unificació de T 
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9.1.4.3.   CG necessàries 

CG necessàries a l’alimentació del robot i al picking (AR,PS1,PS3 i SCS) 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.3 aplicant: 

- Paràmetres de CG màximes per zona i de CG màximes per article establerts. 

- Càlcul del repartiment al SCS establert. 

- Procediments de càlcul establerts. 

S’obtenen els següents valors: 

 

CG a ubicacions picking 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 2.104 2.146 2.162 2.112 2.100 2.020 

AF2 2.277 2.303 2.354 2.283 2.260 2.130 

AF3 2.605 2.642 2.649 2.624 2.601 2.491 

AF4 2.789 2.844 2.837 2.833 2.810 2.734 

PS1 833 835 853 842 853 866 

PS3 784 791 793 799 779 783 

Total sense SCS 11.392 11.561 11.648 11.493 11.403 11.024 

SCS 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 

Total 20.096 20.265 20.352 20.197 20.107 19.728 

       
       

 
CG a ubicacions picking 

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 2.231 2.075 2.090 2.088 2.047 2.601 

AF2 2.399 2.255 2.223 2.224 2.167 2.825 

AF3 2.696 2.566 2.544 2.554 2.533 3.094 

AF4 2.936 2.809 2.774 2.763 2.722 3.274 

PS1 860 848 863 870 864 865 

PS3 795 763 779 770 783 824 

Total general 11.917 11.316 11.273 11.269 11.116 13.483 

SCS 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 

Total 20.621 20.020 19.977 19.973 19.820 22.187 

 

  

Tau_9.15._CG necessàries a les ubicacions AR,PS1,PS3 i SCS en l’escenari d’unificació 

de T 
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CG necessàries al ML 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.3.. 

 

CG a ubicacions ML 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 5.309 5.441 5.523 5.392 5.260 4.358 

AF2 4.464 4.552 4.475 4.141 3.773 3.423 

AF3 5.208 5.304 5.192 4.568 4.448 4.449 

AF4 4.313 4.529 4.368 4.257 3.845 3.992 

PS1 3.383 3.685 3.763 3.513 3.125 3.418 

PS2 3.263 3.371 3.447 3.746 3.127 3.182 

PS3 1.857 1.995 2.071 1.921 1.682 1.766 

PS4 3.698 3.926 3.985 3.593 3.484 3.392 

SCS 2.503 2.532 2.720 2.363 2.213 2.115 

Total necessari 33.998 35.335 35.544 33.494 30.957 30.095 

Total a encabir 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 

 

 

CG a ubicacions ML 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 4.751 6.083 4.275 4.973 5.775 10.360 

AF2 4.039 4.438 3.408 3.835 4.091 8.232 

AF3 4.603 5.987 3.977 4.673 5.162 10.297 

AF4 4.293 4.465 3.643 4.372 4.388 8.437 

PS1 3.721 3.210 3.363 3.397 3.893 5.854 

PS2 3.609 3.663 3.454 3.899 4.123 4.511 

PS3 1.990 1.878 1.701 1.727 1.824 3.073 

PS4 4.120 3.511 3.591 3.788 3.700 5.507 

SCS 3.061 1.710 2.053 2.061 1.971 4.657 

Total necessari 34.187 34.945 29.465 32.725 34.927 60.928 

Total a encabir 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 

 

 

 

Tau_9.16._CG necessàries a les ubicacions del ML en l’escenari d’unificació de T 
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En aquest punt de l’alimentació és on es poden començar a observar grans diferències 

respecte l’escenari inicial. Si s’analitza la variació entre ambdós escenaris s’observa: 

 

Variació de CG a ubicacions ML 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 -4,20% -5,32% -6,25% -7,45% -8,03% -5,71% 

AF2 -3,17% -4,15% -5,47% -5,61% -5,13% -4,68% 

AF3 -0,67% -1,70% -3,49% -1,87% -2,90% -4,61% 

AF4 -1,51% -2,56% -4,13% -3,51% -3,66% -5,11% 

PS1 3,77% 3,08% 2,26% 2,63% 3,03% 2,58% 

PS2 -22,84% -23,25% -23,96% -23,22% -23,28% -24,00% 

PS3 -8,52% -9,32% -9,88% -9,09% -9,03% -8,54% 

PS4 -23,15% -23,65% -23,42% -24,26% -23,33% -23,48% 

SCS -46,13% -45,60% -44,65% -46,77% -48,09% -48,55% 

Total -12,27% -12,76% -13,71% -13,85% -14,09% -14,21% 

 

 

CG a ubicacions ML 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 -7,10% -12,42% -2,62% -6,43% -15,62% -13,62% 

AF2 -7,00% -12,22% -2,24% -5,43% -11,07% -13,26% 

AF3 -4,94% -11,33% 0,48% -2,61% -11,49% -11,34% 

AF4 -5,77% -10,77% -1,35% -6,02% -12,28% -12,52% 

PS1 1,14% 0,16% 3,73% 2,10% 2,41% 2,04% 

PS2 -25,06% -24,60% -22,75% -25,19% -26,88% -29,68% 

PS3 -10,04% -10,95% -8,79% -9,34% -10,10% -14,90% 

PS4 -24,98% -26,52% -22,89% -24,35% -26,86% -28,99% 

SCS -43,01% -54,24% -48,99% -49,52% -51,56% -44,78% 

Total -15,43% -17,67% -12,79% -14,68% -18,89% -18,76% 

Els resultats obtinguts segueixen la línia marcada per la variació en l’ocupació: 

- El ML segueix presentant saturació en cadascun dels mesos de l’any tot i 

presentar millores en el nombre de CG a encabir. En el nou escenari es necessita 

un 14,92% menys de CG per encabir tot el producte destinat al ML. 

- Un altre cop es veu que les zones amb més articles de baixa rotació (PS2, PS4 i 

SCS) presenten els millors ratis de millora, en mitjana un 32,29%. 

Tau_9.17._Variacions de CG necessàries al ML entre la situació inicial i l’escenari 

d’unificació de T 
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- Per altra banda les ubicacions d’alta rotació presenten només una millora mitja del 

5,53%. 

- Dins de les ubicacions d’alta rotació s’observa que les ubicacions PS1 són les 

úniques que presenten més CG destinades al ML que en la situació inicial degut 

al seu gran volum. En aquestes ubicacions l’augment d’ocupació no compensa 

l’augment d’estoc mig. 

9.1.4.5.   Palets necessaris 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.4. 

  

PALETS SITJA 

  

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

C
u

b
et

e
s 

o
ri

ge
n

 

S0 210 206 207 191 191 175 

S1 165 143 171 168 167 152 

S2 265 241 276 260 238 236 

Palets Caixes origen 640 590 654 619 596 563 

C
u

b
e

te
s 

gr
is

e
s 

CG necessàries ML 33.998 35.335 35.544 33.494 30.957 30.095 

Ub. Max. ML -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 

Total general 4.794 6.131 6.340 4.290 1.753 891 

Palets CG 320 409 423 286 117 60 

 

Total palets sitja 960 999 1.077 905 713 623 

 

Ub. Max. Sitja 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

 

Palets Sobrants 0 0 0 0 0 0 

        

  

PALETS SITJA 

  

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

C
u

b
et

e
s 

o
ri

ge
n

 

S0 203 154 186 160 167 365 

S1 185 155 167 179 187 267 

S2 244 230 230 266 278 281 

Palets Caixes origen 632 539 583 605 632 913 

C
u

b
et

e
s 

gr
is

es
 

CG necessàries ML 34.187 34.945 29.465 32.725 34.927 60.928 

Ub. Max. ML -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 

Total general 4.983 5.741 261 3.521 5.723 31.724 

Palets CG 333 383 18 235 382 2.115 

 

Total palets sitja 965 922 601 840 1.014 3.028 

 

Ub. Max. Sitja 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

 

Palets Sobrants 0 0 0 0 0 1.910 

Tau_9.18._Palets necessaris a les ubicacions de la sitja en l’escenari d’unificació de T 
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- Si s’analitza detalladament es veu que les ubicacions d’alta rotació de la sitja (S0 i 

S1) presenten millores al voltant del 5% mentre que les de baixa rotació (S2)  es 

mouen pel 20%. 

- S’observa que en aquest escenari només trobarem unitats sense encabir a la sitja 

al mes de Desembre. 

9.1.4.6.   Taula resum final 

S’adjunta taula resum on es recullen tots els càlculs anteriors per mesos. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

CG picking 20.096 20.265 20.352 20.197 20.107 19.728 

CG a ML 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 

% ML 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CG a la sitja 4.794 6.131 6.340 4.290 1.753 891 

Palets CG a la sitja 320 409 423 286 117 60 

Palet Cubetes origen 640 590 654 619 596 563 

Total palets sitja 960 999 1.077 905 713 623 

Capacitat CG sitja 478 528 464 499 522 555 

Palets de CG sitja 320 409 423 286 117 60 

Paets a la sitja 960 999 1.077 905 713 623 

% sitja 86% 89% 96% 81% 64% 56% 

Pallets CG pendents 0 0 0 0 0 0 

CG Pendent 0 0 0 0 0 0 

 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

CG picking 20.621 20.020 19.977 19.973 19.820 22.187 

CG a ML 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 29.204 

% ML 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CG a la sitja 4.983 5.741 261 3.521 5.723 31.724 

Palets CG a la sitja 333 383 18 235 382 2.115 

Palet Cubetes origen 632 539 583 605 632 913 

Total palets sitja 965 922 601 840 1.014 3.028 

Capacitat CG sitja 486 579 535 513 486 205 

Palets de CG sitja 333 383 18 235 382 205 

Paets a la sitja 965 922 601 840 1.014 1.118 

% sitja 86% 82% 54% 75% 91% 100% 

Pallets CG pendents 0 0 0 0 0 1.910 

CG Pendent 0 0 0 0 0 28.457 

Tau_9.19._Resum final de l’ocupació i contenidors emmagatzemats a cada 

zona del magatzem per a l’escenari d’unificació de T 
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Finalment d’aquesta proposta es poden extreure les següents conclusions: 

- L’ocupació de les CG en el nou escenari incrementa un 34,12% cosa que implica 

passar del 33,94% d’ocupació inicial a un 45,52%. 

- L’ocupació dels palets en el nou escenari incrementa un 31,40% cosa que implica 

passar del 57,44% d’ocupació inicial a un 75,48%. 

- L’estoc mig d’aquells articles pertanyents a laboratoris que canvien el seu període 

d’aprovisionament a bisetmanal pateixen un increment de l’estoc mig de 4,12 dies 

respecte l’estoc mig inicial. 

- L’estoc mig total en unitats augmenta en un 14,15% mentre que en import 

representa una pujada del 10,35%. 

- El ML segueix estant saturat tots els mesos però en un anàlisi més exhaustiu es 

pot observar que en el nou escenari es necessita un 14,92% menys de CG per 

encabir tot el producte destinat al ML. 

- Els articles amb ubicacions de picking pertanyents a la sitja presenten una millora 

mitja del 12% mensual. 

- La sitja deixa d’estar saturada o gairebé saturada tots els mesos. El major volum 

emmagatzemat al ML i la millora d’ocupació de palets a la sitja provoca que es 

puguin encabir totes les unitats necessàries tots els mesos de l’any exceptuant 

Desembre (mostra una ocupació promig del 78%). 

- Tot i que al mes de Desembre no es pot assolir l’objectiu d’encabir tot el volum 

necessari es veu una millora substancial. El volum pendent d’entrar al magatzem 

es redueix de 45.585 CG a 28.457, és a dir, millora en un 37,57%. 

- El percentatge de millora no es reparteix equitativament sinó que presenta una 

tendència inversa a la rotació. Les variacions d’ocupació i de número de 

contenidors necessaris en ubicacions de baixa rotació (PS2,PS4,SCS i S2) són 

molt majors que les que trobem en les ubicacions d’alta rotació (AF, PS1,PS3,S0 i 

S1).  
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9.2. Proposta 2: T segons classificació per rotació ABC 

La segona proposta també es basa en el període d’aprovisionament però, a diferència de la 

primera, ara es posa el focus en els articles i no en els laboratoris. Aquesta proposta 

s’explica com una millora de la primera, on s’ha vist que l’augment del període 

d’aprovisionament es traduïa en grans variacions només en els articles de baixa rotació. 

Tenint en compte aquest fet i amb l’objectiu d’assolir la màxima ocupació dels contenidors i, 

per tant del magatzem, sense patir grans variacions d’estoc es proposa marcar un període 

d’aprovisionament en funció de la classificació per rotació ABC. 

9.2.1. Determinació dels períodes d’aprovisionament 

En la proposta 1 s’ha pogut observar que el impacte de doblar el període d’aprovisionament 

era diferent en funció de la rotació dels articles (apartats 9.1.1.1 i 9.1.1.2). 

