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Resum 

Arrel de la globalització i l’augment en la demanda, la importància de la cadena de 

subministrament (CS) de les empreses i la seva optimització ha guanyat importància. La 

pandèmia provocada per el virus del SARS-CoV-2 (o Covid19 o Covid) a finals del 2019 va 

provocar grans disrupcions en les CS a nivell mundial i una forta crisi econòmica degut al 

confinament de la població. No obstant, aquest confinament també ha comportat algun benefici, 

especialment a nivell ambiental. Aquest fet ha renovat la preocupació sobre la sostenibilitat de 

les empreses i les seves CS. Per aquesta raó, en aquest projecte s’estudia com la Covid ha 

impactat a les CS i, en particular, a la seva sostenibilitat. 

 El projecte inclou una revisió de l’estat de l’art sobre la sostenibilitat a la CS  i sobre 

l’impacte que la Covid19 ha tingut en aquesta. En particular sobre les CS del sector de 

l’alimentació. Els efectes i les mesures preses descrites a la literatura acadèmica s’han contrastat 

amb les d’una empresa catalana del sector de l’alimentació especialitzada en la producció i 

distribució de pa i brioxeria congelada . 

Aquest estudi ha posat de manifest que algunes de les mesures preses per les empreses 

per fer front a les disrupcions afecten a la sostenibilitat de la CS. L’equilibri entre les 3 

dimensions de la sostenibilitat (econòmica, social i ambiental) així com la transparència, 

visibilitat i la bona relació entre les empreses que formen part de la CS és imprescindible per al 

seu bon desenvolupament ja que milloren la resiliència de la CS i l’agilitat en donar una resposta 

a possibles disrupcions.  
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Glossari 

CS: Cadena de Subministrament 

CSS: Cadena de subministrament Sostenible 

DO: Director d’operacions 

Empresa A: Empresa del sector de l’alimentació 

Horeca: Acrònim de HOtels, REstaurants i CAfeteries que s’utilitza per referir-se al sector 

dels serveis de menjars 

IA: Intel·ligència Artificial 

Indicador OEE: Eficiència General dels Equips (Overall Equipment Effectiveness) 
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SCM: Gestió de la cadena de subministrament (Supply Chain Management) 

SSCM: Gestió sostenible de la cadena de subministrament (Sustainable Supply Chain 

Management) 

UN: Nacions Unides 
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1. Introducció 

Durant el 2019 els mercats espanyols van començar a remuntar arrel de la crisi econòmica 

mundial que es va produir el 2007-08, i que va esdevenir pràcticament isquèmica.  La borsa 

vivia un creixement que feia pensar que la crisi viscuda el 2007-08 es començava a superar a 

nivell macroeconòmic. La aparició d’un nou virus, el SARS-CoV-2, popularment conegut com 

Covid19 o Covid, va afectar la població a nivell mundial, creant una crisi sanitària sense 

precedents.  

La pandèmia ha tingut un impacte socioeconòmic disruptiu (Chowdhury et al., 2020; 

Hashem et al., 2020; Taqi et al., 2020). Es van tancar escoles arreu del món, cosa que va afectar 

més de 2200 milions d’estudiants, i més d’un terç de la població mundial va ser confinada, pel 

que l’activitat econòmica mundial s’ha vist fortament afectada i ha fet augmentar l’atur 

dràsticament.  

Espanya va decretar l’estat d’alarma el 14 de Març de 2020. El confinament va acabar sent 

un dels més llargs i rígids a nivell mundial. Es van suspendre les escoles a totes les comunitats 

autònomes, es van tancar restaurants, hotels, activitats d’oci i el teixit industrial es va parar 

quasi completament. 

El confinament de bona part de la població va afectar greument la producció mundial. 

Només els sectors considerats essencials, com les indústries farmacèutiques, la sanitat, i 

l’alimentació, van romandre oberts. Les cadenes de subministrament (CS) es van veure 

interrompudes degut a la falta de matèries primeres i productes intermedis i es va posar de 

manifest la falta de resiliència de les CS degut a la creixent externalització de la producció i 

dels subministres, i la poca capacitat de maniobra de les CS davant una crisis mundial on els 

transports internacionals s’han vist molt afectats. 

No obstant, el confinament ha comportat alguns beneficis. La reducció temporal de les 

emissions i de la pol·lució, que ha beneficiat la vegetació i la vida animal, ha estat una dels més 

grans. Aquest fet ha mostrat la importància d’adoptar mesures sostenibles en tots els nivells de 

la societat. Les empreses estan prenent un nou interès en la implementació de mesures per la 

reducció de les emissions a les cadenes de subministrament, des de la producció fins el transport 

de les mercaderies. Els inversos cada vegada aposten més per empreses amb una clara ruta cap 

a la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. 
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Es pot afirmar, doncs, que la Covid19 ha generat canvis en la manera de fer i de veure el 

món, i l’adaptació de les empreses i de les seves cadenes de subministrament a aquesta nova 

realitat és imprescindible per a la seva supervivència. 

Aquest projecte analitza com han de ser les cadenes de subministrament sostenibles en 

general i les de l’alimentació en particular, si l’impacte de la Covid19 ha afectat a aquesta 

sostenibilitat i com les noves tecnologies poden ajudar a millorar la sostenibilitat. A continuació 

es procedeix a estudiar el cas concret d’una empresa del sector de l’alimentació. 

Per tal de realitzar aquest projecte s’ha realitzat un estudi previ del concepte Cadena de 

Subministrament Sostenible (CSS) i les seves característiques, a través d’una revisió de la 

literatura. Un cop adquirit el coneixement necessari sobre les CSS es passa a analitzar l’efecte 

que ha tingut la pandèmia en elles i com s’han vist afectades o beneficiades. Seguidament, es 

realitza l’estudi de CS d’una empresa del sector de l’alimentació i s’analitzen les mesures que 

ha pres durant la pandèmia en relació amb la informació extreta dels articles científics. 

1.1. Objectiu del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un estudi de la sostenibilitat a la CS per tal 

d’avaluar com hi ha afectat la Covid19, així com les noves tendències del sector de 

l’alimentació que permetrien adaptar-les a la nova situació i respondre als reptes que se’ls 

presenta. Per assolir aquest objectiu principal s’han plantejat els següents objectius específics:   

- Anàlisis de la sostenibilitat a la CS. 

- Anàlisi de l’impacte de la Covid19 a la sostenibilitat de la CS.  

- Estudi de les tendències i les noves tecnologies aplicades a les CS i com afectaran el 

futur de la CSS. 

- Anàlisis de l’impacte al sector de l’alimentació. 

- Anàlisis d’un cas real. 

1.2. Abast del projecte 

Aquest projecte compren una revisió de la literatura sobre la cadena de subministrament 

(CS) i més concretament sobre la cadena de subministrament sostenible (CSS) i com s’ha vist 

afectada per la pandèmia mundial creada per la Covid19. També inclou l’anàlisi i comparativa 

de les mesures preses per una empresa del sector de l’alimentació durant la pandèmia i els 

efectes que han tingut en la seva CS i en la sostenibilitat de l’empresa envers la literatura 

existent sobre el tema. No entra a considerar riscos de la CSS en profunditat. 
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2. Estat de l’art 

Tal com es comenta en capítols anteriors, per tal d’analitzar els canvis produïts en la CS 

deguts a la Covid és important tenir un coneixement ampli de la situació de les CSS prèvia a la 

pandèmia. Aquesta cerca pretén proporcionar un coneixement de la sostenibilitat a les cadenes 

de subministrament així com de les mètriques i altres unitats de mesura de la sostenibilitat en 

les CS. 

Per tal d’obtenir la informació necessària s’ha realitzat una revisió de la literatura a partir 

d’articles i publicacions acadèmiques i científiques. A continuació s’explica la metodologia de 

cerca utilitzada així com els criteris d’inclusió o exclusió dels articles trobats. 

2.1. Cerca en bases de dades 

Les bases de dades utilitzades en aquesta cerca són de caràcter científic i tecnològic ja que 

permeten la obtenció de informació fiable, en forma d’article o publicació, de manera àgil. Les 

bases de dades també proporcionen informació i permeten filtrar-la en funció del títol, l’autor, 

la data, l’editorial, etc. Permeten tenir una visió global de l’article a través del resum del mateix. 

A més, gràcies a la pertinença a la comunitat UPC, és possible descarregar l’article o publicació 

al complet, si aquest es troba disponible, i extreure tota la informació continguda. 

La principal base de dades utilitzada és Web of Science, tot i que també s’ha utilitzat Scopus, 

que són proveïdors d’articles i publicacions de caràcter multidisciplinari. 

2.1.1. Metodologia de cerca 

L’ús de paraules clau a l’hora d’utilitzar una base de dades de dades com Web of Science i 

Scopus és vital per obtenir la informació adient. Per tal d’extreure la informació pertinent a la 

revisió de literatura sobre les CSS s’ha realitzat la següent cerca en la que s’han tingut en compte 

articles, actes de conferència, seccions de llibres, etc. des de l’any 2015 al 2021, ja que es 

considera que és un període de temps suficientment gran i es tracta d’un any a partir del qual es 

va començar a escriure sobre la sostenibilitat a la CS. 

En un primer moment es va realitzar una cerca a Web of Science per tal de formar una idea 

global del que implicava la sostenibilitat a les CS. Per aquesta cerca es van utilitzar les paraules 

clau (“supply chain” AND sustainab* AND (review OR literature OR definit*)”. L’ús dels 

asteriscs inclou les paraules que es deriven d’aquella arrel. A partir d’aquesta cerca es van trobar 

revisions de literatura sobre la sostenibilitat a la CS a nivell global que va servir per entendre 
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conceptes i realitzar una cerca més detallada dels termes. D’aquesta primera cerca es van 

obtenir 93 articles. D’aquests articles només 29 tenien accés lliure per tal de poder estudiar el 

seu contingut al complet. Després de revisar els títols i resums dels articles, 12 es van considerar 

rellevants. En aquesta primera cerca es van descartar els articles que feien referència a sectors 

concrets, revisions terciàries, articles que no tenien en compte 2 o més aspectes dels 3 que es 

consideren que formen la sostenibilitat (ambiental, social i econòmic), i models matemàtics, 

entre d’altres. Dels articles restants es van llegir la introducció i conclusions i es van descartar 

3 articles. Finalment, d’aquesta cerca es van trobar 9 articles (Figura 2.1.1). 

A continuació, es va realitzar una cerca a Web of Science i Scopus d’aquells paràmetres que es 

van considerar més rellevants per aquest estat de l’art. Es va limitar la cerca des de l’any 2017, 

que és quan s’observa un increment en la publicació d’articles sobre la sostenibilitat, i es van 

incloure les següents expressions i la combinació d’aquestes: sustainab*, “supply chain”, 

“industry 4.0”, resilien*, (barrier* OR driver*), (covid* OR pandem* OR epidem* OR 

outbreak*), (food* OR aliment*), “case study”. Es va trobar un total de 1724 articles dels que 

es van descartar 1287 després de revisar els seus resums i títols. Es van seleccionar 437 articles 

per una revisió de la introducció i conclusions. Finalment es van seleccionar 51 articles per 

aquest estudi (Figura 2.1.1).  

Addicionalment a la informació obtinguda de primera mà en la cerca, també es revisen 

articles referenciats a altres publicacions que resultin d’especial interès, independentment de 

l’any de publicació (Sánchez-Meca, 2010). Finalment, s’extreuen 65 articles que són estudiats 

a la revisió de la literatura (Figura 2.1.1). 
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Figura 2.1.1. Selecció d'articles per l'estat de l'art. Font: pròpia 
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3. Conceptes generals 

Aquest apartat defineix alguns dels conceptes bàsics que emmarquen el projecte tals com 

la definició de la cadena de subministrament, la resiliència a la cadena de subministrament, i 

els riscos principals als que aquesta està sotmesa. 

3.1. La cadena de subministrament 

La cadena de subministrament (CS) es defineix com una xarxa d'organitzacions 

responsables de la producció i la distribució de productes des de la seva concepció fins al 

consumidor final (Qorri et al., 2018; Ramirez-Peña et al., 2020). Estan involucrades en totes les 

accions indispensables per proveir a l’empresa dels subministres necessaris pel compliment de 

la demanda del client final. Es tracta d’un procés dinàmic que integra diverses etapes com 

l’obtenció de matèries primes, la producció, la logística, els magatzems i la distribució, la 

informació, i els diversos actors o membres, des de proveïdors, majoristes, minoristes, 

transportistes, i clients entre d’altres (Ahi & Searcy, 2013; Ramirez-Peña et al., 2020). El flux 

d’informació és, per tant, vital entre els diferents nivells i actors de la cadena (Gupta et al., 2020; 

Ramirez-Peña et al., 2020). 

La globalització ha fet que les empreses hagin d’innovar constantment i que la relació de 

dependència entre els membres que conformen la CS augmenti considerablement (Abdel-

Basset et al., 2019; Zavala-Alcívar et al., 2020). Aquestes CS són cada vegada més complexes 

en estructura i sovint s’estenen a través de països i, fins i tot, continents, i una gestió adequada 

és necessària per evitar pèrdues i costos innecessaris. La gestió de la CS (SCM) és la integració 

i incorporació de les activitats generades per la CS tals com la gestió de fluxos de material, 

informació i capital, i la cooperació entre empreses al llarg de la CS i la millora en les seves 

relacions, que es deriven dels requisits dels clients i les parts interessades (Gupta et al., 2020; 

Qorri et al., 2018; Seuring & Müller, 2008; Zavala-Alcívar et al., 2020). 

3.2. Resiliència 

Tot i la gestió cada vegada més eficient de les CS, l’ocurrència d’interrupcions i talls 

segueix produint grans pèrdues i retards que afecten la cadena globalment. Si bé no és possible 

tenir en compte i controlar totes les possibles causes que provoquen els esdeveniments 

disruptius. 
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La definició de la resiliència ha estat adoptada d’altres àrees com la psicologia i s’ha anat 

adaptant a la cultura organitzativa. Inicialment la resiliència es considerava en termes de 

flexibilitat, és a dir, la capacitat de recuperació i reacció a disrupcions o fluctuacions del mercat 

(Bui et al., 2021; Hooks et al., 2017; Kumar et al., 2021). Més tard també es va considerar la 

adaptació, la anticipació i la preparació front als elements disruptius (Hooks et al., 2017). 

Actualment, una de les definicions de la resiliència a la CS és “la capacitat de planificar 

i dissenyar de manera proactiva la xarxa de la cadena de subministrament per anticipar 

esdeveniments disruptius (negatius) inesperats, respondre de manera adaptativa a les 

interrupcions mantenint el control sobre l’estructura i la funció i transcendint a un estat 

d’operacions robust després de l’esdeveniment, si és possible, més favorable que la prèvia a 

l’esdeveniment, aconseguint així un avantatge competitiu” (Ponis & Koronis, 2012)(p.925). 

Existeixen diverses definicions sobre el terme però la majoria d’autors coincideixen en que la 

resiliència mesura la rapidesa (Bui et al., 2021) i la habilitat de la CS de suportar i  recuperar-

se d’una disrupció o una crisi mitjançant tècniques d’adaptació, persistència i transformació 

(Hooks et al., 2017). També es considera la capacitat de millorar el disseny de la CS com un 

dels motors de la resiliència (Kumar et al., 2021).  

Tenint en compte la seva definició, alguns autors consideren la resiliència com una 

estructura multidimensional amb fortes relacions amb els riscos i el rendiment del mercat que 

depèn del tipus d’interrupcions, mentre que d’altres parlen del concepte de resiliència com 

l’abast de la xarxa de la CS, ja que és un paradigma de múltiples capes que inclouen diversos 

membres (Bui et al., 2021). 

Actualment es considera que tota CS que busqui augmentar la seva resiliència ha de 

desenvolupar 5 capacitats bàsiques davant possibles disrupcions: la prevenció, la resistència, 

una resposta àgil i eficient, la recuperació i continuïtat, i l’aprenentatge i millora continus 

(Sharma et al., 2021; Zavala-Alcívar et al., 2020). Tristament, el nivell de resiliència d’una CS 

només es pot comprovar realment en moments de crisi (Hooks et al., 2017). 

Zavala-Alcívar et al., 2020 recull 4 principis de la resiliència; la reenginyeria de la CS, la 

col·laboració, l’agilitat i la cultura de la gestió del risc de la CS. Cadascun d’aquests principis 

té elements relacionats. La reenginyeria de la CS incorpora elements com la redundància, la 

flexibilitat, la robustesa i la planificació de contingències. Els dos últims maximitzen els efectes 

de la redundància i la flexibilitat i augmenten l’habilitat de l’empresa de mantenir les operacions 

després d’un esdeveniment disruptiu. La col·laboració incorpora la confiança, la informació 

compartida i l’alineament estratègic, que busca integrar els objectius de l’empresa en la manera 

de coordinar les operacions. L’agilitat té en compte elements com la visibilitat, la velocitat i 
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l’adaptació al mercat. I la cultura de la gestió del risc incorpora elements com el lideratge, la 

innovació, la gestió del coneixement i la consciencia d’entorns disruptius. Aquests elements 

faciliten el reconeixement de possibles disrupcions i el disseny dels plans de contingència 

adequats. A la vegada es genera un coneixement, basat en l’experiència, per futures situacions. 

També hi ha autors (Zavala-Alcívar et al., 2020) que classifiquen les estratègies front les 

disrupcions en 3 classes; proactives, concurrents i reactives. Les primeres analitzen l’entorn i 

els possibles esdeveniments disruptius i prepara els plans de contingència adequats per cada 

situació. Les estratègies concurrents són aquelles accions que es duen a terme ràpidament 

després d’un esdeveniment disruptiu a la CS. Les últimes estan dirigides cap a la ràpida 

recuperació de la CS després d’una disrupció (Zavala-Alcívar et al., 2020). La combinació de 

les 3 fa que la CS sigui més resilient en una situació disruptiva. 

3.3. Riscos de la CS 

Zavala-Alcívar et al., 2020 afirma que l’efecte d’un esdeveniment disruptiu sobre les CS 

ve determinat per la vulnerabilitat d’aquestes. Defineix la vulnerabilitat com “la predisposició 

de les fonts i factors de risc a superar les estratègies de mitigació desenvolupades per la cadena 

de subministrament i a provocar pèrdues i conseqüències adverses al sistema” (Zavala-Alcívar 

et al., 2020) (p. 13) i afirma que aquesta ha de ser avaluada per els membres de la CS. 

Per tal de gestionar la resiliència es requereix una avaluació del tipus de risc i de la 

vulnerabilitat de la CS per considerar la probabilitat i les conseqüències que una possible 

disrupció pot tenir en la CS (Zavala-Alcívar et al., 2020). 

Existeixen moltes maneres de classificar els riscos. Alguns autors els classifiquen com a 

riscos endògens, causats per la pròpia activitat de l’empresa i la seva CS, i riscos exògens, 

causats per la interacció entre la companyia i l’ambient extern (Choirun et al., 2020). Altres els 

classifiquen com a riscos operatius, de demanda, d’oferta o de disrupció, entre d’altres 

(Dumitrascu et al., 2020). També poden ser classificats en base a categories com riscos de 

demanda, de normativa, de infraestructura, o crítics (Knut et al., 2020; Zavala-Alcívar et al., 

2020). On es considera que els riscos més importants relacionats amb el subministrament són 

les fluctuacions de preu i la disponibilitat al mercat i les conseqüències dels riscs crítics es donen 

degut a la falta de capacitat de la CS per preveure’ls. No existeix una única classificació i totes 

són compatibles entre elles, dependrà de cada empresa i CS definir aquests riscos i com poden 

afectar-los. 

 



Pàg. 18  Memòria 

 

4. La cadena de subministrament sostenible 

Les activitats humanes tenen un gran impacte, generalment negatiu, en el medi. Les 

activitats industrials, especialment, han estat responsables de gran part de la contaminació del 

medi des de la Revolució Industrial (s. XVIII). Actualment el volum de població mundial fa 

que l’emissió de gasos d’efecte hivernacle provinent de les activitats industrials, la crema de 

combustibles fòssils, l’explotació ramadera, el transport de mercaderies i l’agricultura, entre 

d’altres, creixi exponencialment i està conduint a una situació insostenible. 

El 1987, la Comissió Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament (WCED) va 

presentar l’Informe Brundtland, que definia la sostenibilitat com el desenvolupament que 

satisfà les necessitats presents sense comprometre la capacitat de les generacions futures per 

satisfer les seves pròpies necessitats (Dumitrascu et al., 2020; Keeble, 1988). 

Posteriorment, el 1999, es va donar a conèixer el Pacte Global de les Nacions Unides 

(UN), firmat per més de 13000 entitats i 170 països. Es tracta d’un acord formal que persegueix 

la implementació de regulacions socialment responsables i informa sobre la creació de models 

de negoci i CS sostenibles en base a 10 principis relacionats amb 4 dimensions: drets humans, 

treball, medi ambient i anticorrupció (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2015). 

Arrel de l’augment de la població mundial, la globalització i la creixent problemàtica 

ambiental que això provoca, la sostenibilitat ha guanyat rellevància en els últims anys (Abdel-

Basset et al., 2019; Ahi & Searcy, 2013; Baig et al., 2020; Bui et al., 2021; Chu, 2019; Kamble 

et al., 2020; S. A. R. Khan et al., 2021). Governs i experts estan començant a introduir mesures 

i regulacions per evitar l’increment de la pol·lució i els inversors advoquen per regulacions més 

estrictes, capaces d’adherir-se als nous estàndards sostenibles. Les empreses, doncs, s’han vist 

en la necessitat d’implementar el concepte de sostenibilitat per tal de millorar la seva imatge i 

reputació, no només en el context empresarial, sinó en la totalitat de les CS (Bag et al., 2020; 

Baig et al., 2020; Chu, 2019; Kamble et al., 2020; Karmaker et al., 2021; Moreno-camacho et 

al., 2019; Osiro et al., 2018; Saeed & Kersten, 2019; Seuring & Müller, 2008) sota diversos 

noms, entre ells el terme “responsabilitat corporativa” (Ahi & Searcy, 2013). 

4.1. Dimensions de la sostenibilitat 

Tots els autors coincideixen en que existeixen 3 dimensions de la sostenibilitat, la 

econòmica, la social i la ambiental, tot i que rarament es tenen en compte simultàniament en els 

estudis que es duen a terme sobre la sostenibilitat en les CS (Abdel-Basset & Mohamed, 2020; 
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Bui et al., 2021; de Haan-Hoek et al., 2020; Hooks et al., 2017; Kamble et al., 2020; I. S. Khan 

et al., 2021; S. A. R. Khan et al., 2021; Koberg & Longoni, 2019; Moreno-camacho et al., 2019; 

Osiro et al., 2018; Paliwal et al., 2020; Qorri et al., 2018; Ramirez-Peña et al., 2020; Saeed & 

Kersten, 2019; Seuring & Müller, 2008; Zavala-Alcívar et al., 2020). Existeix una clara 

interdependència entre les 3 i el seu equilibri és el que porta al desenvolupament sostenible 

d’una CS (de Haan-Hoek et al., 2020; Karmaker et al., 2021; Koberg & Longoni, 2019; 

Manavalan & Jayakrishna, 2019; Qorri et al., 2018). No obstant, aquest equilibri no sempre és 

possible degut a factors tant externs com interns de la CS (Paliwal et al., 2020). Quan una 

empresa aconsegueix l’equilibri entre les 3 dimensions es pot considerar que es tracta d’una 

empresa sostenible. La Figura 4.1.1 mostra les 3 dimensions de la sostenibilitat i la relació entre 

elles. Es considera que acomplir simultàniament les dimensions ambiental i social és “bo” per 

la CS ja que es tenen en compte 2 de les 3 dimensions. No obstant, la combinació d’alguna 

d’aquestes dues dimensions amb la dimensió econòmica resulta “millor” per la CS ja que la 

dimensió econòmica proporciona a la CS una millor posició d’alleujament per fer front als 

problemes i desenvolupar-se. 