Els articles de major rotació presentaven  un major increment de les CG a utilitzar respecte 

el increment d’ocupació de cadascuna d’elles. Per altra banda, els articles de mitja i baixa 

rotació presentaven números antagònics ja que era l’ocupació de les CG la que patia un 

increment major al increment de CG necessàries. El mateix fet succeïa amb els palets. 

És per aquest fet que en aquesta nova proposta d’aprovisionament els articles d’alta rotació 

(A) passen a tenir un període d’aprovisionament d’una setmana. 

A l’apartat 9.1.3 s’ha vist que els articles de mitja rotació són aquells que major impacte 

econòmic tenen en l’increment d’estoc global però, per altra banda, les ubicacions on més 

productes d’aquesta rotació trobem (PS2 i PS4) és on més augmenta la proporció entre el 

increment d’ocupació de les CG i el increment del número de CG necessàries.  

Així doncs, els productes de mitja rotació (B) passen a tenir un període d’aprovisionament 

de 2 setmanes en la nova proposta d’aprovisionament. 

Per últim, els articles de baixa rotació presentaven a la proposta 1 uns bons ratis 

d’increments d’ocupacions ja que són els articles que menys unitats per referència tenen en 

estoc. Cal tenir en compte que els articles de baixa rotació són els que més referències de 

laboratoris de compra bisetmanal tenen i, per tant, més referències que no han patit cap 

canvi en la proposta 1. 
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Es decideix que els productes de baixa rotació (C) tindran un període d’aprovisionament 

d’un mes en la nova proposta d’aprovisionament. 

9.2.2. Noves ocupacions dels contenidors 

El càlcul de les noves ocupacions dels contenidors es fa seguint la mateixes directrius que 

els apartats 9.1.1.1 per a les CG i 9.1.1.2 per als palets inclosos dins la primera proposta de 

millora. Es considera la mateixa hipòtesi referent al factor de repartiment i s’apliquen les 

mateixes fórmules per a calcular les variacions d’ocupació dels contenidors en la nova 

proposta. 

9.2.2.1.    CG 

Es segueix el mateix procediment que en la primera proposta. Primer es calculen les 

ocupacions en l’escenari inicial i en el nou escenari proposat sense tenir en compte el factor 

de repartiment. Finalment aplicant la hipòtesi formulada anteriorment podem calcular la 

variació d’ocupació entre una proposta i una altra. 

Situació inicial 

La mateixa que calculada a la proposta 1 (apartat 9.1.1.1) 

Situació nou escenari T segons rotació ABC 

En aquest cas es tenen 3 períodes d’aprovisionament diferents i, per això, la variable Nº de 

comandes anuals inclosa dins del càlcul de CG necessàries podrà prendre 3 valors 

diferents en la nova situació: 

Nº de comandes anuals (ud):  
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Els resultats són els següents: 

 

ESCENARI INICIAL ESCENARI T=f(ABC) VARIACIÓ 

Zona picking Nº CG (ud) Ocupació Nº CG (ud) Ocupació Nº CG (ud) Ocupació 

AF1 1686 65,45% 1819 73,61% 7,89% 12,47% 

AF2 1713 63,38% 1848 71,58% 7,88% 12,94% 

AF3 1777 66,11% 1935 73,43% 8,89% 11,06% 

AF4 1807 64,02% 1926 71,28% 6,59% 11,35% 

PS1 837 81,52% 1232 88,91% 47,19% 9,07% 

PS2 1845 41,36% 2624 78,16% 42,22% 88,98% 

PS3 461 66,86% 753 81,93% 63,34% 22,55% 

PS4 2410 36,77% 3054 73,85% 26,72% 100,85% 

SCS 2610 46,95% 5114 77,87% 95,96% 65,85% 

Total 15146 55,37% 20305 76,12% 34,06% 37,48% 

 Aplicant la hipòtesi podem concloure que: 

- L’ocupació de les CG en el nou escenari incrementa un 37,48% cosa que implica 

passar del 33,94% d’ocupació inicial a un 46,66%. 

En un anàlisi més detallat es pot veure que: 

- Aquesta proposta aconsegueix incrementar l’ocupació de les CG en un 37,48% 

incrementant el nombre de CG necessàries en un 34,06% mentre que la proposta 

d’unificació de T aconseguia augmentar l’ocupació global de les CG en valors 

semblants a la nova proposta (34,12%) però necessitava utilitzar un 45,62% més 

de CG per assolir-ho (un 11,56% més que la proposta actual).  

- Les ubicacions AF, PS2 i PS4 presenten un menor increment de CG a utilitzar i 

uns majors increments d’ocupació d’aquestes. 

- Les ubicacions PS1,PS3 i SCS presenten uns majors increments de CG a utilitzar 

i uns menors increments d’ocupació d’aquestes. 

- Les ubicacions menys afectades per la nova configuració d’aprovisionament són 

les que emmagatzemen més articles d’alta rotació ja que la majoria d’ells ja 

presentaven un període d’aprovisionament setmanal.  

o Aquest fet es pot observar en les zones del robot (AF), que presenten uns 

valors d’increments menors i molt més equilibrats entre ells. A diferència 

Tau_9.20._Número i ocupació de CG per zona de picking en l’escenari inicial i en la 

proposta de T segons classificació ABC  suposant repartiment ideal 
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de la proposta d’unificació de T ara l’increment d’ocupació és major que el 

de CG necessàries. 

- Les ubicacions PS1 i PS3 segueixen presentant uns ratis pobres de millora 

d’ocupació si es comparen amb els d’increment de CG necessàries. Aquest 

fenomen és degut a que els seus productes no presenten morfologies típiques 

d’envàs de medicament. Tot i això respecte la proposta d’unificació de T: 

o Les ubicacions PS1 aconsegueixen millores d’ocupació semblants a la 

proposta d’unificació de T (un 1,54% menys) amb una necessitat 

d’incrementar el nombre de CG necessàries molt menor (24,26% menys). 

o Les ubicacions PS3 aconsegueixen millores d’ocupació semblants a la 

proposta d’unificació de T (un 1,66% més) amb una necessitat 

d’incrementar el nombre de CG també major (7,99% més). 

- Les ubicacions PS2 i PS4 presenten els millors ratis de millora d’ocupació 

respecte l’increment de CG a utilitzar com ja passava en la proposta de millora 

d’unificació de T. Si es compara amb la primera proposta de millora s’observa que 

els resultats són més beneficiosos: 

o Les ubicacions PS2 aconsegueixen millores d’ocupació majors a la 

proposta d’unificació de T (un 34,1% més) amb una necessitat 

d’incrementar el nombre de CG necessàries major  (18,21% més). 

o Les ubicacions PS4 aconsegueixen millores d’ocupació majors a la 

proposta d’unificació de T (un 42,61% més) amb una necessitat 

d’incrementar el nombre de CG necessàries major  (10,87% més). 

- Les ubicacions del SCS aconsegueixen assolir una millora substancial en la seva 

ocupació global respecte la proposta d’unificació de T (29,28% més) però utilitzant 

més CG per a assolir-ho (61,36% més) ja que en aquesta nova proposta tots els 

articles C canvien el seu període d’aprovisionament mentre que en l’anterior 

només ho feien aquells que tenien compra setmanal (el SCS és la zona on 

s’emmagatzemen més articles de més baixa rotació, és a dir, més articles de 

compra bisetmanal).  
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Les noves ocupacions de les CG dividides per zona de picking seran les següents. 

 

Ocupació 

Robot 
 

AF 
 

AR 28,30% 

ML(+sitja) 40,66% 

PS1-PS3 
 

Dinàmiques 35,60% 

ML(+sitja) 52,23% 

PS2-PS4 
 

Estants simples 
 

ML(+sitja) 57,03% 

SCS 
 

Carrousel 46,16% 

ML(+sitja) 72,33% 

Ocupació CG 46,66% 

9.2.2.2.    Palets 

Es realitza el mateix càlcul anterior amb els paràmetres corresponents als palets. 

- Volum contenidor (l): volum del palet (1000l) 

La variació de l’ocupació dels palets només dependrà del volum de compra. 

Els resultats són els següents: 

 

ESCENARI INICIAL ESCENARI T=f(ABC) VARIACIÓ 

Zona picking Nº Palets (ud) Ocupació Nº Palets (ud) Ocupació Nº CG (ud) Ocupació 

S0 206 67,97% 248 74,32% 20,39% 9,34% 

S1 87 70,87% 166 87,65% 90,80% 23,68% 

S2 143 23,28% 182 50,68% 27,27% 117,68% 

Total 436 53,89% 596 70,81% 36,70% 31,40% 

 

Tau_9.21._Ocupació de les CG per zona de picking en la proposta de T segons 

classificació ABC 

Tau_9.22._Número i ocupació de palets per zona de picking en l’escenari inicial i en la 

proposta de T segons classificació ABC 
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Podem concloure que: 

- L’ocupació dels palets en el nou escenari incrementa un 31,40% cosa que implica 

passar del 57,44% d’ocupació inicial a un 75,48%. 

En un anàlisi més detallat es pot veure que: 

- Globalment presenta beneficis d’ocupació iguals que la proposta d’unificació de T 

però que en aquest cas s’arriba a aquest increment del 31,40% de l’ocupació 

utilitzant un 12,84% menys de CG necessàries. 

- Igual que amb les CG, les ubicacions menys afectades per la nova configuració 

d’aprovisionament són les que emmagatzemen més articles d’alta rotació ja que 

la majoria d’ells ja presentaven un període d’aprovisionament setmanal.  

o En aquest cas les ubicacions S0 aconsegueixen incrementar l’ocupació un 

9,34% (un 9,9% menys que en la proposta d’unificació de T) incrementant 

el nombre de CG necessàries en un 20,39% (un 50,97% menys que en la 

proposta d’unificació de T). 

- Les ubicacions amb més articles de mitja i baixa rotació són les que es veuen 

més afectades per la nova configuració: 

o Les ubicacions S1 aconsegueixen millores d’ocupació majors a la proposta 

d’unificació de T (un 4,17% més) amb una necessitat d’incrementar el 

nombre de CG necessàries major  (22,98% més). 

o Les ubicacions S2 aconsegueixen millores d’ocupació majors a la proposta 

d’unificació de T (un 71,98% més) amb una necessitat d’incrementar el 

nombre de CG necessàries major  (20,28% més). 

Per a qualsevol dels dos contenidors sembla lògic concloure que aquesta proposta 

d’aprovisionament és millor que la proposta d’unificació de T ja que presenta els increments 

d’ocupació dels contenidors semblants però ho assoleix augmentant en menor mesura els 

contenidors necessaris. Aquest fet posa de manifest el fenomen que ja s’intuïa en la 

primera proposta d’aprovisionament: els productes de mitja i baixa rotació (B i C) són els 

que millor responen al increment del període d’aprovisionament 

9.2.3. Dies mig d’estoc 

Ja que la demanda a estudiar és la mateixa, el seu comportament també ho és. Així doncs, 

per a calcular els nous valors d’estoc mig s’utilitza el mateix desenvolupament que a la 

primera proposta (apartat 9.1.2.1) i s’arriba a la mateixa fórmula genèrica (Eq 9.2).  
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On ssi, smf, smi, s’expressen en dies. 

En aquesta nova proposta tenim 3 períodes d’aprovisionament diferents i, per tant, 6 

possibilitats de variació d’estoc mig. 

Articles d’alta rotació (A) 

Els articles d’alta rotació amb període d’aprovisionament setmanal no patiran cap canvi en 

l’estoc mig ja que ja es troben en la configuració desitjada. 

Els articles d’alta rotació amb període d’aprovisionament bisetmanal passen a un de 

setmanal amb la següent variació d’estoc mig: 

 

Articles de mitja rotació (B) 

Els articles de mitja rotació amb període d’aprovisionament setmanal passen a un de 

bisetmanal amb la següent variació d’estoc mig: 

 

Aquesta és el mateix canvi de configuració que en la proposta d’unificació de T. 

Els articles de mitja rotació amb període d’aprovisionament bisetmanal no patiran cap canvi 

en l’estoc mig ja que ja es troben en la configuració desitjada. 