 

Figura 4.1.1. Dimensions de la sostenibilitat i la relació entre elles. Font: pròpia 

La dimensió social s’ocupa de l’impacte de la CS sobre drets humans, pràctiques 

laborals o impacte a comunitats locals. És probablement la dimensió que menys es té en compte 

al parlar de CSS (Baig et al., 2020; Seuring & Müller, 2008) però una de les més rellevants i 

que més afecta les persones (Choirun et al., 2020). Es  focalitza en els aspectes socials de la CS, 

des del benestar, salut i seguretat dels treballadors, a procurar un desenvolupament professional 

adequat per empleats i socis, la implicació dels inversors, l’impacte que generen les activitats 
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de la CS a les comunitats locals i com es pot beneficiar la comunitat d’elles, la contractació de 

proveïdors i distribuïdors locals que compleixin la visió de la sostenibilitat de l’empresa focal, 

etc. (Baig et al., 2020; Kamble et al., 2020; I. S. Khan et al., 2021; Manavalan & Jayakrishna, 

2019; Paliwal et al., 2020; Qorri et al., 2018; Santos et al., 2020; Seuring & Müller, 2008; 

Zavala-Alcívar et al., 2020) 

La dimensió econòmica té en compte mètriques de mercat, operacionals o de 

comptabilitat, la qualitat, estratègia i organització. És a dir, tot el que té a veure amb els beneficis 

econòmics de l’empresa i els seus costos, el retorn de la inversió, inventari, organització de la 

producció, etc. És, potser, la dimensió que més es té en compte a l’hora d’aplicar aspectes de la 

sostenibilitat a les CS i les empreses i s’intenta que no es vegi perjudicada (Kamble et al., 2020; 

I. S. Khan et al., 2021; Santos et al., 2020; Zavala-Alcívar et al., 2020). 

En quant al factor ambiental, és el que es té més en compte en tots els estudis sobre la 

sostenibilitat (Karmaker et al., 2021). S’encarrega de la prevenció i el control de la pol·lució, 

l’adopció de sistemes de manejament ambiental, certificacions ambientals ISO i de l’eficiència 

de la utilització de recursos, el reciclatge i el malbaratament (Kamble et al., 2020; I. S. Khan et 

al., 2021; Santos et al., 2020; Ülgen et al., 2019; Zavala-Alcívar et al., 2020). 

4.2. Importància de la relació entre els actors sobre la sostenibilitat de 

la CS 

La relació entre els actors o membres de la CS (que van des de la empresa focal a 

proveïdors, distribuïdors, socis, inversors, etc. (Ülgen et al., 2019; Yadav et al., 2021)) és un 

dels paràmetres que rarament es tenen en compte en els estudis sobre la CS. No obstant, és un 

paràmetre complex que afecta la estructura de la CS i la seva sostenibilitat. Integrar la 

sostenibilitat de manera coordinada amb els membres de la CS fa que aquesta millori en el 

global de la CS (Baig et al., 2020; Chu, 2019; Qorri et al., 2018; Ülgen et al., 2019). La 

cooperació i coordinació entre els membres de la CS no només s’ha de basar en una 

comunicació fluida, sinó en una implementació més fàcil de programes ambientals, disseny 

verd, etc. (Baig et al., 2020; Chu, 2019; Gupta et al., 2020; Zhu & Krikke, 2020) i sovint resulta 

més complicada que en un model de negoci regular (Bui et al., 2021). 

A mesura que augmenten els nivells i la complexitat de la CS es perd cada vegada més 

visibilitat del procés  i, per tant, no es pot assegurar el nivell de sostenibilitat d’aquesta. La falta 

de visibilitat més enllà de la primera capa de proveïdors és un dels problemes de les grans 

multinacionals, especialment si els proveïdors no es troben concentrats en un mateix país, com 
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sol ser el cas (Baig et al., 2020; de Haan-Hoek et al., 2020; Qorri et al., 2018; Yadav et al., 

2021). Alguns dels problemes que sorgeixen en aquests casos és que existeixen diferències en 

les lleis sobre la sostenibilitat en cada país, que poden ser més o menys laxes i poden, o no, 

complir els estàndards de sostenibilitat de l’empresa principal de la CS. També es donen 

problemes degut a les diferencies culturals i a la falta de confiança entre els membres (Bui et 

al., 2021; de Haan-Hoek et al., 2020; Paliwal et al., 2020). Per aquest motiu és imprescindible 

millorar la visibilitat de la CS i les relacions entre els diversos actors. Existeixen diverses 

configuracions en la relació entre els actors. A continuació s’exposa la nomenclatura utilitzada 

a l’article de Koberg & Longoni, (2019), tot i que no és la única existent: 

- Tradicional: el comprador només té relació amb el primer nivell de proveïdors de la 

CS. És un dels models més comuns 

- Obertes: existeix un esforç per entendre la sostenibilitat incloent la primera capa de 

proveïdors, no només la empresa. Es demana que la primera capa de proveïdors 

respectin els estàndards de sostenibilitat de l’empresa i, a la vegada, es pot demanar a 

aquests proveïdors que demandin estàndards de sostenibilitat als seus proveïdors. 

- Tercers: els compradors col·laboren amb els actors no econòmics per proveir als 

proveïdors d’entrenament i assistència. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar els 

resultats de les CS 

- Tancat: en aquest cas l’empresa estableix relacions formals amb els proveïdors de la 

primera capa i amb els sub-proveïdors. 

Independentment de la configuració que segueixi cada CS, el flux de dades entre els 

diferents membres és essencial. El terme predicció col·laborativa es refereix al procés de 

compartir informació, predir la demanda dels clients i establir programes de subministraments 

i producció a partir de decisions unànimes dels membres d’una cadena de subministrament. 

Existeixen 2 mecanismes per compartir la informació: la compartició d’informació dinàmica, 

on la predicció i planificació de la demanda del client estan sincronitzades, i la compartició 

d’informació estàtica, que s’aplica de manera regular. Es considera que en un món inestable i 

canviant, la compartició dinàmica és el mecanisme que presenta més avantatges (Shoukohyar 

& Seddigh, 2020). 

L’elecció de proveïdors també ha de ser acurada ja que la seva manera de manufacturar els 

productes i el seu comportament sostenible, o mal comportament, afecta la imatge de la CS i 

de l’empresa focal (de Haan-Hoek et al., 2020). Tots els membres han d’estar compromesos 

amb el desenvolupament sostenible liderat per l’empresa focal i han de complir les regulacions 

imposades per aconseguir el model de sostenibilitat desitjat (Baig et al., 2020; Shoukohyar & 
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Seddigh, 2020). 

Aquesta relació entre els diferents membres de la CS per a la implementació de la 

sostenibilitat se sol donar de manera contractual (Bevir, 2012; de Haan-Hoek et al., 2020). No 

obstant, sovint no resulta suficient degut a la complexitat del terme sostenibilitat (de Haan-Hoek 

et al., 2020). Per tant, l’equilibri entre la governança contractual i la relació entre els membres 

és important (de Haan-Hoek et al., 2020). L’existència de diversos mecanismes de govern 

assegura que els actors de la CS compleixin amb aquests requisits. Diferents autors 

proporcionen diferents classificacions per els mecanismes de govern (Taula 4.1). Alguns parlen 

de controls d’acció, controls de resultats, i controls de personal (de Haan-Hoek et al., 2020; 

Merchant, K.A.; van der Stede, 2012), altres de sistemes de control de diagnòstic (mesura del 

rendiment), sistemes de creença (sinceritat i compromís), sistemes de fronteres (límits del que 

es considera inacceptable), i sistemes de control interactiu (intercanvi d’informació) (de Haan-

Hoek et al., 2020; Simons, 1995). Shoukohyar & Seddigh (2020) també nomena com a 

mecanismes de govern la avaluació de proveïdors, on es reuneix informació per monitoritzar i 

avaluar el rendiment sostenible dels proveïdors i l’adherència a les regles i estàndards de 

l’empresa, la col·laboració de proveïdors, on es manté una col·laboració activa amb els 

proveïdors per tal de compartir coneixements, oferir recolzament i millorar el rendiment, la 

iniciativa multi-inversors, on es col·labora amb altres corporacions, organitzacions civils, 

governs, etc. per millorar la sostenibilitat de la CS, la governança directa, on l’empresa inverteix 

recursos i diners per millorar el rendiment sostenible dels proveïdors, i la indirecte, que es basa 

en estàndards de terceres parts. 

Factors Autors 

Tradicional, oberta, tercers, tancat (Koberg & Longoni, 2019) 

Contractual i relacional (Bevir, 2012) 

Controls d’acció, controls de resultats, i controls de personal (Merchant, K.A.; van der Stede, 2012) 

Control de diagnòstic, de creença, de fronteres, i de control interactiu (Simons, 1995) 

Avaluació i col·laboració de proveïdors, iniciativa multi-inversors, 

governança directa, i governança indirecte 
(Shoukohyar & Seddigh, 2020) 

Taula 4.1. Classificació de la relació i mecanismes de govern entre els membres de la CS. Font: pròpia 

Tal com succeeix amb la classificació dels riscos (apartat 3.3), ha de ser cada CS la que 

valori el tipus de governança i relació amb els membres de la CS (Taula 4.1) que convé, basant-

se, però mai copiant, exemples de CS similars ja que cada CS té característiques que la fan 
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única i diferent a altres i l’aplicació d’un mateix model no produiria els mateixos resultats, 

poden resultar fins i tot perjudicial si no es té en compte alguna característica o situació clau. 

4.3. La Gestió de la Cadena de Subministrament Sostenible (SSCM) 

Tal com es posa de manifest a l’inici de l’apartat 4, la problemàtica ambiental ha fet que 

les empreses hagin hagut de repensar els seus processos, tecnologies i models de negoci (Abdel-

Basset et al., 2019; Bag et al., 2020; Gupta et al., 2020; Liu et al., 2017). 

Les CSS mitiguen els riscos i vulnerabilitats com els danys ambientals o l’escassetat de 

mà d’obra i augmenten l’estabilitat de l’empresa, redueix els retards i els costos de producció i 

de distribució. No obstant, moltes vegades les empreses no aconsegueixen implementar 

correctament un model sostenible degut a la falta de desenvolupament i definició del terme 

(Chu, 2019; Karmaker et al., 2021; Manavalan & Jayakrishna, 2019). Una definició general de 

la cadena de subministrament sostenible (CSS) seria la capacitat d’operar un negoci o una CS 

amb l’objectiu de preservar el benestar econòmic, social i ambiental (Abdel-Basset et al., 2019). 

És a dir, gestionar la CS de manera que es millorin els beneficis i el rendiment tenint en compte 

l’impacte ambiental i els aspectes socials. 

La gestió sostenible de la cadena de subministrament (SSCM) és la integració dels 

objectius de les 3 dimensions de la sostenibilitat en la gestió de materials, informació, i flux de 

capital, la cooperació entre els membres de la CS, la planificació i la presa de decisions (Abdel-

Basset et al., 2019; Ahi & Searcy, 2013; Baig et al., 2020; Bui et al., 2021; Choirun et al., 2020; 

de Haan-Hoek et al., 2020; Gupta et al., 2020; Kamble et al., 2020; Koberg & Longoni, 2019; 

Moreno-camacho et al., 2019; Osiro et al., 2018; Rejeb & Rejeb, 2020; Saeed & Kersten, 2019; 

Seuring & Müller, 2008; Zavala-Alcívar et al., 2020). Existeix dificultat per transformar la 

gestió de la CS (SCM) a SSCM per part de les empreses i genera molta pressió en les firmes 

però s’està convertint en un requeriment estratègic per les companyies (Choirun et al., 2020). 

Està també relacionada amb activitats com el disseny verd (Chu, 2019; Gupta et al., 

2020; Seuring & Müller, 2008), la planificació de la producció i el control de re-fabricació, la 

logística inversa, l’ús d’energia, la gestió d’inventari, la recuperació del producte, la gestió el 

malbaratament o la reducció d’emissions. En altres paraules, la SSCM s’encarrega de reduir els 

impactes negatius de les operacions de la CS i millorar l’eficiència de les seves 3 dimensions 

(econòmica, social i ambiental) (Gupta et al., 2020; Seuring & Müller, 2008). També intenta 

maximitzar els beneficis reduint els costos operacionals, minimitzar l’impacte ambiental i 

maximitzar el benestar social. Tot això crea costos addicionals que s’intenten contrarestar 
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mitjançant la innovació tecnològica (Abdel-Basset et al., 2019; Bui et al., 2021; Gupta et al., 

2020). Això posa de manifest que la SSCM és un procés complex que es troba influenciat per 

diversos factors (Dumitrascu et al., 2020). 

Tal com s’explica a l’apartat 3.2, la resiliència és una de les característiques més importants 

de la CS. Elements com la robustesa, la flexibilitat i la redundància integren els termes de 

resiliència i sostenibilitat dins la CS. La flexibilitat i la redundància permeten minimitzar les 

primeres conseqüències d’un esdeveniment disruptiu, la agilitat i visibilitat de la CS permeten 

analitzar la situació amb rapidesa i prendre les mesures concurrents necessàries per millorar la 

capacitat de resposta i de recuperació de la CS (Zavala-Alcívar et al., 2020). 

No obstant, quan es dona un esdeveniment disruptiu les CS tendeixen a sacrificar la 

sostenibilitat per tal de poder fer front a la situació ja que, en molts casos, les mesures que millor 

maximitzen la resiliència d’una CS són aquelles que més sacrifiquen la sostenibilitat o que 

menys acompleixen els principis de la sostenibilitat. Les mesures de sostenibilitat se centren en 

accions per l’ús eficient dels recursos, l’eliminació de redundàncies, etc. que augmenten la 

vulnerabilitat de la CS (Zavala-Alcívar et al., 2020). Seguint els principis de sostenibilitat a la 

CS, tampoc seria aconsellable la contractació de proveïdors que no complissin els estàndards 

sostenibles en cas de necessitar prendre mesures reactives front una disrupció (Seuring & 

Müller, 2008; Zavala-Alcívar et al., 2020), cosa que reduiria considerablement les opcions i 

augmentaria el temps d’elecció. És important doncs, que la relació entre la resiliència i la 

sostenibilitat de la CS estigui ben dissenyada en un primer moment en cas que es doni una 

disrupció en la CS. 

Per tant, la relació entre la sostenibilitat i resiliència de la CS ha d’arribar a un compromís. 

Existeixen discussions sobre aquesta. Per una banda, si es considera que ambdues són 

independents, aleshores es pot afirmar que la gestió de la sostenibilitat no contribueix a la 

resiliència i viceversa. Si es considera la resiliència com un factor de la sostenibilitat, s’entén 

que la CS és sostenible sempre que les seves activitats principals siguin resilients davant 

esdeveniments disruptius. Si la sostenibilitat es pren com una component de la resiliència, 

l’última s’entén com l’objectiu principal de la CS i que la sostenibilitat és un procés que ajuda 

a aconseguir aquest objectiu (Zavala-Alcívar et al., 2020). 

Si es considera el segon tipus d’estructura, és a dir, que la resiliència és un factor de la 

sostenibilitat, els processos operacionals de la CS han de ser resilients. Per tal d’aplicar 

estratègies de resiliència als processos en l’entorn de la sostenibilitat cal tenir en compte com 

afecta la resiliència a cada aspecte de la sostenibilitat. Generalment no es relacionen les 

estratègies de resiliència directament a les 3 dimensions de la sostenibilitat quant és evident que 
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les diferents mesures preses poden afectar-les. Les CS resilients han de ser flexibles, redundants 

i proactives per tal de mitigar els riscos de disrupcions. Aquestes redundàncies impliquen un 

augment del consum de recursos, inventaris, etc. afectant dos de les dimensions de la 

sostenibilitat: l’econòmica i l’ambiental. També es veu afectat l’aspecte social de la 

sostenibilitat degut a les redundàncies en la forma de proveïdors dispersos arreu del món, cosa 

que provoca que no tots els membres de la CS contractats siguin locals exclusivament. Per tal 

d’assegurar la continuïtat de les operacions també es necessiten proveïdors amb polítiques 

d’aprovisionament continu que poden no complir amb tots els estàndards de sostenibilitat de 

l’empresa (Zavala-Alcívar et al., 2020). 

Per aquests motius, és necessari l’ús de KPI i mètriques estandarditzades al llarg de la CS 

per avaluar i monitoritzar la resiliència i sostenibilitat de la CS. Aquestes mètriques dependran 

dels objectius i estratègies implementades en la CS i hauran de ser aplicades per tots els 

membres rellevants de la CS (Dumitrascu et al., 2020; Hooks et al., 2017; Seuring & Müller, 

2008; Zavala-Alcívar et al., 2020). 

4.4. Rendiment de la CSS 

En un món globalitzat les CS han de ser eficients, efectives i adaptables. El rendiment de 

la CS ens dona una idea de la fortalesa d’aquesta i una millor visió de les seves mancances, que 

ens permet millorar-la. El rendiment normalment és avaluat a través de l’eficiència, la 

rendibilitat o els ratis operatius i financers. Clegg et al., (2013) afirma que el rendiment ecològic 

i financer de les empreses es veu millorat a través de capacitats basades en estratègies verdes, 

reducció de materials i de la contaminació i d’una major eficiència del procés productiu. En 

molts casos, però, no es té en compte l’impacte ambiental i social sobre el rendiment d’una 

empresa cosa que resulta un error, ja que totes les formes de sostenibilitat contribueixen 

positivament en el rendiment de la CS (Abdel-Basset et al., 2019; Ahi & Searcy, 2013; Chu, 

2019; Govindan et al., 2020; S. A. R. Khan et al., 2021; Koberg & Longoni, 2019; Qorri et al., 

2018; Saeed & Kersten, 2019), si bé no en beneficis immediats (Bui et al., 2021). 

La millora del rendiment operatiu d’una empresa s’aconsegueix a través de diverses 

pràctiques, ja siguin a nivell intern com un major rendiment operatiu a través de la col·laboració 

amb proveïdors, el desenvolupament de capacitats ambientals específiques com part de la CSS, 

un menor malbaratament de recursos, l’augment dels marges de productes respectuosos amb el 

medi ambient, desenvolupaments sostenibles i de la custodia del producte, o a través 

d’institucions públiques amb menors impostos sobre el carboni, menors sancions per 

contaminació, la prevenció de la pol·lució, etc. (Govindan et al., 2020). 
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Tal com es comenta en altres seccions, els inversors influeixen en les activitats de 

producció, positivament i negativa, portant conseqüències sobre la pol·lució que causen i 

premiant aquelles accions responsables èticament i social en el primer cas, o interferint en el 

desenvolupament sostenible de les empreses en el segon. Inversors externs, com poden ser les 

ONG, influencien la imatge de la empresa positivament o negativa, afectant el seu rendiment 

financer i cada vegada són més les pressions de governs i organitzacions a empreses per 

l’adopció de pràctiques sostenibles (Abdel-Basset et al., 2019; Baig et al., 2020; Chu, 2019; 

Govindan et al., 2020; Qorri et al., 2018; Saeed & Kersten, 2019; Seuring & Müller, 2008). 

Actualment, les operacions basades en la sostenibilitat milloren el rendiment de l’empresa 

desenvolupant determinats mercats i diferenciant recursos intangibles com la cultura 

organitzativa, la confiança, la innovació i els recursos humans. Es demana que les empreses 

siguin socialment responsables. Una empresa es pot considerar socialment responsable quan 

executa un conjunt de pràctiques que milloren el rendiment social en termes de seguretat, ètica, 

drets humans, salut, etc. durant el desenvolupament, adquisició, producció i distribució d’un 

producte o servei al llarg de la CS (Chu, 2019; Govindan et al., 2020). Aquestes organitzacions 

disminueixen els riscos al llarg de la  CS i milloren el seu rendiment a través d’una major 

implicació dels inversors que aporta un avantatge comparatiu (Chu, 2019; Saeed & Kersten, 

2019). 

L’eficàcia en l’adopció de pràctiques sostenibles i la millora en el rendiment varia segons 

el tipus d’economia i el tipus d’indústria. Govindan et al.,(2020) arriba a la conclusió que la 

relació entre el rendiment d’una empresa i les pràctiques sostenibles és més gran en empreses 

manufactures que en empreses majoritàriament de serveis. Això es deu a que el nivell de 

sostenibilitat és major en empreses de serveis o empreses on el nivell de serveis és major. Per 

aquest motiu, el rendiment de les empreses de serveis no es veu tant afectat a l’implementar 

mesures sostenibles, a diferència de les manufactureres. 

També és important tenir en compte que s’obtenen més beneficis a l’aplicar mesures 

sostenibles a països en vies de desenvolupament. Tot i que la contaminació per càpita és major 

en els països desenvolupats, la major densitat de població en el països en vies de 

desenvolupament fa que la contaminació sigui major en els últims. Això és contrari a la 

narrativa actual que afirma que s’obtenen més beneficis en empreses amb major consciència 

social i ambiental. Les tecnologies de fabricació emprades en les economies en 

desenvolupament són inferiors. Per tant, la millora incremental de l’eficiència dels processos i 

la reducció del malbaratament seran majors per la inversió unitària en economies en 

desenvolupament (Bui et al., 2021; Govindan et al., 2020). 
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En països desenvolupats, s’obtenen millors rendiments degut a estratègies d’eficiència del 

procés i de reducció de residus en lloc de la voluntat del consumidor de pagar pels productes 

ecològics. Les pràctiques socialment sostenibles són també més recompensades en els països 

desenvolupats ja que la despesa en la responsabilitat social corporativa és més gran en les 

economies on existeix una regulació estatal per garantir aquest comportament (Govindan et al., 

2020). 

4.5. Mesura del rendiment sostenible a la CS 

La mesura del rendiment es troba molt contextualitzada. El tipus de rendiment mesurat 

marca la relació entre el rendiment i la sostenibilitat. Les pràctiques sostenibles es reflecteixen 

en major mesura en el rendiment de l’empresa que en el rendiment operacional, a través de la 

reducció del malbaratament, el consum de serveis, el compromís dels treballadors o el suport 

comunitari, que en variables financeres com el rendiment comptable o el retorn de la inversió. 

La millora en el medi ambient també impacta de manera positiva en els aspectes socials i això 

porta a un millor rendiment financer (Qorri et al., 2018). 

Per tant, la mesura depèn únicament de l’empresa i normalment es fa a través d’un sol 

indicador o mètrica, tot i que els experts admeten que el rendiment és multidimensional (Abdel-

Basset et al., 2019; Govindan et al., 2020; Qorri et al., 2018). És a dir, que cap mesura d’un 

únic indicador proporciona el rendiment veritable de l’empresa per si mateix (Govindan et al., 

2020). 