Articles de baixa rotació (C) 

Els articles de baixa rotació amb període d’aprovisionament setmanal passen a un de 

mensual amb la següent variació d’estoc mig: 
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Els articles de baixa rotació amb període d’aprovisionament bisetmanal passen a un de 

mensual amb la següent variació d’estoc mig: 

 

Resultats 

Aplicant la variació corresponent a cadascun dels articles que tenien un període 

d’aprovisionament inicial setmanal presenten els següents estocs mig en la nova 

configuració: 

 

Nou estoc mig dels articles inicialment de 
compra setmanal 

Zona A B C 

AF1 18,3 25,1 43,5 

AF2 17,2 23,8 46,0 

AF3 18,2 22,6 40,8 

AF4 17,3 24,2 40,3 

PS1 22,1 26,7 80,9 

PS2 22,8 25,5 50,6 

PS3 27,8 34,1 56,5 

PS4 19,3 27,9 45,0 

S0 11,8 16,8 42,6 

S1 - 16,0 43,1 

S2 - 33,8 51,3 

SCS 21,3 30,1 51,5 

 

 

 

Tau_9.23._Estoc mig en la proposta de T en funció de la classificació ABC dels articles 

amb compra inicial setmanal 
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Mentre que els articles que tenien un període d’aprovisionament inicial bisetmanal 

presenten els següents estocs mig en la nova configuració: 

 

 

Nou estoc mig dels articles inicialment de 
compra bisetmanal 

Zona A B C 

AF1 24,2 26,4 45,4 

AF2 9,6 22,9 53,2 

AF3 9,4 26,0 51,7 

AF4 15,7 31,8 40,1 

PS1 23,4 35,0 119,9 

PS2 26,6 26,7 53,2 

PS3 39,5 37,4 62,8 

PS4 32,5 31,3 50,3 

S0 14,8 - 65,3 

S1 - - 26,9 

S2 - - 72,1 

SCS 25,7 33,8 60,6 

9.2.4. Simulació d’estocs en l’escenari de T en funció de la rotació ABC 

Es procedeix a realitzar el mateix procediment que en l’apartat 7.6 amb els nous 

paràmetres d’estoc mig i d’ocupació dels contenidors. 

Es consideren els mateixos factors correctors que en l’escenari inicial: 

- Períodes de vacances 

- Compres especials 

L’estoc total presenta els següents valors: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig total (ud) 2.524.022 2.660.047 2.726.611 2.612.542 2.510.278 2.448.020 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig total (ud) 2.706.777 2.782.927 2.340.564 2.547.839 2.685.922 4.276.844 

Tau_9.24._Estoc mig en la proposta de T en funció de la classificació ABC dels articles 

amb compra inicial bisetmanal 

 

 

Tau_9.25._Estoc mig total en unitats per l’escenari de T en funció de la classificació ABC 
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Fig_9.5._Evolució de l’estoc total amb i sense factors correctors per a la proposta de T 

en funció de la classificació ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es comparen aquests valors amb els de la situació inicial veiem que l’estoc mig total en 

unitats augmenta en un 6,71%. Aquests resultats signifiquen un estoc mig menor al de la 

proposta d’unificació de T en un 7,44% Es mostren els valors per mesos a continuació: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig inicial (ud) 2.346.511 2.476.169 2.543.251 2.433.586 2.335.698 2.266.395 

Estoc mig proposta T en 
funció de ABC (ud) 

2.524.022 2.660.047 2.726.611 2.612.542 2.510.278 2.448.020 

Variació proposta T en 
funció de ABC vs Inicial 

7,56% 7,43% 7,21% 7,35% 7,47% 8,01% 

Variació proposta  
unificació de T vs Inicial 

17,13% 16,17% 15,22% 15,43% 15,35% 15,21% 

Variació entre 
propostes 

-9,57% -8,75% -8,01% -8,08% -7,87% -7,20% 

 
      

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig inicial (ud) 2.519.119 2.640.282 2.156.671 2.378.318 2.616.790 4.099.848 

Estoc mig proposta T en 
funció de ABC (ud) 

2.706.777 2.782.927 2.340.564 2.547.839 2.685.922 4.276.844 

Variació proposta T en 
funció de ABC vs Inicial 

7,45% 5,40% 8,53% 7,13% 2,64% 4,32% 

Variació proposta  
unificació de T vs Inicial 

14,00% 10,62% 17,16% 14,89% 9,30% 9,32% 

Variació entre 
propostes 

-6,55% -5,21% -8,63% -7,77% -6,66% -5,00% 

Tau_9.26._Comparativa d’estocs mitjos totals en unitats entre la proposta de T en funció de la 

classificació ABC, la primera proposta i la situació inicial 
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Fig_9.6._Comparativa d’estocs mitjos totals en unitats entre la proposta de T en funció 

de la classificació ABC, la primera proposta i la situació inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es realitza la mateixa comparació amb import (unitats*preu de venta unitari) s’extreuen 

els següents resultats: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig inicial (€) 16.129.660 16.885.289 18.048.214 16.910.843 16.298.474 16.198.370 

Estoc mig proposta T 
en funció de ABC (€) 

17.695.392 18.564.859 19.753.432 18.527.012 17.898.557 17.822.682 

Variació proposta T 
en funció de ABC vs 
Inicial 

9,71% 9,95% 9,45% 9,56% 9,82% 10,03% 

Variació proposta  1T 
vs Inicial 

12,46% 12,35% 11,36% 11,71% 11,56% 11,22% 

Variació entre 
propostes 

-2,75% -2,41% -1,91% -2,15% -1,74% -1,19% 

       
 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig inicial (€) 18.588.834 17.750.476 16.327.137 19.092.893 18.684.026 26.262.257 

Estoc mig proposta T 
en funció de ABC (€) 

20.271.556 19.016.294 17.995.384 20.538.525 19.589.387 27.790.010 

Variació proposta T 
en funció de ABC vs 
Inicial 

9,05% 7,13% 10,22% 7,57% 4,85% 5,82% 

Variació proposta  
unificació de T vs 
Inicial 

10,08% 8,35% 11,89% 9,26% 6,64% 7,25% 

Variació entre 
propostes 

-1,03% -1,22% -1,67% -1,69% -1,80% -1,43% 

Tau_9.27._Comparativa d’estocs mitjos totals en import entre la proposta de T en funció de la 

classificació ABC, la primera proposta i la situació inicial 
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Fig_9.7._Comparativa d’estocs mitjos totals en import entre la proposta de T en funció de 

la classificació ABC, la primera proposta i la situació inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S’observa que, a diferència de la proposta d’unificació de T, l’increment d’estoc en import 

és major al increment en unitats. Aquest fet és degut a que els articles que més 

augmenten el seu estoc mig són els de baixa rotació i, aquests, són articles més cars que 

els d’alta rotació. 

Si de l’increment d’estoc mig que esdevé d’aquest nou escenari es divideix en funció de la 

rotació dels seus articles s’observen els següents resultats: 

Per a l’estoc valorat en import: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

A -7,98% -7,38% -7,24% -7,74% -8,07% -7,72% 

B 17,12% 17,08% 15,95% 16,47% 16,00% 16,05% 

C 31,23% 31,26% 30,44% 30,77% 30,00% 30,53% 

Total 9,71% 9,95% 9,45% 9,56% 9,82% 10,03% 

 
 

  Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

A -7,16% -5,33% -8,67% -9,19% -11,72% -4,62% 

B 13,76% 11,47% 16,01% 13,29% 12,10% 10,10% 

C 27,98% 25,12% 30,39% 27,20% 26,72% 22,27% 

Total 9,05% 7,13% 10,22% 7,57% 4,85% 5,82% 

Tau_9.28._Variacions d’estoc mig total en import entre l’escenari inicial i l’escenari de T en 

funció de la classificació ABC 
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Seguint la tendència d’aquesta proposta, els articles de menys rotació repercuteixen més 

en l’impacte econòmic de l’estoc mig.  

Si es comparen aquests resultats amb els extrets a la proposta d’unificació de T veiem 

les següents variacions: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

A -20,48% -19,67% -18,00% -18,92% -19,44% -18,16% 

B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C 22,75% 22,73% 22,11% 22,41% 21,97% 22,31% 

Total -2,75% -2,40% -1,91% -2,15% -1,74% -1,18% 

  
  Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

A -16,74% -12,86% -20,76% -17,32% -15,92% -11,01% 

B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C 20,44% 18,36% 22,23% 19,84% 20,66% 16,20% 

Total -1,03% -1,22% -1,67% -1,69% -1,79% -1,43% 

On els articles de mitja rotació no varien entre una proposta i una altra donat que el canvi 

que pateixen és exactament el mateix (els articles setmanals de mitja rotació passen a 

setmanals). S’observa un gran descens de l’impacte en els d’alta rotació i, per 

contrapartida, un increment en els de baixa. 

9.2.5. Càlcul de capacitats en l’escenari de T en funció de la rotació ABC 

Es procedeix a realitzar el càlcul de capacitats al magatzem amb el nou estoc calculat a 

l’apartat anterior.  

9.2.5.1.    Volum a ubicacions Picking sense CG ni palets 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.1. 

 

 

 

 

Tau_9.29._Variacions d’estoc mig total en import entre la proposta de T en funció de la 

classificació ABC i l’escenari ‘unificació de T 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Volum a picking 
sense CG/Palet (l) 

126.524 127.164 127.523 127.602 127.641 127.215 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Volum a picking 
sense CG/Palet (l) 

129.583 127.299 130.140 128.441 127.669 128.430 

9.2.5.2.    Volum a contenidors (CG i palets) 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.2. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Unitats en CG/Palet (ud) 2.144.789 2.279.200 2.342.971 2.230.376 2.130.174 2.071.115 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Unitats en CG/Palet (ud) 2.316.706 2.402.614 1.952.391 2.160.927 2.303.126 3.881.054 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Volum a CG/Palet (l) 1.185.964 1.179.944 1.243.491 1.181.960 1.109.209 1.083.862 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Volum a CG/Palet (l) 1.206.009 1.141.235 1.071.739 1.152.885 1.211.758 1.938.658 

9.2.5.3.    CG necessàries 

CG necessàries a l’alimentació del robot i al picking (AR,PS1,PS3 i SCS) 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.3 aplicant: 

- Paràmetres de CG màximes per zona i de CG màximes per article establerts. 

- Càlcul del repartiment al SCS establert. 

- Procediments de càlcul establerts. 

Tau_9.30._Volum en ubicacions picking sense CG ni palet en l’escenari de T en funció de 

la classificació ABC 

 

 

 

 

Tau_9.31._Unitats mensuals destinades a CG/palet en l’escenari de T en funció de la 

classificació ABC 

 

 

 

Tau_9.32._Volum mensual destinat a CG/palet en l’escenari de T en funció de la 

classificació ABC 
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S’obtenen els següents valors: 

 

CG a ubicacions picking 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 2.171 2.209 2.244 2.170 2.159 2.068 

AF2 2.347 2.370 2.398 2.355 2.314 2.183 

AF3 2.641 2.697 2.708 2.679 2.648 2.528 

AF4 2.847 2.890 2.894 2.869 2.858 2.761 

PS1 830 836 858 838 848 864 

PS3 792 798 796 803 787 791 

Total sense SCS 11.628 11.800 11.898 11.714 11.614 11.195 

SCS 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 

Total 20.332 20.504 20.602 20.418 20.318 19.899 

       
       

 
CG a ubicacions picking 

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 2.308 2.142 2.157 2.152 2.103 2.698 

AF2 2.483 2.321 2.283 2.283 2.225 2.921 

AF3 2.749 2.609 2.588 2.589 2.565 3.174 

AF4 2.993 2.878 2.832 2.810 2.757 3.359 

PS1 864 844 864 869 861 866 

PS3 797 770 785 774 786 836 

Total general 12.194 11.564 11.509 11.477 11.297 13.854 

SCS 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 

Total 20.898 20.268 20.213 20.181 20.001 22.558 

CG necessàries al ML 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.3. 