Existeixen diversos avantatges en la mesura del rendiment sostenible d’una empresa i de la 

seva CS. Permet avaluar aspectes com la col·laboració, la transparència o l’avaluació dels 

proveïdors que són claus en la SSCM. A més, la mesura de la sostenibilitat de la CS permet 

tenir una imatge global del nivell d’innovació d’aquesta. A través de la gestió del rendiment 

sostenibles es redueixen els riscos de la CS, es confirma el compliment de les normes i 

regulacions establertes, permet reduir costos, millorar el rendiment operacional, i millorar la 

competència (Abdel-Basset et al., 2019; Qorri et al., 2018). 

D’altra banda, també existeixen reptes tals com la dificultat a l’hora d’analitzar indicadors 

socials, ja que són subjectius i difícils de quantificar, la falta de comprensió de les mètriques i 

la falta de control sobre les mètriques interorganitzatives, els diferents objectius dels membres 

que formen la CS i la incoherència entre els socis. A tot això se suma que moltes vegades els 

sistemes d’informació son incapaços de reunir les dades no tradicionals necessàries de la CS i 

la manca de mesures estandarditzades com poden ser unitats, estructures o formats que les 
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unifiquin (Abdel-Basset et al., 2019; Osiro et al., 2018; Qorri et al., 2018). La taula 4.2 recull 

els avantatges i els reptes més rellevants. 

Avantatges Reptes 

Col·laboració Dificultat d’anàlisi d’indicadors socials 

Transparència Falta de comprensió de les mètriques 

Avaluació de proveïdors Falta de control sobre les mètriques interorganitzatives 

Coneixement del nivell d’innovació de la CS Diferents objectius dels membres que conformen la CS 

Reducció de riscos Incoherència entre els socis 

Compliment de normes i regulacions Sistemes d’informació incapaços de reunir dades no tradicionals 

Reduir costos Manca de mesures estandarditzades 

Millorar rendiment operacional Falta d’interconnexió entre les mètriques de les 3 dimensions 

Millorar competència  

Taula 4.2. Avantatges i reptes en la mesura del rendiment sostenible. Font: pròpia 

Tot i els reptes que la mesura del rendiment sostenible suposa, cal assenyalar una sèrie 

d’elements i interaccions a tenir en compte a l’hora d’avaluar la sostenibilitat d’una CS. 

Idealment seria important tenir presents tots els membres que conformen la CS, des dels 

extractors de matèries primeres fins a proveïdors, l’empresa principal, distribuïdors, minoristes, 

consumidors, i la logística inversa, a l’hora de calcular el rendiment sostenible de la CS. És vital 

reconèixer que els objectius de cada un d’aquests membres es veuen influenciats per interessos 

interns d’inversors, treballadors, propietaris, directors, etc. i interessos externs, provinents del 

govern, reguladors, competidors, mitjans de comunicació o ONG. Per tant, els fluxos 

d’informació, objectius i interessos es donen en totes les direccions de la CS (Qorri et al., 2018). 

Per tal de mesurar el rendiment de la sostenibilitat d’una CS de manera unificada i 

estandarditzada caldrà que aquestes mesures es basin en l’estratègia creada per l’empresa 

principal. Existeixen diverses maneres de mesurar el rendiment, algunes de les quals són més 

eficients que d’altres i amb millors resultats. 

Una de les opcions en la mesura de la sostenibilitat de la CS és la mesura individual de la 

sostenibilitat de cada membre de la CS (Qorri et al., 2018; Seuring & Müller, 2008). Els 

resultats són després compartits als altres membres de la CS. Si bé aquesta opció resulta més 

senzilla a nivell organitzacional, també presenta un gran inconvenient. En aquesta opció cada 

membre mesura la seva sostenibilitat d’acord amb la seva manera d’entendre i mesurar la 
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sostenibilitat, les seves mètriques i diferents aspectes. La unificació d’aquests resultat resulta 

després complicada i les diferències en la presa de dades i la gran variabilitat d’aquestes fan 

impossible l’avaluació de la sostenibilitat de la CS en conjunt. 

Una altra alternativa és deixar l’avaluació de la sostenibilitat de la CS a organitzacions 

externes que mesuren el rendiment sostenible de cada membre. 

La tercera alternativa és l’alineació de les mètriques a través de la CS. Cada membre 

prendrà dades individuals seguint aquestes mètriques. Aquestes s’enviaran a una base de dades 

de sostenibilitat on s’estandarditzaran i on es calcularan les mètriques rellevants. Aquestes 

s’agruparan en KPIs que estaran disponibles per cada membre de la CS. Aquesta base de dades 

conjunta permet millorar el rendiment sostenible de cada membre i del global de la CS. Es 

considerarà almenys 1 KPI per cada dimensió de la sostenibilitat. Un major nombre de KPIs 

permet un millor enteniment i una visió més amplia de la CS. 

Per tant, per tal de desenvolupar un sistema de mesura del rendiment caldrà analitzar la 

gestió de projectes i les mètriques usades dins les organitzacions de la CS i dins de cada 

departament. Modificar i suplementar la gestió de projectes existents i aplicar una política 

sostenible que identifiqui i vinculi tots els processos organitzatius tant interns com externs, 

defineixi els processos bàsics, derivi missions, responsabilitats i funcions d’aquests processos 

bàsics, descompongui els processos en subprocessos, identifiqui i descompongui les principals 

activitats i creï vincles entres processos, activitats i objectius. Aquest sistema ha d’incloure totes 

les dimensions de la sostenibilitat i la interdependència entre les mètriques (Qorri et al., 2018). 

Indicadors i mètriques 

Les mètriques de la sostenibilitat de la CS són atributs quantitatius o qualitatius que 

s’utilitzen per avaluar el rendiment dels diferents nivells de la CS en relació amb les 3 

dimensions de la sostenibilitat (Osiro et al., 2018). 

Actualment, l’existència de millors mètodes d’anàlisi de dades i la millor qualitat de les 

dades fa més fàcil l’anàlisi de la sostenibilitat de l’empresa. No obstant, segueixen existint 

limitacions en la recollida d’informació per les mètriques que mesuren la sostenibilitat (Abdel-

Basset et al., 2019; Hooks et al., 2017; Osiro et al., 2018). 

En la tria de les mètriques per el càlcul del rendiment sostenible de la CS les empreses 

comencen realitzant un anàlisi de la literatura sobre el tema i escullen un seguit de mètriques 

depenent de l’objectiu a assolir. Sovint els mètodes per la selecció d’aquestes mètriques es 

basen en la importància que del grup de mètriques inicials i no tenen en compte el grau de 



Pàg. 30  Memòria 

 

dificultat en la recollida d’informació necessària per avaluar-les i , per tant, la efectivitat de 

l’avaluació i el temps i cost requerits. Per tant, a l’hora d’escollir les mètriques, les empreses 

haurien de tenir en compte la disponibilitat de les dades, el temps de recollida, la col·laboració 

d’altres entitats, i el capital social necessari per dur a terme l’avaluació. També s’ha de tenir en 

compte que degut a la necessitat de tenir registres estandarditzats, les mètriques econòmiques 

es troben més desenvolupades que les socials i les ambientals i és per aquest motiu que resulta 

més fàcil obtenir informació de les primeres (Osiro et al., 2018). La relació entre les mètriques 

de les 3 dimensions tampoc se sol tenir en compte i es consideren independents en la majoria 

d’estudis (Giannakis et al., 2020). 

Els autors proposen mètodes d’avaluació del rendiment a través de mètodes com la presa 

de decisions multicriteri i mètodes de programació matemàtica. Algunes de les tècniques més 

utilitzades són el procés analític jeràrquic, el procés de xarxa analítica, programació lineal, la 

programació lineal multiobjectiu (Giannakis et al., 2020; Osiro et al., 2018; Qorri et al., 2018; 

Series & Science, 2020), el desplegament de la funció de qualitat, i el conjunt plitogènic (Abdel-

Basset et al., 2019). La Taula 4.3 defineix algunes d’aquestes tècniques. 

Tècnica Definició 

Procés de jerarquia 

analítica 

És una tècnica de presa de decisions multicriteri fàcil i flexible que combina 

aportacions subjectives de gestió i factors objectius en la presa de decisions de 

múltiples criteris (Qorri et al., 2018) i que estructura el problema com una jerarquia, 

considerant cada element independent dels altres. 

Procés de xarxa 

analítica 

Forma més general del procés de jerarquia analítica que estructura el problema com 

una xarxa, amb interdependència entre els elements (Giannakis et al., 2020). 

Programació lineal Programació matemàtica que maximitza o minimitza una funció objectiu. 

Programació lineal 

multiobjectiu 

És una programació lineal amb més d’una funció objectiu. 

Desplegament de la 

funció de qualitat 

Combina les necessitats del client en tots els aspectes del producte, transformant-los 

en requisits tècnics perquè puguin satisfer les seves expectatives (Abdel-Basset et al., 

2019). 

Conjunt plitogènic Formació, construcció, desenvolupament, germinació i evolució de noves entitats a 

partir de combinacions d’entitats velles múltiples contradictòries (diferents) o no 

contradictòries (Abdel-Basset et al., 2019). 

Taula 4.3. Tècniques per el càlcul del rendiment de la sostenibilitat a la CS. Font: pròpia 
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Abdel-Basset et al., (2019) crea un mètode en el que l’empresa focal tria una sèrie de 

requeriments. Els més populars solen ser aquells relacionats amb el cost/benefici, la qualitat del 

producte, influències ambientals, estabilitat i constància, tecnologia de la informació, aspectes 

socials i la precisió en el lliurament. Aquests requeriments han de reflectir les característiques 

socials, ambientals i econòmiques i són avaluats mitjançant una escala qualitativa. A través de 

diversos mètodes matemàtics que tenen en compte el grau de contradicció entre requeriments, 

la distància de cada requeriment amb la millor i pitjor solució possible (Abdel-Basset et al., 

2019; Kumar et al., 2021), i el rendiment d’aquests requeriments, es defineix una combinació 

de mètriques única de cada empresa. A la Taula 4.4 es mostren alguns dels indicadors a tenir 

en compte. Per a cada indicador, s’indica amb quina dimensió de la sostenibilitat està relacionat. 

Indicador 

Dimensió 

Indicador 

Dimensió 
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Qualitat producte   ✓  Ventes   ✓  

Influències ambientals  ✓   Polítiques ambientals  ✓   

Estabilitat i constància   ✓  Reciclatge de residus  ✓   

Tecnologia de la informació ✓  ✓  ✓  Emissions ambientals  ✓   

Precisió lliurament ✓   ✓  Residus sòlids  ✓   

Relació membres CS ✓  ✓  ✓  Consum d’aigua  ✓  ✓  

Reducció costos    ✓  Condicions de treball ✓    

Costos (transacció, ambientals, 

logistics, de transport, etc) 
  ✓  

Satisfacció 

treballadors 
✓    

Nivell de serveis 
✓   ✓  

Relacions 

governamentals 
✓    

Desenvolupament productes  ✓  ✓  Formació empleats ✓    

Fiabilitat del rendiment 
  ✓  

Reputació de 

l’empresa 
✓    

Rotació d’inventari   ✓  Satisfacció dels clients ✓    

Minimització de residus 
 ✓   

Capacitat resposta als 

canvis demanda  
  ✓  

Taula 4.4. Indicadors a tenir en compte en la mesura del rendiment sostenible de la CS i relació amb les 

dimensions de la sostenibilitat (Abdel-Basset et al., 2019; Moreno-camacho et al., 2019; Osiro et al., 2018; Series 

& Science, 2020). Font: pròpia 
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Algunes de les mètriques econòmiques més usuals són la reducció de costos, els costos de 

transacció, costos ambientals, nivell de serveis, i ventes. Les mètriques ambientals es refereixen 

a les polítiques ambientals, el reciclatge de residus, les emissions de la contaminació 

atmosfèrica, els residus sòlids, el consum d’aigua, etc. En quant a la dimensió social, es tenen 

en compte les condicions de treball, la satisfacció dels treballadors, les relacions 

governamentals, la formació dels empleats, i la reputació de l’empresa entre d’altres (Abdel-

Basset et al., 2019). Seguidament les mètriques es categoritzen utilitzant la seva importància i 

la dificultat d’obtenció de les dades (Abdel-Basset et al., 2019; Osiro et al., 2018). 

 Com a exemple, Abdel-Basset et al., (2019) mesura la sostenibilitat de la CS de la 

indústria del sucre a Tailàndia utilitzant com a requeriments els beneficis, els costs, la fiabilitat 

del rendiment, el desenvolupament dels productes, els aspectes ambientals, la qualitat dels 

productes, i la salut i seguretat. Aplicant el model matemàtic es trien les següents mètriques. En 

l’aspecte econòmic: compromís de reducció de costos (I1), rotació d’inventari (I2), costos 

ambientals (I3), eines i mètodes de mesura (I4), capacitat de resposta davant la demanda de 

canvis (I5) cost de manufactura (I65), cost d’entrega (I7). En l’aspecte ambiental es tenen en 

compte: minimització de residus (I8), emissions atmosfèriques (I9), emissions de CO2 (I10), 

reciclatge dels residus (I11). Finalment, en l’aspecte social: nivell de soroll (I12), queixes dels 

clients (I13), formació dels treballadors (I14), i condicions de treball (I15). Seguint l’explicat 

anteriorment, es categoritzen aquestes mètriques tal com es pot veure a la Figura 4.5.1 i en base 

a aquesta categorització les empreses poden calcular el rendiment sostenible. 

 

Figura 4.5.1. Categorització de la sostenibilitat de la indústria sucrera de Tailàndia. Font: (Abdel-Basset et al., 

2019) 

Osiro et al., (2018) utilitza un model similar i tria altres mètriques d’acord amb els seus 

objectius i les característiques de la seva CS. És important tenir en compte que aquest és un 

exemple de que els resultats es basen en la opinió d’uns experts concrets i en l’èmfasi en 

determinades mètriques. Per tant, els resultats d’aquest model, o d’altres similars, poden variar 



Anàlisi de l’impacte de la Covid19 en la sostenibilitat de la Cadena de Subministrament. 

Estudi del cas d'una empresa del sector de l'alimentació  Pàg. 33 

 

depenent dels requeriments que es tinguin en compte o el model que els avaluï. Cada empresa 

ha d’efectuar la tria de les mètriques adients per avaluar la sostenibilitat de la seva CS i posar 

l’èmfasi en aquella dimensió que trobin més significativa per donar resposta a un problema 

concret. 

4.6. Factors motivadors i barreres en la implementació de la SSCM 

La implementació d’un model de SSCM ve determinat pels factors motivadors que 

mouen l’empresa i per les barreres que dificulten la seva implementació (Baig et al., 2020; 

Gupta et al., 2020). Aquests motivadors i barreres venen determinats tant per factors externs 

com interns de l’empresa que ja han estat mencionats anteriorment com governs, inversors, 

treballadors, ONG, proveïdors, etc. (Saeed & Kersten, 2019). 

Es poden definir les barreres com a aquells obstacles que impedeixen la implementació 

de la sostenibilitat a la gestió de la CS i els motivadors, com aquelles pressions que impulsen la 

implementació d’iniciatives sostenibles (Saeed & Kersten, 2019). 

 

Factors motivadors 

Cultura organitzacional sostenible Comunicació efectiva 

Problemes de salut i seguretat Compromís dels proveïdors 

Empoderament dels treballadors Procés de millora/re-enginyeria de infraestructura  

Contractació verda Implicació dels proveïdors en programes de sostenibilitat 

Cooperació amb clients Recompenses i premis monetaris 

Polítiques reguladores Gestió efectiva de l’inventari 

Sistema comparatiu Educació ambiental 

Satisfacció dels clients Selecció de pràctiques sostenibles 

Implicació de l’alta direcció Monitorització i seguiment de projectes sostenibles 

Planificació estratègica Alineació de polítiques sostenibles governamentals amb el sistema 

Compartir informació Mitjans de comunicació 

Disseny de productes ecològics Grau d’internacionalització 

Taula 4.5. Factors motivadors en la implementació de la SSCM. Font: pròpia 
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Khan et al., (2021), Baig et al., (2020) i Rakic & Rakic, (2018) elaboren llistats exhaustius 

de factors motivadors i barreres en la implementació de la SSCM que s’exposen a la ¡Error! 

La autoreferencia al marcador no es válida. i la Taula 4.6. Cal tenir present que aquest llistat 

no recull totes i cada una de les barreres i factors motivadors ja que no existeix un llistat 

semblant i, en molts casos, aquests factors depenen exclusivament del tipus d’empresa i/o CS. 

No obstant, els següents llistats donen una idea del que impliquen cada un d’aquests termes. 

Barreres 

Mancança de sistemes IT estàndards Falta de serietat i compromís per part de la direcció 

Mancança de tecnologies modernes Alt cost de adopció 

Falta de coneixements Complexitat en la cerca de terceres parts per l’aprenentatge 

Falta de recursos Reproducció de la SSCM d’una altra organització 

Comunicació pobre Deficiència en l’aplicació de la teoria estadística 

Vincle feble amb proveïdors Resistència al canvi 

Absència de l’interès de l’equip/empleats Compatibilitat tecnològica 

Capacitat d’organització deficient Dificultat en l’alineació dels plans a curt i llarg termini 

Falta de regulacions i estàndards ambientals Falta d’una visió clara i d’habilitats 

Sistemes de mesura de rendiment deficients Infraestructura deficient 

Mancança d’habilitats tècniques Diferència entre els objectius de la firma i la demanda dels clients 

Taula 4.6. Barreres en la implementació de la SSCM. Font: pròpia 

També cal tenir en compte que la mida de les empreses és un factor que influeix 

positivament en la implementació del SSCM ja que les empreses grans compten amb més 

recursos per fer possible aquesta implementació (Baig et al., 2020). 

Cadascuna de les barreres i factors motivadors que apareixen a les taules anteriors 

afecten la CS de manera diferent (Saeed & Kersten, 2019), ja sigui modificant les actituds de 

la direcció a través de la pressió mediàtica o canviant la logística de la CS degut a decisions 

preses per els inversors. Els factors motivadors poden estar classificats com pressions 

coercitives, pressions normatives i pressions mimètiques (Saeed & Kersten, 2019). Les 

primeres es consideren el tipus més influent en la CS i inclouen pressions provinents de governs, 

organismes reguladors i autoritats. El segon tipus ve donat per les obligacions socials que han 

de complir les empreses i és exercida per ONG, sindicats i la societat. El tercer tipus de pressió 

es dona quan un competidor adopta certes practiques sostenibles i les organitzacions es veuen 

obligades a adoptar-les. 
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Tal com s’ha comentat anteriorment, la pressió dels inversors sobre una firma és una de 

les principals raons per les que s’arriba a implementar, o no, la SSCM a la CS. Si bé els inversors 

es troben cada vegada més conscienciats sobre la importància de la sostenibilitat, la necessitat 

de dedicar recursos i diners a la seva implementació fa que molts no es trobin disposats a pagar. 

De fet, són les barreres internes les que moltes vegades fan que no sigui possible implementar 

pràctiques sostenibles a la CS (Baig et al., 2020; S. A. R. Khan et al., 2021). 
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5. Beneficis de les noves tecnologies 4.0 a la sostenibilitat 

de la CS 

La quarta revolució industrial o I4.0 és el desenvolupament d’un sistema de producció 

autoregulador basat en el coneixement i autònom (Dalmarco et al., 2019) que es fonamenta en 

la revolució digital i en les noves tecnologies, i s’espera que produeixi un fort creixement 

industrial. Aquest creixement pot causar una disrupció en la sostenibilitat de les CS en forma 

d’un augment del consum de recursos i de la pol·lució (Cañas et al., 2020; Paliwal et al., 2020). 

L’estudi de la sostenibilitat a les CS i com es veu afectada, positivament o negativa, per les 

noves tecnologies és, doncs, primordial per un bon enteniment de les conseqüències de la seva 

implantació. 

És una obvietat que les noves tecnologies han obert un món de possibilitats, especialment 

a nivell empresarial. Permeten operar amb grans quantitats de dades i analitzar-les a temps real, 

permeten prendre decisions proactives i reactives per cartografiar les xarxes de subministrament 

i garantir la visibilitat a través de la digitalització SC, l’accessibilitat a la informació i la 

constància empresarial a les empreses mundials (Birkel & Müller, 2021; Esmaeilian et al., 

2020; Karmaker et al., 2021; I. S. Khan et al., 2021). També fan possible identificar i protegir 

la capacitat logística, estimar instal·lacions, i optimitzar i aportar flexibilitat en el mode de 

transportació per tal de mantenir els sistemes de distribució operacionals davant possibles 

disrupcions (Birkel & Müller, 2021; Karmaker et al., 2021; Marusak et al., 2021). A més, 

faciliten la integració de les CS, l’intercanvi d’informació entre els membres i la sincronització 

de la producció, fent les CS més resilients i més sostenibles (Bui et al., 2021; Cañas et al., 2020; 

Ramirez-Peña et al., 2020; Zavala-Alcívar et al., 2020). D’aquesta manera, les informacions 

que s’extreuen són més eficients i faciliten la presa de decisions, permeten la modificació o 

millora de processos contínuament, augmentant el rendiment de les CS, acurtant els temps de 

d’entrega i reduint la desincronització i les distorsions (Cañas et al., 2020; I. S. Khan et al., 

2021). En aquest sentit les CS 4.0 han de desenvolupar-se fins adquirir característiques 

adaptatives, autoorganitzacionals i autoaprenents mitjançant la adaptació, la coordinació, la 

agilitat i la sostenibilitat (Cañas et al., 2020).  

5.1. Revisió de tecnologies de la indústria 4.0 

Les tecnologies que es consideren clau per la quarta revolució industrial són: Big Data 

i anàlisis de dades, sistemes ciberfísics, robòtica col·laborativa, integració de sistemes, 

ciberseguretat, informàtica en núvol, simulació, fabricació additiva, i realitat augmentada 
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(Dalmarco et al., 2019). No obstant, no és una llista tancada. No estan incloses algunes 

tecnologies emergents com el Blockchain o l’Internet de les coses (IoT), ni altres tecnologies 

més bàsiques que segueixen sent prioritàries en la digitalització de les CS i la implantació de 

l’e-commerce. 

En aquest apartat s’inclouen aquelles tecnologies que són tractades en els articles 

científics en relació amb la sostenibilitat a la CS. 

Big Data 

El Big Data és un conjunt de tecnologies que permeten processar i analitzar dades o 

combinacions de conjunts de dades de gran volum, variabilitat, veracitat, valor, i velocitat de 

creixement que dificulten la seva captura, gestió, processament o anàlisi mitjançant tecnologies 

i eines tradicionals (Bag et al., 2020; Dalmarco et al., 2019). La seva complexitat ve donada per 

la falta d’estructuració de les dades i molt sovint aquestes han de ser combinades amb dades 

estructurades per poder ser processades (Dalmarco et al., 2019). 

La compilació de grans bases de dades i els sistemes analítics permeten  millorar la qualitat 

de les prediccions del mercat al fer possible la cerca de tendències i permet satisfer la demanda 

del client a temps i de manera eficient (Birkel & Müller, 2021; Dalmarco et al., 2019; Kamble 

et al., 2020; Shoukohyar & Seddigh, 2020). Proporciona un avantatge competitiu ja que millora 

el rendiment operacional i la presa de decisions (Bag et al., 2020). 

La seva capacitat de gestió dona suport al desenvolupament innovador de productes 

ecològics i millora la innovació organitzativa (Bag et al., 2020). També redueix els costos i 

augmenta la rapidesa en la presa de decisions a través de l’estudi de les tendències (Ramirez-

Peña et al., 2020). 