 

 

 

 

Tau_9.33._CG necessàries a les ubicacions AR,PS1, PS3 i SCS en l’escenari de T en 

funció de la classificació ABC 
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CG a ubicacions ML 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 4.949 5.137 5.254 5.193 5.105 4.114 

AF2 4.087 4.225 4.213 3.886 3.533 3.170 

AF3 4.736 4.856 4.842 4.187 4.119 4.214 

AF4 3.897 4.156 4.076 3.940 3.545 3.774 

PS1 3.281 3.553 3.650 3.404 3.037 3.371 

PS2 3.012 3.122 3.156 3.457 2.889 2.963 

PS3 1.874 1.980 2.082 1.927 1.714 1.795 

PS4 3.366 3.589 3.679 3.303 3.201 3.178 

SCS 1.971 1.994 2.148 1.840 1.698 1.620 

Total necessari 31.173 32.612 33.100 31.137 28.841 28.199 

Total a encabir 29.204 29.204 29.204 29.204 28.841 28.199 

 

 

CG a ubicacions ML 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 4.560 6.162 3.915 4.734 5.670 10.684 

AF2 3.853 4.442 3.060 3.583 3.876 8.426 

AF3 4.403 6.099 3.560 4.331 4.922 10.483 

AF4 4.087 4.428 3.261 4.146 4.196 8.653 

PS1 3.667 3.149 3.254 3.325 3.834 5.809 

PS2 3.348 3.355 3.237 3.596 3.777 4.159 

PS3 1.992 1.896 1.705 1.750 1.852 3.171 

PS4 3.747 3.158 3.282 3.444 3.387 4.964 

SCS 2.383 1.096 1.595 1.565 1.487 4.171 

Total necessari 32.040 33.785 26.869 30.474 33.001 60.520 

Total a encabir 29.204 29.204 26.869 29.204 29.204 29.204 

A primer cop d’ull veiem que per primer cop som capaços d’encabir tot l’estoc necessari al 

ML en alguns mesos, sense fer ús de la sitja. Aquestes diferències respecte els escenaris 

anteriors es poden veure mes detalladament a continuació: 

 

 

Tau_9.34_CG necessàries a les ubicacions del ML en l’escenari de T en funció de la 

classificació ABC 
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Comparació proposta T en funció de la rotació amb la situació inicial 

 

CG a ubicacions ML 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 -10,70% -10,61% -10,81% -10,87% -10,74% -10,99% 

AF2 -11,34% -11,03% -11,01% -11,42% -11,16% -11,72% 

AF3 -9,67% -10,01% -10,00% -10,05% -10,09% -9,65% 

AF4 -11,01% -10,59% -10,54% -10,70% -11,18% -10,29% 

PS1 0,64% -0,62% -0,82% -0,56% 0,13% 1,17% 

PS2 -28,78% -28,92% -30,38% -29,15% -29,12% -29,23% 

PS3 -7,68% -10,00% -9,40% -8,80% -7,30% -7,04% 

PS4 -30,05% -30,20% -29,30% -30,38% -29,56% -28,31% 

SCS -57,58% -57,16% -56,29% -58,55% -60,17% -60,59% 

Total necessari -19,56% -19,48% -19,64% -19,91% -19,96% -19,61% 

 

 

CG a ubicacions ML 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 -10,83% -11,29% -10,82% -10,93% -17,15% -10,92% 

AF2 -11,28% -12,14% -12,22% -11,64% -15,74% -11,21% 

AF3 -9,07% -9,67% -10,06% -9,73% -15,60% -9,74% 

AF4 -10,29% -11,51% -11,70% -10,88% -16,11% -10,29% 

PS1 -0,33% -1,75% 0,37% -0,06% -0,89% -0,79% 

PS2 -30,48% -30,94% -27,60% -31,01% -33,02% -35,17% 

PS3 -9,95% -10,10% -8,58% -8,14% -8,72% -12,18% 

PS4 -31,77% -33,91% -29,53% -31,22% -33,05% -35,99% 

SCS -55,63% -70,67% -60,37% -61,67% -63,46% -50,55% 

Total necessari -20,74% -20,40% -20,48% -20,55% -23,37% -19,30% 

- El ML presenta saturació tots els mesos de l’any a excepció dels mesos de Maig, 

Juny i Setembre 

- En el nou escenari es necessita un 20,25% menys de CG per encabir tot el 

producte destinat al ML. Això també significa una millora d’un 5,33% respecte la 

proposta d’unificació de T. 

- Segueix la tendència vista en l’anàlisi de l’ocupació on les ubicacions que 

presenten una millora major  respecte la situació inicial són aquelles ubicacions 

on trobem més articles de baixa rotació (PS2,PS4 i SCS).  En mitjana presenten 

una millora del 40,27% (un 7,98% més que la proposta d’unificació de T). 

Tau_9.35_Variacions de CG necessàries al ML entre la situació inicial i l’escenari de T en 

funció de la classificació ABC 
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- Les ubicacions d’alta rotació presenten una millora mitja del 11,19% (un 5,66% 

més que la proposta d’unificació de T). Aquest fet s’atribueix en que en la nova 

proposta es disminueixen les unitats a encabir de productes A. 

- A diferència de la proposta d’unificació de T, ara totes les ubicacions presenten 

ratis de millora positius respecte la situació inicial. Es pot afirmar que en totes les 

ubicacions l’augment d’ocupació compensa amb èxit l’augment d’estoc mig. 

9.2.5.4.    Palets necessaris 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.4. 

 
 

PALETS SITJA 

 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

C
u

b
et

es
 

o
ri

ge
n

 

S0 217 212 213 200 197 185 

S1 172 154 175 180 169 159 

S2 214 196 228 210 200 198 

Palets CO 603 562 616 590 566 542 

C
u

b
et

es
 g

ri
se

s 

CG necessàries ML 31.173 32.612 33.100 31.137 28.841 28.199 

Ub. Max. ML -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 

Total general 1.969 3.408 3.896 1.933 0 0 

Palets CG 132 228 260 129 0 0 

 

Total palets sitja 735 790 876 719 566 542 

 

Ub. Max. Sitja 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

 

Palets Sobrants 0 0 0 0 0 0 

 

       

 

 
PALETS SITJA 

 

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

C
u

b
et

es
 

o
ri

ge
n

 

S0 215 165 196 167 176 375 

S1 188 159 176 187 190 270 

S2 202 188 195 215 226 247 

Palets CO 605 512 567 569 592 892 

C
u

b
et

es
 g

ri
se

s 

CG necessàries ML 32.040 33.785 26.869 30.474 33.001 60.520 

Ub. Max. ML -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 

Total general 2.836 4.581 0 1.270 3.797 31.316 

Palets CG 190 306 0 85 254 2.088 

 

Total palets sitja 795 818 567 654 846 2.980 

 

Ub. Max. Sitja 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

 

Palets Sobrants 0 0 0 0 0 1.862 

Tau_9.36_Palets necessaris a les ubicacions de la sitja en l’escenari de T en funció de la 

classificació ABC 
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- Només al pic anual del desembre es troben unitats sense encabir al magatzem. 

- S’aconsegueix encabir un 16,14% més de palets que en la situació inicial i, en el 

global de la sitja hi trobem un 44,57% més de contenidors en mitjana (palets i CG 

paletitzades). Si comparem aquests valors amb els de la primera proposta 

s’observen també millores: un 4,14% més de palets i un 10,59% més de 

contenidors a la sitja. 

- Si s’analitza detalladament s’observa que les ubicacions d’alta rotació de la sitja 

(S0 i S1) mantenen els mateixos valors que la situació inicial en mitjana (de fet 

milloren un 0,74%) mentre que les de baixa rotació (S2) milloren en un 34,72%. 

9.2.5.5.   Taula resum final 

S’adjunta taula resum on es recullen tots els càlculs anteriors per mesos. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

CG picking 20.332 20.504 20.602 20.418 20.318 19.899 

CG a ML 29.204 29.204 29.204 29.204 28.841 28.199 

% ML 100% 100% 100% 100% 99% 97% 

CG a la sitja 1.969 3.408 3.896 1.933 0 0 

Palets CG a la sitja 132 228 260 129 0 0 

Palet Caixes origen 603 562 616 590 566 542 

Total palets sitja 735 790 876 719 566 542 

Capacitat CG sitja 515 556 502 528 552 576 

Palets de CG sitja 132 228 260 129 0 0 

Palets a la sitja 735 790 876 719 566 542 

% sitja 66% 71% 78% 64% 51% 48% 

Palets CG pendents 0 0 0 0 0 0 

CG Pendent 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 108  Memoria 

 

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

CG picking 20.898 20.268 20.213 20.181 20.001 22.558 

CG a ML 29.204 29.204 26.869 29.204 29.204 29.204 

% ML 100% 100% 92% 100% 100% 100% 

CG a la sitja 2.836 4.581 0 1.270 3.797 31.316 

Palets CG a la sitja 190 306 0 85 254 2.088 

Palet Cubetes origen 605 512 567 569 592 892 

Total palets sitja 795 818 567 654 846 2.980 

Capacitat CG sitja 513 606 551 549 526 226 

Palets de CG sitja 190 306 0 85 254 226 

Palets a la sitja 795 818 567 654 846 1.118 

% sitja 71% 73% 51% 58% 76% 100% 

Palets CG pendents 0 0 0 0 0 1.862 

CG Pendent 0 0 0 0 0 27.742 

D’aquesta proposta se n’extreuen les següents conclusions: 

- L’ocupació de les CG en el nou escenari incrementa un 37,48% cosa que implica 

passar del 33,94% d’ocupació inicial a un 46,66%.  

- L’ocupació dels palets en el nou escenari incrementa un 31,40% cosa que implica 

passar del 57,44% d’ocupació inicial a un 75,48%. 

- La millora pel que fa a l’ocupació dels contenidors en aquesta proposta és 

semblant a l’aconseguida en la proposta d’unificació de T (concretament un 

3,36% major en les CG i el mateix increment als palets). A més s’aconsegueix 

arribar a aquesta nova ocupació pal·liant l’efecte negatiu de l’increment de 

contenidors necessaris vist a la proposta d’unificació de T ja que, en la nova 

proposta, es necessita un 11,61% menys de CG i un 9,9% menys de palets per 

assolir la nova ocupació. Aquest fet s’atribueix a que la nova proposta es centra 

en els articles de baixa rotació, és a dir, en aquells articles que s’havien mostrat 

en la proposta d’unificació de T com els que  gaudien d’un millor rati d’ocupació 

(increment d’ocupació/ increment contenidors necessari). 

- L’estoc mig total en unitats augmenta en un 6,71% respecte la situació inicial, 

valor que representa un 7,44% menys que el de la proposta d’unificació de T. 

- L’estoc mig total en import augmenta en un 8,59% respecte la situació inicial. 

valor que representa un 1,76% menys que el de la proposta d’unificació de T. 

Tau_9.37_Palets necessaris a les ubicacions de la sitja en l’escenari de T en funció de la 

classificació ABC 
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- En aquesta proposta el ML deixa d’estar saturat 3 mesos de l’any: maig, juny i 

setembre. En un anàlisi més detallat s’observa que en el nou escenari es 

necessita un 20,25% menys de CG per encabir tot el producte destinat al ML. 

Això també significa una millora d’un 5,33% respecte la proposta d’unificació de T 

- Els articles amb ubicacions de picking pertanyents a la sitja presenten una millora 

mitja del 16,14% mensual, valor que representa un 4,14% més que la proposta 

d’unificació de T. 

- La sitja deixa d’estar saturada o gairebé saturada tots els mesos. El major volum 

emmagatzemat al ML i la millora d’ocupació de palets a la sitja provoca que es 

puguin encabir totes les unitats necessàries tots els mesos de l’any excepte 

desembre. La sitja està ocupada en mitjana un 64%, és a dir, un 14,18% menys 

que en la proposta d’unificació de T. 

- Tot i que al mes de desembre no es pot assolir l’objectiu d’encabir tot el volum 

necessari s’observa una millora substancial. El volum pendent d’entrar al 

magatzem es redueix de 45.585 CG a 27.742, és a dir, millora en un 39,14% (un 

1,57% més que en la proposta d’unificació de T). 

9.3. Proposta 3: Aprovisionament a múltiples de caixa origen 

La tercera i última proposta intentarà assolir l’objectiu d’augmentar l’ocupació global del 

magatzem minimitzant l’increment d’estoc amb una nova casuística d’aprovisionament. 

Aquest cop, però, la proposta de millora es centrarà en l’altre condicionant de la pobra 

ocupació detallat a l’apartat 7.4. Si fins ara les propostes 1 i 2 posaven l’èmfasi en el 

període d’aprovisionament per tal d’augmentar el nombre d’unitats rebudes i veure com 

responia l’ocupació en la nova configuració, ara l’èmfasi recaurà en el factor de mal 

repartiment.  

Es proposa arrodonir la compra de certs articles a múltiples de caixa origen (CO), és a dir, 

quadrar la compra a un múltiple de les unitats que hi caben en la caixa que envia el 

laboratori. Aquest fet faria desaparèixer el factor de repartiment en l’ocupació ja que els 

laboratoris servirien la caixa completa d’un sol producte i, al rebre’l al magatzem de Gavà, 

es farien servir exactament  les CG necessàries per a poder introduir-lo al sistema. 
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9.3.1. Determinació dels articles afectats 

Degut a que el factor de repartiment només existeix en els productes que entren al 

magatzem dins d’una CG, seran només aquests els candidats a adaptar-se a la nova 

configuració. Alguns d’aquests articles, sobretot els de baixa rotació, presentarien 

cobertures molt elevades si es demanessin a caixa completa al laboratori. Per això s’ha 

decidit escollir els articles que es veuran afectats pel nou model d’aprovisionament 

mitjançant un criteri financer: el cicle d’efectiu. 

El cicle d’efectiu indica el número de dies que transcorren des de que s’ingressa l’import en 

efectiu d’una venta (en el present projecte són els pagaments de les OOFF), mesurat des 

del moment en que es va pagar la compra de la matèria prima o productes necessaris (en 

el present projecte pagaments a laboratoris per la compra de productes farmacèutics). Es 

calcula com: 

 

On: 

- CE = cicle d’efectiu. 

- PIN = període d’inventari: temps entre que es compra i es ven un producte. 

- PCC = període de comptes a cobrar: període entre que es ven i es cobra la venda 

del producte. 

- PCP = període de comptes per pagar: període entre que es compra producte i es 

paga aquesta compra. 

Aquest indicador ens pot mostrar característiques importants d’una empresa. Si el cicle 

d’efectiu és positiu indica que  l’empresa no és capaç de generar el cobrament de la venta 

d’un producte abans de pagar-ne la seva compra i que, segurament, requerirà de 

finançament extern per a prosseguir amb el pagament. Si, per altra banda, és negatiu, 

l’empresa cobrarà les vendes abans de pagar al proveïdor i, per tant, podrà pagar sense 

recórrer a finançament extern o el podrà utilitzar en noves inversions. 

Per això es decideix aplicar la nova proposta només a aquells articles que ens aportin un 

cicle d’efectiu negatiu en la nova configuració: 
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Es consideren els següents valors: 

PCP: Federació Farmacèutica paga a 120 dies a la majoria dels proveïdors. Es considerarà 

que a tots. 

PCC: La majoria de OOFF tenen un termini de 30 dies per pagar les compres a Federació 

Farmacèutica. 

Així doncs, voldrem aquells articles que: 

 

 

Aplicarem la nova proposta a aquells articles que al comprar a múltiples de caixa origen 

presentin una cobertura menor a 3 mesos. Dit d’una altra manera, aquells articles que 

compleixin: 

 

On les unitats de retractilat és el nom que es dóna a les unitats d’un article que hi caben en 

una caixa origen. 

Un cop fet l’anàlisi especificat ens trobem els següents resultats: 

- El 52,8% dels articles acceptaran la nova configuració, hi trobem: 

o El 96,53% dels productes d’alta rotació (A). 

o El 95,27% dels productes de mitja rotació (B). 

o El 40,87% dels productes de baixa rotació (C). 

Lògicament els productes de baixa rotació són els menys afectats per la nova proposta ja 

que les vendes són molt menors als altres articles. 
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9.3.2. Desglossament ocupació inicial segons adaptació a la nova 

configuració  

En aquesta proposta no es podrà disposar d’una ocupació global mitjana per zones pels 

següents motius: 

- Articles que s’adapten a la nova configuració: En les anteriors propostes es 

comparaven les CG necessàries en la situació final amb les de la situació inicial 

sense contemplar el factor de repartiment en ambdós casos i, d’acord amb la 

hipòtesi desenvolupada en l’apartat 9.1.1.1, s’assumia que aquesta variació era 

traslladable a l’escenari real on sí que intervé el factor de repartiment. En la 

tercera proposta però, els articles que s’adapten a la nova configuració estan 

exempts d’aquesta hipòtesi ja que el que provoca la compra a múltiples de CO és 

la desaparició del factor de repartiment. En conseqüència, aquests valors 

d’ocupacions i CG necessàries calculats ja són els reals i, com a tals, s’haurien de 

comparar amb els valors inicials contemplant el factor de repartiment. 

Malauradament en aquesta situació no es tenen dades de les CG necessàries en 

l’entrada de producte, fet que impossibilita qualsevol comparació en relació a 

aquest paràmetre. Es podrà realitzar l’anàlisi de la variació de l’ocupació ja que sí 

que es disposa de les dades d’ocupació en aquesta situació. 

- Articles que no varien la seva configuració: Els articles que no varien la seva 

configuració presentaran les mateixes ocupacions que en la situació inicial real, 

considerant el factor de repartiment. Com que només es gaudeix dels valors de 

l’ocupació en la situació inicial però no de les CG necessàries per a recepcionar la 

compra, també es desconeix el número de CG necessàries en la situació final ja 

que és el mateix. 

Al no tenir informació del número de CG en la situació final dels articles que no varien la 

seva configuració és impossible calcular l’ocupació final global. Caldrà, doncs, separar 

l’ocupació inicial entre l’ocupació inicial dels articles que s’adaptaran a la nova configuració i 

l’ocupació inicial dels articles que no ho fan i tractar les seves variacions d’ocupació per 

separat. 
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Ocupació inicial dels articles que s’adapten a la nova configuració 

L’ocupació inicial dels articles que s’adapten a la nova configuració presenta els següents 

valors: 

 

PROMIG 

 

N cubetes Ocupació 

Robot 26.644 32,30% 

AF 
  

AR 10.040 25,59% 

ML(+sitja) 16.604 36,36% 

PS1-PS3 6.327 41,96% 

Dinàmiques 1.454 31,07% 

ML(+sitja) 4.873 45,21% 

PS2-PS4 6.326 34,35% 

Estants simples 
  

ML(+sitja) 6.326 34,35% 

SCS 7.554 41,90% 

Carrousel 3.843 36,23% 

ML(+sitja) 3.711 47,77% 

Ocupació cubetes grises 46.851 35,43% 

Els valors són majors a l’ocupació global inicial ja que els articles que s’adapten a la nova 

configuració són majoritàriament els de major rotació, és a dir, els de millor rati d’ocupació 

(fet que es pot observar a la Tau._7.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

Tau_9.38._Ocupació inicial de les CG que contenen els articles que s’adapten a compra 

múltiple de CO 
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Ocupació inicial articles que no varien la seva configuració inicial 

L’ocupació inicial dels articles que no varien la seva configuració presenta els següents 

valors: 

 

PROMIG 

 

N cubetes Ocupació 

Robot 235 10,52% 

AF 
  

AR 207 10,24% 

ML(+sitja) 28 12,59% 

PS1-PS3 128 28,97% 

DINÀMIQUES 73 24,17% 

ML(+sitja) 55 35,35% 

PS2-PS4 694 24,63% 

ESTANTS SIMPLES 
  

ML(+sitja) 694 24,63% 

SCS 4.183 20,25% 

CARROUSEL 3.168 17,64% 

ML(+sitja) 1.015 28,40% 

Ocupació cubetes grises 5.240 20,61% 

Els valors són menors a l’ocupació global inicial ja que els articles que no s’adapten a la 

nova configuració són majoritàriament els de menor rotació, és a dir, els de pitjor 

percentatge d’ocupació (fet que es pot observar a la Tau._7.3.). 

9.3.3. Noves ocupacions dels contenidors 

Es procedeix a calcular les ocupacions resultants de la nova configuració separant entre els 

articles que s’adapten a la nova configuració i els articles que romanen en la seva situació 

inicial. 

9.3.3.1.   Articles que s’adapten a la nova configuració 

Només articles destinats a CG es veuen afectats per la nova configuració. Per a calcular les 

noves ocupacions de les CG s’utilitzarà com a origen les mateixes fórmules de l’apartat 

9.1.1.1 però amb lleugeres diferències. Ara el volum de compra de cada article afectat 

Tau_9.39._Ocupació inicial de les CG que contenen els articles que no varíen la seva 

configuración inicial 
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s’haurà d’adaptar a un múltiple de les unitats de retractilat. La nova fórmula presenta la 

següent forma: 

 

On el Múltiple de compra és la compra calculada en l’escenari inicial arrodonida al múltiple 

d’unitats de caixa immediatament superior. Es calcula: 

 

Finalment la compra inicial fa referència a la mida de la compra en la situació inicial, que es 

calculava: 

 

On: 

Nº  de comandes anuals (ud):  

Els càlculs posteriors pel que fa al Nº CG, ocupació dels contenidors i ocupació de les 

zones es calculen seguint el mateix desenvolupament de l’apartat 9.1.1.1. 

Resultats articles que s’adapten a la nova configuració 

Els resultats són els següents: 

 

ESCENARI INICIAL ESCENARI ARRODONIR A CO VARIACIÓ 

Zona picking Ocupació Ocupació Ocupació 

AF1 32,63% 62,90% 92,76% 

AF2 31,74% 61,66% 94,28% 

AF3 31,94% 61,58% 92,81% 

AF4 32,81% 61,61% 87,77% 

PS1 44,81% 69,14% 54,29% 

PS2 36,52% 65,42% 79,15% 

PS3 36,31% 60,41% 66,37% 

PS4 32,56% 59,80% 83,66% 

Tau_9.40._Variació real de l’ocupació de les CG corresponents a articles que 

s’adapten  a la nova configuració  
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- L’ocupació de les CG destinades als articles que s’adapten a la nova configuració 

incrementa un 79,77% cosa que implica passar del 35,43% d’ocupació inicial a un 

63,69% final. 

Aquestes variacions d’ocupació fan referència únicament a aquells articles que s’adapten a 

la nova configuració i, per tant, no són comparables a les de les anteriors propostes ja que 

aquestes feien referència a la globalitat de la zona. Tot i així es pot veure que en aquesta 

proposta: 

- Les zones AF presenten els majors increments d’ocupació arribant a gairebé 

doblar la inicial (valors al voltant del 90%). I ja que a la zona AF la gran majoria 

dels articles són d’alta rotació i gairebé la totalitat d’aquests s’adapten a la nova 

configuració, es pot afirmar que la variació total de les zones AF serà semblant a 

aquesta. Aquests valors de variació totals de la zona són molt més elevats que en 

les dues anteriors propostes ja que la proposta d’unificació de T tenia un 

increment promig del 25% i la de T en funció de la rotació ABC del 12%. 

- Les zones PS1 i PS3 també  contenen articles d’alta rotació però presenten uns 

increments d’ocupació menors al de les ubicacions AF. Aquest fet és degut a que 

la morfologia dels seus productes és més irregular i allunyada de la forma 

tradicional del medicament. Com que gairebé la totalitat dels articles d’alta rotació 

s’adapten a la nova configuració, es poden extrapolar aquestes dades a 

l’ocupació global d’aquestes zones. D’aquesta manera s’observa que també és la 

proposta que més incrementa l’ocupació en les ubicacions d’aquestes zones: 

o Les ubicacions PS1 presentaven un increment del 10,61% en la proposta 

d’unificació de T i del 9,07% en la de T en funció de la rotació d’ABC 

mentre que aquí està als voltants dels 50-55%. 

o Les ubicacions PS3 presentaven un increment del 20,89% en la proposta 

d’unificació de T i del 22,55% en la de T en funció de la rotació d’ABC 

mentre que aquí està als voltants dels 65-70%. 

- Les zones PS2, PS4 i SCS contenen els productes de mitja i baixa rotació. 

D’aquests últims menys de la meitat dels articles no s’adapten a la nova 

configuració. Per aquest fet aquests valors no són extrapolables a la totalitat de la 

zona i no es poden comparar amb anteriors propostes. Tot i això es pot afirmar 

que els increments totals d’aquestes zones seran menors als d’aquesta taula ja 

que es fa el promig amb totes les altres ocupacions dels articles que no s’adapten 

a la nova configuració i que tenien ocupacions més pobres  
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- Es pot afirmar que respecte les anteriors propostes, les ubicacions que contenen 

articles d’alta rotació són les que presenten majors increments fins al punt de que 

algunes d’elles són les ubicacions que més creixen en ocupació en aquest 

escenari. Això significa que el factor de repartiment té més influència en els 

articles d’alta rotació cosa que, d’altra banda, té sentit ja que aquests articles es 

compren periòdicament i, per tant, estan sotmesos a aquest factor moltes més 

vegades que els articles de menys rotació portant a una ocupació de les CG 

menor. 

9.3.3.2.   Articles que no varien la seva configuració inicial 

Aquests articles presenten la mateixa configuració que en la situació inicial i, per tant, els 

mateixos percentatges d’ocupacions per zona. Hi trobem els articles destinats a CG que pel 

criteri financer del cicle d’efectiu no s’adapten a la nova configuració i tots els articles 

destinats a palets. 

Els seus valors d’ocupació es poden trobar a: 

- Apartat 9.3.2. pel que fa a l’ocupació dels articles destinats a CG que no 

s’adapten a la nova configuració (Tab_9.39.). 

- Apartat 7.3.2 pel que fa a l’ocupació dels palets (Tab_7.3.). 

9.3.4. Dies mig d’estoc 

Només patiran canvis en l’estoc mig aquells articles que s’adaptin a la nova configuració. 

Per tant s’ha de desglossar l’estoc mig inicial entre els articles afectats per la nova 

configuració i els que no.  