Informàtica en núvol 

La informàtica en núvol és un paradigma que permet oferir serveis i recursos informàtics a 

través d’una xarxa compartida sense la necessitat mantenir infraestructures de computació a 

l’empresa. Això permet l’accessibilitat a dades, sistemes i equips des de qualsevol dispositiu i 

ubicació geogràfica (Dalmarco et al., 2019). 

Millora el temps de reacció i els sistemes de producció a través de serveis basats en dades 

(Birkel & Müller, 2021; Ramirez-Peña et al., 2020), amb una major capacitat d’extracció, 

emmagatzematge i processament d’informació, que s’afegeix a una accessibilitat optimitzada 

a les dades, sistemes i equips connectats a Internet (Dalmarco et al., 2019). Al no necessitar una 
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infraestructura ni softwares específics permet una implementació més ràpida i amb menys 

costos (Dalmarco et al., 2019). Per altra banda, la seva adopció resulta complicada degut a la 

preocupació sobre la seguretat de les dades o la possibilitat de fallida que afecti les dades 

emmagatzemades al núvol. Per aquest motiu, cada empresa ha de calcular quina part de la seva 

capacitat física s’ha de traslladar al núvol (Dalmarco et al., 2019). 

Robòtica col·laborativa 

Es tracta de robots que operen en processos físics automatitzats i interactuen amb operadors 

humans o altres robots en un comportament intuïtiu d’autoaprenentatge (Dalmarco et al., 2019). 

La robòtica s’encarrega de tasques complexes i permet l’automatització de tasques 

repetitives sense sacrificar el capital humà de l’empresa (Dalmarco et al., 2019; Ramirez-Peña 

et al., 2020), augmentant l’eficiència i rapidesa dels processos. 

Una de les restriccions a l’ús d’aquesta tecnologia està relacionada amb els problemes de 

seguretat en la interacció d’aquesta amb els treballadors en la línia de producció (Dalmarco et 

al., 2019). 

Simulació 

S’utilitzen per crear un entorn de proves virtuals que permet virtualitzar el disseny del 

producte, els processos, etc. És a dir, permet provar models virtuals de productes o processos 

abans d’aplicar-los a solucions reals, optimitzant el desenvolupament sostenible d’aquests 

(Dalmarco et al., 2019). 

Milloren l'anàlisi de viabilitat de noves solucions o l'optimització de la línia de producció, 

i la integració de l’empleat amb la línia de producció (per exemple en la formació del 

treballador). A més, l’ús d’eines de simulació pot assentar un precedent per l’aplicació d’altres 

tecnologies 4.0 (Dalmarco et al., 2019). 

Sistemes ciberfísics 

Integració d’entitats computacionals físiques col·laboratives com màquines, robots, 

sensors, etc. que interactuen a través d’una xarxa virtual. Inclou màquines intel·ligents, sistemes 

d’emmagatzematge i instal·lacions de producció que poden intercanviar informació amb 

autonomia i intel·ligència, poden decidir i desencadenar accions i es poden controlar 

mútuament de forma independent (Dalmarco et al., 2019). 
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Té la capacitat de resoldre problemes relacionats amb la integració, la comunicació i la 

flexibilització del procés de producció mitjançant la creació d’un sistema computacional 

integrat que millori la comunicació autònoma entre dispositius de la línia de fabricació, i la seva 

autonomia. Actualment, les tecnologies necessiten seguir desenvolupant-se per tal que les 

empreses puguin implementar la integració de sistemes sense incerteses en quant al procés 

d’adopció (Dalmarco et al., 2019). 

Ciberseguretat 

Són serveis i tecnologies que tenen un ús transversal en les tecnologies 4.0 ja que tenen 

l’objectiu de protegir usuaris, sistemes, equips, xarxes i dades industrials d’intrusions il·lícites 

(Dalmarco et al., 2019). 

Es preveuen millores de la fiabilitat i seguretat en la traçabilitat dels productes, evitant 

l’espionatge industrial. És una tendència actual de fàbriques interconnectades, que normalment 

requereixen inversions en procediments de seguretat per evitar el pirateig (Dalmarco et al., 

2019). 

Realitat augmentada 

Es tracta de la integració d’informació virtual amb el món real mitjançant la combinació 

d’elements 3D amb el context espacial de la fàbrica. Permet interactuar i projectar imatges en 

temps real per millorar el procés de fabricació o per provar nous productes (Dalmarco et al., 

2019). 

Té com objectiu millorar la qualitat i l'eficiència de la fabricació, ja que possibilita realitzar 

consultes en temps real quan es necessita informació per a una determinada execució de tasques. 

Pot millorar la formació i les condicions de treball, permet aprendre els procediments in situ, 

reduint la corba d’aprenentatge i disminuint els errors en l’execució de les tasques. Una de les 

restriccions a la seva implementació és definir quina informació és rellevant per difondre en 

temps real per tal de no sobrecarregar d’informació als treballadors durant una tasca específica 

(Dalmarco et al., 2019). 

Fabricació additiva 

Tecnologia que permet imprimir objectes mitjançant la composició de capes de plàstic o 

metall, evitant el malbaratament de material en processos com el tall. Inicialment es va utilitzar 

per produir prototips o petites sèries de peces complexes, ara s’utilitza per a la producció a gran 

escala (Dalmarco et al., 2019). 
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Pot resultar una solució a la producció de peces amb major complexitat i personalització, i 

l’optimització de geometries per reduir el pes o controlar la densitat. També redueix els residus 

generats per la producció de peces mitjançant processos de fabricació tradicionals. Algunes de 

les principals restriccions en la seva adopció són els preus elevats dels materials que s’utilitzen 

en la fabricació, la gran variabilitat en les peces impreses, i la diferencia en les propietats 

mecàniques de les peces impreses en 3D (Dalmarco et al., 2019). 

Integració de sistemes 

Per interconnectar les tecnologies presentades, l’ús d’eines relacionades amb la integració 

de sistemes permet estandarditzar protocols d’intercanvi d’informació, i millorar la 

comunicació i la gestió del coneixement al llarg de la CS. És la integració de dades a tots els 

nivells de l’empresa i de la CS segons els seus patrons de transferència de dades. Normalment 

es connecta mitjançant aplicacions d'Internet de les coses (Dalmarco et al., 2019). 

Altres 

Altres tecnologies que no estan incloses en aquesta llista però que també resulten rellevants 

es comenten a continuació. 

Internet de les Coses (IoT) 

Recolza la recopilació i intercanvi d’informació a temps real (Birkel & Müller, 2021; 

Kamble et al., 2020). Es pot definir com conjunts de dispositius connectats identificables de 

manera única que poden interaccionar entre ells sense la intervenció humana o com una xarxa 

composta per elements físics, plataformes i software que permet comunicar i compartir dades 

entre elles de manera intel·ligent (Cheung et al., 2021). 

Té el potencial de millorar la sostenibilitat de les CS a través d’una millor comunicació, 

coordinació i cooperació entre els membres de la cadena, millorant l’eficiència energètica i 

adreçant els reptes de la sostenibilitat (Cheung et al., 2021; I. S. Khan et al., 2021). 

Blockchain 

El blockchain és un conjunt de tecnologies que permeten la transferència de dades, valors 

o actius d’un lloc a un altre sense l’ús d’intermediaris (Park, 2020). Es tracta d’una cadena de 

blocs que contenen informació codificada d’una transacció a la xarxa. Els blocs es troben 

enllaçats i permeten la transferència segura d’aquestes informacions entre els blocs. La 

informació es troba distribuïda en nodes independents i iguals entre si que la examinen i validen 
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sense necessitat de tercers (Rejeb & Rejeb, 2020). Està considerada una de les tecnologies que 

conduiran la quarta revolució industrial un cop es trobi més desenvolupada (Paliwal et al., 

2020). 

Les seves característiques són la seguretat, velocitat, transparència, viabilitat, disponibilitat, 

fiabilitat, versatilitat, i escalabilitat (Cheung et al., 2021; Karmaker et al., 2021; Paliwal et al., 

2020; Park, 2020; Rejeb & Rejeb, 2020). Una de les propietats que fan que sigui una tecnologia 

segura per la transferència d’informació és el fet que, un cop s’introdueix una informació, 

aquesta no pot ser eliminada, només permet introduir-ne de nova (Esmaeilian et al., 2020). Això 

és degut al xifratge que existeix entre els blocs, que no permet modificar la informació d’un 

bloc anterior ja que ve determinada pels anteriors a ell (Esmaeilian et al., 2020; Paliwal et al., 

2020). Això fa que la xarxa sigui no piratejable. Aquesta immutabilitat de les dades fa que la 

xarxa blockchain sigui transparent i fiable (Esmaeilian et al., 2020; Paliwal et al., 2020). 

És un sistema amb gran capacitat d’escalabilitat i està evolucionant ràpidament en els 

camps de les finances i la logística, tot i que té capacitat per ser aplicada en qualsevol camp 

(Paliwal et al., 2020; Rejeb & Rejeb, 2020). La seva aplicació millorarà el rendiment i 

competitivitat de la CS i aportarà visibilitat, fiabilitat, viabilitat econòmica i traçabilitat 

(Esmaeilian et al., 2020; Paliwal et al., 2020; Park, 2020; Rejeb & Rejeb, 2020). Té gran 

potencial a l’hora d’assignar recursos entre els socis de la CS i reduir la petjada logística 

ambiental (Rejeb & Rejeb, 2020), ja que permet el seguiment de grans quantitats de dades i 

millora la visibilitat global de les CS (Paliwal et al., 2020). Es redueixen costos de verificació 

de la qualitat dels productes, la transferència de propietat entre els actors de la CS i costos 

relacionats amb intermediaris degut a l’eliminació d’aquests en la validació de transaccions, 

cosa que crea un impacte positiu en la sostenibilitat de la CS (Paliwal et al., 2020; Rejeb & 

Rejeb, 2020). 

També s’han de tenir en compte les barreres d’adopció de la tecnologia blockchain com la 

governança, la necessitat de col·laboració, la interoperabilitat a través de blockchains privades 

i públiques, reptes legals i d’escalabilitat, riscos basats en el mercat, alts costos d’adaptació, la 

baixa difusió tecnològica o el mal comportament econòmic. El seguiment de la transferència 

de permisos, títols, i activitats de registres és també una de les barreres crítiques en la adopció 

de la tecnologia blockchain (Paliwal et al., 2020). 
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Intel·ligència artificial (IA) 

Tot i que la definició de la IA varia segons la perspectiva i els objectius a aconseguir es 

pot definir com la capacitat dels sistemes de reproduir la intel·ligència humana, sent capaços 

de prendre decisions, aprendre dels errors i incloure nova informació al seu sistema sense ajuda 

externa (Riahi et al., 2021). 

Fa possible la implementació d’aproximacions predictives que permeten una 

minimització efectiva dels riscos o disrupcions de la CS. També permet distingir patrons 

mitjançant anàlisis de dades que fan entendre millor els processos de la CS. Tot això fa que les 

CS siguin més productives, proactives, automatitzades i personalitzades a les necessitats dels 

clients (Riahi et al., 2021). Algunes de les àrees on es pot implantar la IA per millorar el seu 

rendiment i reduir costos són els transports, selecció de proveïdors, gestió del risc i resiliència, 

i gestió de l’inventari (Riahi et al., 2021). 

5.2. Aplicacions de les tecnologies en les dimensions de la sostenibilitat 

Generalment, les CS tecnològicament avançades són socialment més responsables, 

respectuoses amb el medi ambient i econòmicament més exitoses (Birkel & Müller, 2021; 

Borregan-Alvarado et al., 2020; Cañas et al., 2020; Chiappetta Jabbour et al., 2020). 