9.3.4.1.   Desglossament estoc mig inicial segons adaptació a la nova configuració 

Els resultats pels articles de període d’aprovisionament inicial setmanal són els següents: 
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SETMANAL 

 

ARRODONIR A CO QUEDAR-SE IGUAL 

Zona A B C A B C 

AF1 18,3 20,8 27,8 
 

27,8 35,4 

AF2 17,2 19,6 29,6 
 

24,2 39,4 

AF3 18,2 18,3 27,8 
 

23,5 26,8 

AF4 17,3 20,1 25,9 
 

15,5 31,3 

C-0 8,9 15,6 36,5 8,9 15,6 36,5 

PS1 22,1 22,6 66,6 
  

105,6 

PS2 17,7 21,6 35,6 33,2 11,6 44,3 

PS3 27,8 30,0 39,9 
  

72,4 

PS4 19,3 23,6 30,6 
 

26,2 35,2 

S0 
   

11,8 12,7 29,4 

S1 
    

11,9 29,9 

S2 
    

29,7 38,1 

SCS 21,2 26,0 34,3 37,3 25,5 42,0 

Els resultats pels articles de període d’aprovisionament inicial bisetmanal són els següents: 

 

BISETMANAL 

 

ARRODONIR A CO QUEDAR-SE IGUAL 

Zona A B C A B C 

AF1 28,5 26,4 36,6 
   

AF2 13,6 22,9 23,5 
  

67,5 

AF3 13,4 25,7 42,3 
 

41,0 69,5 

AF4 19,7 31,8 31,3 
 

31,8 31,3 

C-0 9,9 17,3 40,5 9,9 17,3 40,5 

PS1 27,4 35,0 109,2 
  

127,2 

PS2 23,7 26,1 42,7 31,4 64,9 50,0 

PS3 43,5 37,4 51,2 
  

116,2 

PS4 36,5 31,3 41,7 
 

31,3 40,5 

S0 
   

18,8 
 

56,4 

S1 
     

18,0 

S2 
     

63,2 

SCS 29,7 33,5 44,0  72,7 62,2 

Tau_9.41._Estoc mig inicial dels articles amb T setmanal en funció de l’adaptació a la 

nova configuració 

Tau_9.42._Estoc mig inicial dels articles amb període d’aprovisionament bisetmanal en 

funció de l’adaptació a la nova configuració 
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9.3.4.2.   Determinació dels nous períodes d’aprovisionament 

Per a calcular la variació de l’estoc mig en dies de cada article afectat per la nova 

configuració és necessari definir-ne el seu nou període d’aprovisionament. 

Els articles afectats per la nova configuració adaptaran el seu període d’aprovisionament en 

funció de la cobertura que els hi proporciona aquesta. Els nous períodes d’aprovisionament 

seran els següents: 

- Els articles que presentin en la nova configuració una cobertura menor a 14 dies 

s’adaptaran a un període d’aprovisionament setmanal (Tf = 7 dies).  

- Els articles que presentin en la nova configuració una cobertura major o igual a 14 

dies i menor a 30 s’adaptaran a un període d’aprovisionament bisetmanal (Tf = 14 

dies).  

- Els articles que presentin en la nova configuració una cobertura major o igual a 30 

dies i menor a 60 s’adaptaran a un període d’aprovisionament mensual (Tf = 30 

dies). 

- Els articles que presentin en la nova configuració una cobertura major o igual a 60 

dies i menor a 90 s’adaptaran a un període d’aprovisionament bimensual (Tf = 60 

dies). 

9.3.4.3.   Càlcul de la variació d’estoc mig per a cada casuística 

S’ha vist en l’apartat anterior que en aquesta nova proposta trobem 4 períodes 

d’aprovisionament i, per tant, 8 possibles variacions de l’estoc mig. La variació es calcula 

seguint els mateixos procediments i assumint les mateixes hipòtesis detallades a les dues 

anteriors propostes arribant a l’equació  inclosa dins l’apartat 9.1.2.2 (Ec 9.2). 

 

 

Substituint els valors Tf i Ti a l’equació s’arriba a les següents variacions d’estoc mig per a 

cada situació. 
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Ti (dies) 

  

Setmanal Bisetmanal 

Tf
 (

d
ie

s)
 Setmanal 0,00 -3,99 

Bisetmanal 4,12 0,00 

Mensual 13,21 8,86 

Bimensual 29,70 25,05 

És evident que la variació de l’estoc total de cada article respecte l’estoc inicial no només 

depèn del canvi en el seu període d’aprovisionament en aquesta proposta. A diferència de 

les dues propostes anteriors, el fet d’arrodonir la compra a CO introdueix una nova variació 

en l’estoc corresponent a la diferència d’unitats entre la compra inicial i la compra 

arrodonida a CO. Aquest factor es tracta durant el càlcul de l’estoc total (apartat 9.3.5.1). 

9.3.5. Simulació d’estocs en l’escenari d’aprovisionament a múltiples de CO 

Es procedeix a realitzar el mateix procediment que en l’apartat 7.6 amb els nous 

paràmetres d’estoc mig i d’ocupació dels contenidors. 

Es consideren els mateixos factors correctors que en l’escenari inicial: 

- Períodes de vacances 

- Compres especials 

I se n’afegeix un de nou en aquesta proposta: 

- Increment de la compra 

L’increment de la compra fa referència a la diferència d’unitats anuals que hi ha entre la 

compra en la situació inicial i la compra arrodonida a CO per a cada article que s’adapta a 

la nova configuració. 

 

Així doncs en aquesta proposta l’estoc total s’adequa a la següent fórmula: 

 

Tau_9.43._Variació d’estoc mig en la proposta d’arrodonir compra a múltiples de 

CO en funció de Tf i Ti 



Millora de la capacitat d’emmagatzematge en un magatzem distribuïdor logístic farmacèutic d’alta rotació Pág. 121 

 

Fig_9.8._Evolució de l’estoc total amb i sense factors correctors per a la proposta 

d’arrodonir compra a múltiples de CO 

 

 

 

 

 

 

 

On tots els factors de l’equació es mostren en unitats (uds).  

Aquesta variació de compra es distribueix mensualment de forma proporcional a la venda. 

L’estoc total presenta els següents valors: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig total (ud) 2.540.245 2.669.329 2.737.141 2.623.668 2.519.282 2.444.707 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig total (ud) 2.702.751 2.782.596 2.342.533 2.554.511 2.692.594 4.286.096 

 

Si es comparen aquests valors amb els de la situació inicial veiem que l’estoc mig total en 

unitats augmenta en un 6,95%. Aquests resultats signifiquen un estoc mig molt semblant al 

de la proposta de T en funció de ABC (concretament un 0,24% major que ella) i menor al 

de la proposta d’unificació de T en un 7,20% Es mostren els valors per mesos a 

continuació: 

 

 

 

 

Tau_9.44._Estoc mig total en unitats per l’escenari d’arrodonir compra a múltiples de CO 
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Fig_9.9._Comparativa d’estocs mitjos totals en unitats entre la proposta d’arrodonir la 

compra a múltiples de CO, les dues propostes anteriors i la situació inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig inicial (ud) 2.346.511 2.476.169 2.543.251 2.433.586 2.335.698 2.266.395 

EStoc mig proposta 
arrodonir a CO (ud) 

2.540.245 2.669.329 2.737.141 2.623.668 2.519.282 2.444.707 

Variació proposta  
unificació de T vs Inicial 

17,13% 16,17% 15,22% 15,43% 15,35% 15,21% 

Variació proposta arrodonir 
a CO vs unificació de T 

-8,88% -8,37% -7,60% -7,62% -7,49% -7,35% 

Variació proposta arrodonir 
a CO vs T en funció de ABC 

0,69% 0,37% 0,41% 0,46% 0,39% -0,15% 

 
       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig inicial (ud) 2.519.119 2.640.282 2.156.671 2.378.318 2.616.790 4.099.848 

EStoc mig proposta 
arrodonir a CO (ud) 

2.702.751 2.782.596 2.342.533 2.554.511 2.692.594 4.286.096 

Variació proposta  
unificació de T vs Inicial 

14,00% 10,62% 17,16% 14,89% 9,30% 9,32% 

Variació proposta arrodonir 
a CO vs unificació de T 

-6,71% -5,23% -8,54% -7,48% -6,40% -4,78% 

Variació proposta arrodonir 
a CO vs T en funció de ABC 

-0,16% -0,01% 0,09% 0,28% 0,25% 0,23% 

 

 

 

 

 

*Degut als valors tan semblants entre els escenaris “T en funció de ABC” i “arrodonir a CO” 

les seves línies d’evolució es solapen observant-ne només un d’ells en el gràfic. 

 Tau_9.45._Comparativa d’estocs mitjos totals en unitats entre la proposta d’arrodonir compra a 

múltiples de CO, les dues anteriors propostes i la situació inicial 
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Si es realitza la mateixa comparació amb import (unitats*preu de venta unitari) s’extreuen 

els següents resultats: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Estoc mig inicial (€) 16.129.660 16.885.289 18.048.214 16.910.843 16.298.474 16.198.370 

EStoc mig proposta 
arrodonir a CO (€) 

17.330.166 18.142.140 19.339.793 18.186.091 17.553.016 17.369.046 

Variació proposta 
arrodonir a CO vs 
inicial 

7,44% 7,44% 7,16% 7,54% 7,70% 7,23% 

Variació proposta 
arrodonir a CO vs 
unificació de T 

-5,02% -4,91% -4,21% -4,17% -3,86% -3,99% 

Variació proposta 
arrodonir a CO vs T 
en funció de ABC 

-2,26% -2,50% -2,29% -2,02% -2,12% -2,80% 

 
       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Estoc mig inicial (€) 18.588.834 17.750.476 16.327.137 19.092.893 18.684.026 26.262.257 

EStoc mig proposta 
arrodonir a CO (€) 

19.820.091 18.699.497 17.576.140 20.132.882 19.244.435 27.417.237 

Variació proposta 
arrodonir a CO vs 
inicial 

6,62% 5,35% 7,65% 5,45% 3,00% 4,40% 

Variació proposta 
arrodonir a CO vs 
unificació de T 

-3,46% -3,01% -4,24% -3,81% -3,64% -2,85% 

Variació proposta 
arrodonir a CO vs T 
en funció de ABC 

-2,43% -1,78% -2,57% -2,12% -1,85% -1,42% 

 

 

 

 

 

Tau_9.46._Comparativa d’estocs mitjos totals en import entre la proposta d’arrodonir la 

compra a múltiples de CO, le dues propostes anteriors i la situació inicial 
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Fig_9.10._Comparativa d’estocs mitjos totals en import entre la proposta d’arrodonir la 

compra a múltiples de CO, les dues propostes anteriors i la situació inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta d’arrodonir la compra a múltiples de CO es presenta com la millor alternativa 

pel que fa a l’increment d’estoc en import respecte la situació inicial (augmenta en un 

6,41%). Mentre que la comparativa de l’estoc en unitats situava aquesta proposta en valors 

molt semblants a la proposta d’aprovisionament en funció de la rotació ABC, en import 

existeix una diferència entre ambdues propostes ja que arrodonir la compra a CO 

repercuteix en un 2,18% menys respecte la situació inicial. Aquest fet és degut a que 

l’actual proposta es centra en gairebé la totalitat dels articles d’alta i mitja rotació mentre 

que només afecta a la meitat dels de baixa rotació. El fet que aquesta proposta sigui millor 

econòmicament pel que fa a l’estoc s’explica pel fet que el preu dels productes és menor en 

els articles d’alta rotació ja que hi trobem la gran majoria de medicaments genèrics i 

subvencionats per l’Estat. 

Si l’increment d’estoc mig que esdevé d’aquest nou escenari es divideix en funció de la 

rotació dels seus articles s’observen els següents resultats. 
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Per a l’estoc valorat en import: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

A -4,54% -4,17% -4,33% -4,77% -4,97% -5,53% 

B 20,19% 19,57% 18,53% 19,42% 18,70% 18,61% 

C 15,52% 15,61% 15,60% 16,52% 16,31% 15,99% 

Total 7,44% 7,44% 7,16% 7,54% 7,70% 7,23% 

  

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

A -4,84% -3,41% -5,56% -6,60% -9,34% -2,80% 

B 15,88% 13,14% 18,41% 15,49% 14,52% 11,73% 

C 14,73% 13,33% 16,12% 14,33% 13,98% 11,31% 

Total 6,62% 5,35% 7,65% 5,45% 3,00% 4,40% 

S’observa que els articles de mitja i baixa rotació són els que més contribueixen a 

l’increment d’estoc. Aquests valors són lògics ja que a menor rotació menor és la mida de 

la compra i, per tant, major és l’increment d’unitats per arribar a comprar una CO 

sencera. L’increment dels de baixa rotació és menor als de mitja ja que només s’adapten 

a la nova configuració una mica menys de la meitat dels articles mentre que dels de mitja 

ho fan gairebé la totalitat. 

Per a veure en detall la diferència existent entre la proposta actual i la proposta 

d’aprovisionament en funció de la rotació ABC és interessant veure la variació entre 

ambdós escenaris segregat per la rotació dels articles: 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

A 3,44% 3,21% 2,91% 2,97% 3,10% 2,18% 

B 3,07% 2,49% 2,58% 2,95% 2,71% 2,56% 

C -15,71% -15,65% -14,84% -14,26% -13,68% -14,54% 

Total -2,26% -2,50% -2,29% -2,02% -2,12% -2,80% 

  
  Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

A 2,33% 1,92% 3,11% 2,59% 2,39% 1,81% 

B 2,12% 1,67% 2,40% 2,19% 2,42% 1,63% 

C -13,25% -11,80% -14,27% -12,88% -12,74% -10,96% 

Total -2,43% -1,78% -2,57% -2,12% -1,85% -1,42% 

Tau_9.47._Variacions d’estoc mig total en import entre l’escenari inicial i l’escenari 

d’arrodonir la compra a múltiples de CO 

 

Tau_9.48._Variacions d’estoc mig total en import entre la proposta de T en funció de la 

classificació ABC i l’escenari d’arrodonir la compra a múltiples de CO 
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Es constata que la gran diferència entre ambdues propostes rau en els articles de baixa 

rotació, és a dir, en els més cars. Mentre que en els articles d’alta i mitja rotació l’actual 

proposta presenta majors increments d’estoc (2,66% més en els d’alta rotació i 2,40% 

més en els de mitja) és en els de baixa on la diferència és més notòria (un 13,71% 

menor). Aquest fet explica detalladament el canvi de tendència entre la la variació d’estoc 

mig contemplat amb unitats i amb import d’ambdues propostes. 

9.3.6. Càlcul de capacitats en l’escenari de T en funció de la rotació ABC 

Es procedeix a realitzar el càlcul de capacitats al magatzem amb el nou estoc calculat a 

l’apartat anterior. Es segueixen els mateixos procediments que els desenvolupats als 

subapartats homònims de l’apartat 7.7 amb l’afegit que ara els valors també varien en 

funció de si l’article s’adapta a la nova configuració o no. 

Els resultats són els següents: 

9.3.6.1.   Volum a ubicacions Picking sense CG ni palets 

Es segueix el mateix procediment que al apartat 7.7.1. 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Volum a picking 
sense CG/Palet (l) 

125.627 126.376 126.707 126.833 126.673 126.445 

       

 
Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Volum a picking 
sense CG/Palet (l) 

129.299 127.111 129.256 127.671 127.176 127.949 

9.3.6.2.   Volum a contenidors (CG i palets) 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.2. 

 

 

 

Tau_9.49._Volum en ubicacions picking sense CG ni palet en l’escenari d’arrodonir compra 

a múltiples de CO 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Unitats en CG/Palet (ud) 2.163.099 2.290.611 2.355.882 2.243.806 2.140.863 2.068.604 

 
      

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Unitats en CG/Palet (ud) 2.314.568 2.402.602 1.956.112 2.169.174 2.310.488 3.892.879 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Volum a CG/Palet (l) 1.089.137 1.088.700 1.145.919 1.085.945 1.017.023 989.869 

 
      

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Volum a CG/Palet (l) 1.111.171 1.067.808 976.242 1.062.845 1.118.439 1.841.655 

9.3.6.3.   CG necessàries a l’alimentació del robot i al Picking (AR,PS1,PS3 i SCS) 

Es segueix el mateix procediment que a l’apartat 7.7.3 aplicant: 

- Paràmetres de CG màximes per zona i de CG màximes per article establerts. 

- Càlcul del repartiment al SCS establert. 

- Procediments de càlcul establerts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tau_9.50._Unitats mensuals destinades a CG/palet en l’escenari d’arrodonir la compra a 

múltiples de CO 

 

Tau_9.51._Volum mensual destinat a CG/palet en l’escenari d’arrodonir la compra a 

múltiples de CO 



Pág. 128  Memoria 

 

S’obtenen els següents valors: 

 

CG a ubicacions picking 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 1.834 1.887 1.910 1.850 1.825 1.765 

AF2 1.981 1.992 2.032 1.971 1.941 1.851 

AF3 2.272 2.316 2.339 2.297 2.265 2.155 

AF4 2.480 2.476 2.515 2.498 2.450 2.360 

PS1 778 794 818 792 807 820 

PS3 717 735 741 741 719 727 

Total sense SCS 10.062 10.200 10.355 10.149 10.007 9.678 

SCS 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 

Total 18.766 18.904 19.059 18.853 18.711 18.382 

 
      

       

 

CG a ubicacions picking 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 1.951 1.815 1.828 1.830 1.798 2.379 

AF2 2.107 1.971 1.920 1.941 1.887 2.576 

AF3 2.378 2.231 2.205 2.226 2.211 2.885 

AF4 2.614 2.485 2.403 2.403 2.381 3.075 

PS1 828 805 817 835 827 830 

PS3 752 710 733 710 722 783 

Total general 10.630 10.017 9.906 9.945 9.826 12.528 

SCS 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 8.704 

Total 19.334 18.721 18.610 18.649 18.530 21.232 

 

 

 

 

 

 

Tau_9.52._CG necessàries a les ubicacions AR,PS1, PS3 i SCS en l’escenari d’arrodonir 

compra a múltiples de CO 
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9.3.6.4.   CG necessàries al ML 

Es segueix el mateix procediment que al apartat 7.7.3. 

 

CG a ubicacions ML 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 2.605 2.688 2.777 2.799 2.708 2.151 

AF2 2.119 2.184 2.164 1.994 1.781 1.590 

AF3 2.330 2.370 2.364 2.009 1.973 2.043 

AF4 1.797 1.938 1.872 1.798 1.599 1.774 

PS1 1.995 2.198 2.258 2.101 1.846 2.106 

PS2 3.180 3.285 3.357 3.692 3.050 3.139 

PS3 1.108 1.166 1.306 1.137 1.034 1.064 

PS4 3.802 4.043 4.137 3.738 3.591 3.518 

SCS 2.157 2.171 2.492 2.045 1.821 1.903 

Total necessari 21.093 22.043 22.727 21.313 19.403 19.288 

Total a encabir 21.093 22.043 22.727 21.313 19.403 19.288 

 

 

CG a ubicacions ML 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 2.344 3.300 2.013 2.493 3.043 5.845 

AF2 1.931 2.301 1.544 1.816 2.005 4.452 

AF3 2.060 3.080 1.657 2.103 2.452 5.422 

AF4 1.837 2.094 1.454 1.943 1.978 4.242 

PS1 2.254 1.949 2.056 2.030 2.393 3.894 

PS2 3.631 3.686 3.437 3.943 4.193 4.724 

PS3 1.177 1.144 981 1.080 1.166 2.098 

PS4 4.250 3.684 3.698 3.927 3.841 5.957 

SCS 3.165 1.213 1.793 2.069 1.953 5.663 

Total necessari 22.649 22.451 18.633 21.404 23.024 42.297 

Total a encabir 22.649 22.451 18.633 21.404 23.024 29.204 

Aquesta proposta permet encabir tots els productes destinats a CG dins les seves 

ubicacions sense fer ús de la sitja tots els mesos de l’any a excepció del mes punta de 

Desembre. La gran millora d’ocupació que proporciona aquesta proposta combinada amb 

un increment no gaire brusc de l’estoc mig condueix a aquests resultats. És interessant 

Tau_9.53._CG necessàries a les ubicacions del ML en l’escenari d’arrodonir compra a 

múltiples de CO 
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comparar aquests valors amb les anteriors propostes i la situació inicial per a fer-ne un 

anàlisi més detallat. 

Comparació de CG a ubicacions del ML entre la proposta d’aprovisionament a múltiples de 

CO i la situació inicial: 

 

CG a ubicacions ML 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

AF1 -53,00% -53,23% -52,86% -51,96% -52,65% -53,46% 

AF2 -54,03% -54,01% -54,29% -54,55% -55,22% -55,72% 

AF3 -55,56% -56,08% -56,06% -56,84% -56,93% -56,20% 

AF4 -58,96% -58,30% -58,91% -59,25% -59,93% -57,83% 

PS1 -38,80% -38,52% -38,64% -38,62% -39,14% -36,79% 

PS2 -24,80% -25,20% -25,94% -24,33% -25,17% -25,03% 

PS3 -45,42% -47,00% -43,17% -46,19% -44,08% -44,90% 

PS4 -20,99% -21,37% -20,50% -21,21% -20,97% -20,64% 

SCS -53,58% -53,35% -49,29% -53,93% -57,28% -53,72% 

Total necessari -45,57% -45,58% -44,82% -45,18% -46,15% -45,01% 

 

 

CG a ubicacions ML 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AF1 -54,17% -52,49% -54,15% -53,10% -55,54% -51,27% 

AF2 -55,54% -54,49% -55,71% -55,22% -56,41% -53,09% 

AF3 -57,46% -54,38% -58,14% -56,17% -57,96% -53,31% 

AF4 -59,68% -58,15% -60,63% -58,23% -60,46% -56,02% 

PS1 -38,73% -39,19% -36,58% -38,98% -40,01% -34,84% 

PS2 -24,61% -24,13% -23,13% -24,35% -25,64% -26,36% 

PS3 -46,79% -45,76% -47,40% -43,31% -42,53% -41,90% 

PS4 -22,61% -22,90% -20,59% -21,57% -24,08% -23,19% 

SCS -41,07% -67,53% -55,45% -49,33% -51,99% -32,86% 

Total necessari -43,97% -47,10% -44,85% -44,19% -46,53% -43,60% 

- Igual que a la proposta de T en funció de la rotació ABC, totes les ubicacions 

necessiten menys CG per encabir-hi el producte al ML respecte la situació inicial. 

Es pot afirmar que en totes les ubicacions l’augment d’ocupació compensa amb 

èxit l’augment d’estoc. 

Tau_9.54._Variacions de CG necessàries al ML entre la situació inicial i l’escenari 

d’arrodonir compra a múltiples de CO 
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- En el nou escenari es necessita un 45,21% menys de CG per encabir tot el 

producte destinat al ML. Això també significa una millora d’un 24,96% respecte la 

proposta de T en funció de la rotació ABC i d’un 30,29% respecte la proposta 

d’unificació de T. 

- Es confirma la nova tendència que ja s’intuïa a les variacions d’ocupació dels 

articles que s’adapten a la nova configuració. Aquesta proposta presenta les 

majors variacions en les zones que contenen articles d’alta rotació (AF, PS1 i 

PS3). En promig presenten una millora del 51,04% (un 39,85% més que la 

segona proposta i un 45,51% més que la primera). 

- Les ubicacions de mitja i baixa rotació (PS2, PS4 i SCS) presenten una millora 

mitja del 32,74% (un 7,53% menys que la segona proposta i un 0,45% més que la 

primera). 

9.3.6.5.   Palets necessaris 

Es segueix el mateix procediment que al apartat 7.7.4. 

  

PALETS SITJA 

  

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

C
u

b
e

te
s 

o
ri

ge
n

 

S0 211 217 219 194 200 186 

S1 166 151 169 172 164 156 

S2 333 297 353 328 299 298 

Palets Caixes origen 710 665 741 694 663 640 

C
u

b
e

te
s 

gr
is

e
s 

CG necessàries ML 21.093 22.043 22.727 21.313 19.403 19.288 

Ub. Max. ML -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 

Total general 0 0 0 0 0 0 

Palets CG 0 0 0 0 0 0 

 

Total palets sitja 710 665 741 694 663 640 

 

Ub. Max. Sitja 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

 

Palets Sobrants 0 0 0 0 0 0 
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PALETS SITJA 

  

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

C
u

b
et

e
s 

o
ri

ge
n

 

S0 219 167 189 164 179 425 

S1 192 164 172 187 207 312 

S2 296 289 286 335 362 367 

Palets Caixes origen 707 620 647 686 748 1.104 

C
u

b
et

e
s 

gr
is

es
 

CG necessàries ML 22.649 22.451 18.633 21.404 23.024 42.297 

Ub. Max. ML -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 -29.204 

Total general 0 0 0 0 0 13.093 

Palets CG 0 0 0 0 0 873 

 

Total palets sitja 707 620 647 686 748 1.977 

 

Ub. Max. Sitja 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

 

Palets Sobrants 0 0 0 0 0 859 

- Només al pic anual del Desembre es troben unitats sense encabir al magatzem. 

- Com que la nova configuració només afecta als articles que van a CG, els palets 

provinents del laboratori que s’encabiran a la sitja seran els mateixos que en la 

situació inicial.  

- Els palets formats per CG paletitzades conformats a partir de les CG que no 

caben al ML per la seva saturació només es troben al mes de Desembre. Això fa 

que excepte aquest mes la sitja només emmagatzemi productes destinats per a 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tau_9.55._Palets necessaris a les ubicacions de la sitja en l’escenari d’arrodonir compra a 

múltiples de CO 
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9.3.6.6.   Taula resum final 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

CG picking 18.766 18.904 19.059 18.853 18.711 18.382 

CG a ML 21.093 22.043 22.727 21.313 19.403 19.288 

% ML 72% 75% 78% 73% 66% 66% 

CG a la sitja 0 0 0 0 0 0 

Palets CG a la sitja 0 0 0 0 0 0 

Palet Caixes origen 710 665 741 694 663 640 

Total palets sitja 710 665 741 694 663 640 

Capacitat CG sitja 408 453 377 424 455 478 

Palets de CG sitja 0 0 0 0 0 0 

Palets a la sitja 710 665 741 694 663 640 

% sitja 64% 59% 66% 62% 59% 57% 

Palets CG pendents 0 0 0 0 0 0 

CG Pendent 0 0 0 0 0 0 

 
      

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

CG picking 19.334 18.721 18.610 18.649 18.530 21.232 

CG a ML 22.649 22.451 18.633 21.404 23.024 29.204 

% ML 78% 77% 64% 73% 79% 100% 

CG a la sitja 0 0 0 0 0 13.093 

Palets CG a la sitja 0 0 0 0 0 873 

Palet Caixes origen 707 620 647 686 748 1.104 

Total palets sitja 707 620 647 686 748 1.977 

Capacitat CG sitja 411 498 471 432 370 14 

Palets de CG sitja 0 0 0 0 0 14 

Palets a la sitja 707 620 647 686 748 1.118 

% sitja 63% 55% 58% 61% 67% 100% 

Palets CG pendents 0 0 0 0 0 859 

CG Pendent 0 0 0 0 0 12.885 

D’aquesta proposta se n’extreuen les següents conclusions: 

- L’ocupació de les CG destinades als articles que s’adapten a la nova configuració 

incrementa un 79,77% cosa que implica passar del 35,43% d’ocupació inicial a un 

63,69% final. 

Tau_9.56._Resum final de l’ocupació i contenidors emmagatzemats a cada zona del 

magatzem per a l’escenari d’arrodonir la compra a múltiples de CO 
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- Tot i no poder obtenir valors globals d’ocupació, es pot afirmar que respecte les 

anteriors propostes, les ubicacions que contenen articles d’alta rotació (AF, PS1 i 

PS3) són les que presenten majors increments fins al punt de que algunes d’elles 

són les ubicacions que més creixen en ocupació en aquest escenari. 

- L’ocupació dels palets és la mateixa que la inicial ja que la nova configuració 

només afecta als articles que s’emmagatzemen en CG. 

- L’estoc mig total en unitats augmenta en un 6,95% respecte la situació inicial, 

representa una millora del 7,20% respecte la proposta d’unificació de T i un 

empitjorament del 0,24% respecte la proposta de T en funció de la rotació ABC. 

- L’estoc mig total en import augmenta un 6,41% respecte la situació inicial 

aconseguint ser la millor proposta de les 3 en aquest factor i millorant la proposta 

de T en funció de la rotació ABC en un 2,18%.  

- En aquesta proposta el ML només està saturat el mes de Desembre. De fet, 

excloent aquest mes el ML presenta un mitjana d’ocupació del 73%, és a dir, 

encara queda lliure una quarta part d’ell. En el nou escenari es necessita un 

45,21% menys de CG per encabir tot el producte destinat al ML. Això també 

significa una millora del 24,96% respecte la proposta de T en funció de la rotació 

ABC i d’un 30,29% respecte la proposta d’unificació de T. 

- Els articles amb ubicacions de picking pertanyents a la sitja presenten els 

mateixos valors que la situació inicial ja que cap d’ells és afectat per la nova 

configuració. Per tant, en relació a aquests articles, el nou escenari presenta un 

empitjorament del 16,14% respecte la proposta de T en funció de la rotació ABC i 

d’un 12% respecte la proposta d’unificació de T. 

- La sitja deixa d’estar saturada tots els mesos de l’any excepte el mes punta de 

Desembre ja que no és necessari encabir-hi CG paletitzades que provenen d’un 

ML saturat. Exceptuant el mes de Desembre la sitja està ocupada en mitjana un 

61%, és a dir, un 3% menys que la proposta de T en funció de la rotació ABC.  

- Tot i que al mes de Desembre la sitja continua estant saturada i algunes CG no 

poden ser encabides al magatzem, s’observa una gran millora. Els contenidors 

pendents d’entrar al magatzem són 12.885 CG, valor que suposa un 71,73% de 

millora respecte la situació inicial. També presenta millors valors que les altres 

dues propostes: representa un 32,59% menys de CG fora del magatzem respecte 

la proposta de T en funció de la rotació ABC i un 34,16% respecte la proposta 

d’unificació de T. 
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10.   Pressupost 

El projecte realitzat només té costos associats als recursos humans que s’han dedicat, hi 

ha de dos tipus: 

- Cost estudiant d’enginyeria: Són les hores que ha dedicat l’estudiant en 

pràctiques a l’empresa per a la realització del projecte.  

- Cost col·laboradors: Fa referència a les hores que han invertit persones de 

l’empresa  externes al projecte en la formació i l’ajut,  al llarg del projecte, a 

l’estudiant en pràctiques. 

 

Es mostra el pressupost total en la següent taula: 

 

Cost/h Hores Cost imputable 

Estudiant enginyeria 60 €/h 600h 36.000 € 

Col·laboradors 63€/h 15h 945 € 

Total     36.945 € 

Finalment s’ha de tenir en compte el cost associat a l’amortització dels equips informàtics 

utilitzats. Segueix la següent equació: 

 

On: 

- CA: cost d’adquisició (preu de compra de l’equip informàtic sense IVA). 

- A: coeficient anual d’amortització segons llei d’amortització lineal. El valor es treu 

de: Tabla de amortización de inversiones para sociedades y autónomos en 

estimación directa normal de la Ley del Impuesto de Sociedades (BOE: Ley 

26/2014, del 27 de Noviembre). 

- D: període de dedicació mesurat en anys. 

 

CA D A 
Cost 

imputable 

Equip de processament 

d’informació 
300€ 0,75 anys 25% 56,25€ 

Tau_10.1._Costos imputables associats a recursos humans 

Tau_10.2._Costos imputables associats a amortitzacions 
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Per tant, el pressupost total del projecte és el següent: 

 

Cost imputable 

Estudiant enginyeria 36.000 € 

Col·laboradors 945 € 

Amortitzacions 56,25€ 

Total 37.001,25 € 

 

 

 

Tau_10.3._Cost imputable total del projecte 
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11.   Impacte socioambiental 

11.1.   Contaminació atmosfèrica 

Les propostes estudiades tenen un impacte en la mida de la compra i en el període 

d’aprovisionament i, en conseqüència, en la periodicitat i número de camions que 

transporten la mercaderia des dels laboratoris a la distribuïdora. Aquest fet provoca una 

disminució de les emissions contaminants relacionats amb aquest mitjà de transport. 

El càlcul del número de camions per a la situació inicial i per a les 3 propostes es basa en 

els següents criteris: 

- Es considera la totalitat de la flota de camions com a vehicles N2, és a dir, amb 

capacitat per a 23 palets. 

- Cada palet pot emmagatzemar productes d’un sol laboratori i presenta les mides del 

palet europeu (800x1200 mm) per dos metres d’alçada. 

- Els camions poden transportar palets de diferents laboratoris. 

- Es realitza una simulació de 8 setmanes ja que el període d’aprovisionament més 

elevat en els 4 escenaris és el bimensual. 

Amb aquests criteris i sabent per a cada article i escenari les unitats que es compren i el 

període d’aprovisionament, el número de camions necessaris per a cada casuística 

presenta la següent forma: 

  Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7 Set 8 Total 

INICIAL 18 28 18 28 18 28 18 28 184 

Unificació de T 0 36 0 36 0 36 0 36 144 

T=f(ABC) 11 21 11 34 11 21 11 34 154 

Arrodonir a CO 17 28 17 29 17 28 17 30 183 

S’observa que totes les propostes disminueixen el número de camions i, per tant, de km a 

realitzar respecte la situació inicial. Si es realitza la simulació al llarg de tot l’any s’arriba als 

següents resultats: 
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Total camions  Variació 

INICIAL 1196 - 

Unificació de T 936 -21,74% 

T=f(ABC) 1001 -16,30% 

Arrodonir a CO 1189 -0,59% 

Sent la primera proposta la que ofereix una disminució major en el número de camions i, en 

conseqüència, en les emissions de partícules contaminants. Si es considera que el pes no 

influeix en el volum de partícules emeses i que tots els camions recorren els mateixos km, 

es pot assegurar que la reducció de les emissions equival a la reducció del número de 

camions. 

11.2.   Emissions acústiques i vibracions 

Es considera contaminació acústica qualsevol soroll  molest que pugui produir efectes 

psicològics i físics nocius per una persona o un conjunt de persones. 

En la realització d’aquest projecte no es realitza cap procés o acció que generi  aquest tipus 

de sorolls. És nul qualsevol possible impacte negatiu en la persona. 

11.3.   Generació de residus 

La planta de producció que s’estudia genera residus de paper, cartró, plàstic i productes 

sanitaris, entre d’altres. El model dissenyat en aquest projecte no implica generar residus 

addicionals als ja existents de la planta. És per això que es considera que el 

desenvolupament d’aquest projecte no genera cap tipologia de residus. 
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Conclusions 

Davant la problemàtica existent en la capacitat d’emmagatzematge global del magatzem, el 

present projecte aconsegueix presentar 3 propostes de millora que aporten guanys 

significatius en la capacitat d’emmagatzematge sense patir perillosos increments en els 

nivells d’estocs respecte la situació inicial: 

 

ΔEstoc (%) Mesos ML saturat Mesos sitja saturada 
ΔCG sobrants 

desembre (%) 

P1 10,35% 12 1 -37,57% 

P2 8,59% 9 1 -39,14% 

P3 6,41% 1 1 -71,73% 

Les propostes 1 i 2 milloren la situació inicial però encara presenten saturació en el ML en 

tot o gran part de l’any. Ambdues propostes es centren en la mida de la compra com a 

causa de la pobra ocupació actual i la varien per a aconseguir millors resultats, posant de 

manifest que els augments de la mida de la compra afecten en major mesura als productes 

de menys rotació ja que són els productes que necessiten un menor augment del número 

de contenidors per aconseguir augments majors en l’ocupació d’ells. La segona proposta 

presenta millors resultats que la primera ja que evita augmentar l’estoc mig dels productes 

d’alta rotació. 

La taula mostra que la proposta 3 (aprovisionament a múltiples de caixa origen) és la millor 

de les 3 alternatives ja que és l’escenari amb menor increment en import de l’estoc 

respecte la situació inicial i amb menor número de mesos en saturació del magatzem. 

També presenta la major reducció de CG que no es poden encabir al magatzem al mes 

punta de desembre. Per últim reflecteix que el factor de repartiment és més acusat en els 

productes d’alta rotació ja que en aquest escenari són els productes A els que presenten 

millor rati augment de contenidors/augment d’ocupació. Ja que aquesta proposta és la que 

aporta millors resultats i és la única que ataca el factor de repartiment, es pot afirmar que 

aquest és el principal causant de la baixa ocupació dels contenidors d’emmagatzematge. 

Es crea una metodologia estàndard pel càlcul de la viabilitat de cada proposta. Aquesta 

metodologia permet donar resposta a la variació d’estoc, ocupació dels contenidors 

d’emmagatzematge i capacitat global del magatzem per zones per a qualsevol model 

d’aprovisionament periòdic. Això permet unificar criteris i garantir la coherència dels 

resultats. 
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Agraïments 

El primer lloc agrair al tutor d’aquest projecte, Jose Antonio Sánchez, pel temps, la 

dedicació, les orientacions sobre l’enfoc més adequat del treball i les múltiples correccions. 

Agraeixo també a tots els col·laboradors de Federació Farmacèutica per ajudar-me en tot 

moment, permetre’m treballar amb les seves dades i fer possible aquest treball, en especial 

a Jordi Montserrat per oferir-me la oportunitat d’escollir aquest tema com a PFC, a 

Francisco Gámez per totes les hores dedicades explicant-me una i altra vegada com 

funcionava cada racó del magatzem i l’Elena Juan per proporcionar-me les eines 

necessàries i guiar-me sempre en la direcció adequada. 
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