L’equilibri de la sostenibilitat amb la consecució dels objectius econòmics és complicat. 

La coordinació de la CSS no només inclou compartir la informació entre els diversos membres 

de la CS. La organització, gestió i el control de totes les decisions i processos per assegurar una 

integració que permeti la realització dels objectius ambientals, socials i econòmics és vital i 

necessita de la tecnologia (Borregan-Alvarado et al., 2020; Esmaeilian et al., 2020; I. S. Khan 

et al., 2021; Paliwal et al., 2020). Aquestes proporcionen una millor visibilitat de la CS, 

controlen el consum de recursos, donen suport a la reducció d’emissions i permeten un major 

control dels membres de la CS (Esmaeilian et al., 2020; Paliwal et al., 2020). En aquest sentit, 

les noves tecnologies permeten un millor seguiment i interconnexió entre proveïdors i empresa 

i fan possible el compliment dels seus estàndards de sostenibilitat (Cañas et al., 2020; 

Esmaeilian et al., 2020; I. S. Khan et al., 2021), així com la transforació de l’estructura de costos 

gràcies a la optimització logística i la reducció de la llargària de la CS (Birkel & Müller, 2021; 

Paliwal et al., 2020). 

En aquest apartat es fa un resum de les aplicacions i dels beneficis de les noves tecnologies 

en les tres dimensions de la sostenibilitat i al SSCM. 
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Dimensió social 

Les noves tecnologies permeten una millora de la transparència a la CS i promouen 

l’intercanvi d’informació entre els seus membres (Birkel & Müller, 2021; Chiappetta Jabbour 

et al., 2020; Karmaker et al., 2021; Park, 2020; Rejeb & Rejeb, 2020). També fomenten 

comportaments ètics i sostenibles entre aquests actors, fomenten la monitorització i seguiment 

dels problemes globals de la CS en tots els seus nivells, faciliten l’avaluació de l’historial de 

conformitat dels proveïdors, la predicció de problemes socials a la CS i fomenten la creació de 

nous llocs de treball (Cañas et al., 2020; Cheung et al., 2021; Chiappetta Jabbour et al., 2020; 

Esmaeilian et al., 2020; Paliwal et al., 2020; Riahi et al., 2021). 

Dimensió ambiental 

La capacitat que proporcionen les noves tecnologies en l’anàlisi i recol·lecció de dades facilita 

el coneixement dels impactes ambientals dels membres de la CS, la monitorització d’indicadors 

ambientals com les emissions de gasos i contaminants de l’aire, augmenten l’estalvi d’energia 

i recursos, i proporcionen una avaluació més precisa de l’impacte ambiental (Cheung et al., 

2021; Chiappetta Jabbour et al., 2020; Esmaeilian et al., 2020; Paliwal et al., 2020). No obstant, 

la producció dels equips necessaris per la implementació d’aquestes tecnologies requereix 

d’una gran quantitat de recursos i el major consum d’energia degut a la connexió de les 

màquines pot afectar el medi ambient negativament (Birkel & Müller, 2021). 

Dimensió econòmica 

La implantació d’aquestes tecnologies farà possible una millor predicció de l’impacte 

financer de les decisions relacionades amb la CS, millorar la gestió de l’inventari i de la previsió 

de la demanda, reduir els costos operacionals, de transport, etc. optimitzar la distribució i 

logística, millorar la coordinació i la col·laboració entre els membres de la CS, reduir els temps 

d’entrega, i agilitzar la resposta a la demanda del mercat (Bag et al., 2020; Cañas et al., 2020; 

Cheung et al., 2021; Chiappetta Jabbour et al., 2020; Dalmarco et al., 2019; Kamble et al., 2020; 

I. S. Khan et al., 2021; Riahi et al., 2021; Shoukohyar & Seddigh, 2020; Zavala-Alcívar et al., 

2020). 
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6. Revisió dels efectes de la Covid19 al sector de 

l’alimentació 

Aquest apartat revisa articles basats en casos d’estudi  sobre l’impacte de la Covid19 a la 

sostenibilitat de la CS del sector alimentari a nivell internacional. A continuació, es contrasta la 

informació recollida amb el testimoni del director d’operacions (DO) d’una empresa catalana 

del mateix sector. Finalment, s’exploren possibles solucions per fer front a l’impacte de la 

pandèmia sobre aquest sector basant-se en la literatura revisada en apartats anteriors. 

6.1. Efectes de la Covid19 sobre la Sostenibilitat de la CS  

A finals de 2019, la notícia d’un nou virus, el SARS-CoV-2, popularment conegut com 

Covid19 o Covid, va fer sonar totes les alarmes. Els primers casos es van donar a la ciutat xinesa 

de Wuhan (Hubei) i poc temps després el virus es va estendre a nivell mundial (Chowdhury et 

al., 2020; Farooq et al., 2021; Hashem et al., 2020). El 30 de gener de 2020, la OMS va declarar 

la existència d’un risc per la salut pública d’interès internacional i posteriorment, l’11 de març 

de 2020, la malaltia es considerava una pandèmia (Farooq et al., 2021; Taqi et al., 2020; Yadav 

et al., 2021). 

El tancament de les indústries a la província de Hubei va provocar una desacceleració de 

l’economia xinesa que, a la vegada, va provocar la desacceleració i caiguda dels mercats dels 

Estats Units, Europa, Corea, Japó, etc. (Chowdhury et al., 2020; Karmaker et al., 2021). El 

col·lapse del mercat de valors va començar al febrer del 2020. Els mercats van viure una de les 

pitjors setmanes des de la crisi del 2007-08 i durant la setmana següent es van tornar 

extremadament volàtils. La pandèmia també va afectar greument els sistemes de salut que es 

van veure col·lapsats per l’entrada en massa d’infectats en estat greu als hospitals. 

Si bé moltes empreses estaven preparades per fer front a petites crisis  en la CS gràcies a 

plans de gestió del risc, no van poder fer front a una disrupció d’aquestes característiques i 

magnitud (Ivanov & Das, 2020; Yadav et al., 2021). Aquestes disrupcions a la CS comprenen 

els desastres naturals, accidents industrials, canvis tecnològics, i esdeveniments tecnològics, 

entre d’altres (Bui et al., 2021). 

La globalització ha portat a un increment en la complexitat de la CS i una dependència 

del producte exterior (de Haan-Hoek et al., 2020) que, sumat a la pandèmia ha provocat 

escassetat de materials, lliuraments endarrerits, sistemes de transport vulnerables, proveïdors 

fora de línia, etc. cosa que ha degradat el rendiment de les CS globals en termes d’ingressos, 
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nivell de servei, productivitat i altres. Aquestes alteracions han provocat efectes negatius sobre 

els ingressos per vendes, les estratègies de contractació, la imatge de la marca, el 

subministrament de materials, el servei logístic, la salut de treballadors i clients i el rendiment 

global de la CS (Chowdhury et al., 2020; Hashem et al., 2020; Kumar et al., 2021; Taqi et al., 

2020; Yadav et al., 2021). 

La pandèmia també ha exposat les àrees vulnerables de la CS. Queiroz et al., (2020) 

identifica sis perspectives que es poden veure afectades per la pandèmia de la Covid: 

digitalització, adaptació, recuperació, efecte dominó, preparació i sostenibilitat de les CS. 

El plantejament de l’optimització de les CS previ a la pandèmia era a través d’estratègies 

de reducció de costos i millora de resultats comercials. Si durant la pandèmia s’ha produït algun 

efecte positiu és que ha fet que la sostenibilitat es trobi sota el focus un altre cop i les empreses 

s’han vist obligades a repensar les estratègies globals de les seves CS i accelerar la seva 

capacitat per l’adaptació a la sostenibilitat a llarg termini. El terme resiliència, i tot el que 

implica (apartat 3.2), també s’ha globalitzat i la importància d’implementar les estratègies 

adequades per augmentar la resiliència de la CS s’ha vist reforçada (Zavala-Alcívar et al., 

2020). 

6.2. Impacte de la Covid19 al sector de l’alimentació 

Entre els sectors industrials que es van considerar de primera necessitat, i que, per tant, 

no van patir les restriccions dels primers mesos de la pandèmia en quant a producció, es troba 

el sector alimentari (Kumar et al., 2021). 

El sector de l’alimentació té CS formades per múltiples membres (pagesos, cooperatives, 

cases d’empaquetament, transportistes, exportadors, majoristes, minoristes, i consumidors, 

entre d’altres (Choirun et al., 2020)) que acaben resultant en unes CS complexes degut a la 

estacionalitat en la producció, temps de producció llargs, quantitat i qualitat variable dels 

estàndards del producte, restriccions i traçabilitat del producte (Choirun et al., 2020). Es tracta, 

generalment, d’un sector amb una estructura de costos eficient (degut als baixos marges amb 

que treballen), estocs normalment petits i entregues de producte just a temps (Marusak et al., 

2021). Tot això crea una estructura inflexible i vulnerable a les disrupcions (Kumar et al., 2021; 

Marusak et al., 2021; Yadav et al., 2021; Zhu & Krikke, 2020). 

No obstant, és un sector interessant a estudiar, no només per la seva importància en la 

societat, sinó perquè, tot i que els seus nivells productius no es van veure limitats per les 

restriccions, la seva CS sí que es va veure afectada per les conseqüències globals de la pandèmia 
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i els casos de contagi que van esdevenir, ja que es tracta d’un sector que depèn fortament de la 

mà d’obra (Hashem et al., 2020). 

Aquesta dependència de la mà d’obra, sumada a la dependència del clima (Marusak et 

al., 2021), i l’augment de la població mundial fa que la sostenibilitat s’estigui convertint en un 

factor essencial per la gestió de les CS a la indústria alimentària (Zhu & Krikke, 2020), que és 

una de les més vitals per la societat (Yadav et al., 2021). També cal posar de manifest que el 

sector alimentari, a través d’accions com la reducció del malbaratament alimentari i la petjada 

de carboni, la millora de l’accés al menjar dels consumidors, l’augment del nombre 

d’oportunitats de treball en àrees rurals i poc desenvolupades i el manteniment de la riquesa 

produïda en la regió, té la capacitat d’ajudar a fer possibles alguns dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (2015 – 2030) com: gana zero, salut i 

benestar, treball decent i creixement econòmic, comunitats sostenibles, i consum i producció 

responsable (Marusak et al., 2021). 

La pandèmia causada per la Covid19 ha fet que els ingressos de famílies i individus hagin 

disminuït i, per tant, la demanda s’ha vist afectada en tots els sectors (Kumar et al., 2021). El 

sector de l’alimentació ha estat també un dels afectats, especialment aquells productes amb 

preus més alts com la carn, els làctics, la fruita, etc. mentre que productes com els cereals i les 

conserves han prosperat. 

Per tal d’estudiar els efectes que ha tingut la pandèmia cal diferenciar entre els impactes 

a curt i llarg termini sobre la CSS i els diferents efectes que tenen en les empreses (Chowdhury 

et al., 2020). Es considera que els impactes a curt termini són aquells que tenen un impacte 

sobre la CS mentre dura l’efecte disruptiu i que acaben tant bon punt aquest finalitza. Els 

impactes a llarg termini són aquells que perduren en el temps, molt després que la disrupció 

hagi conclòs. Aquests impactes i el seu efecte en la sostenibilitat es resumeixen a la Taula 6.1. 

Impactes a curt termini 

Un dels impactes a curt termini més referenciats en el sector de l’alimentació ha estat la 

data d’expiració dels productes (Chowdhury et al., 2020; Hashem et al., 2020; Kumar et al., 

2021; Zhu & Krikke, 2020), que solen tenir una vida curta en aquest sector. El tancament de 

bars i restaurants i la disminució de la capacitat monetària dels individus va suposar un fort 

impacte en les CS del sector alimentari que van veure com els seus estocs augmentaven per la 

falta de compradors (Chowdhury et al., 2020; Hashem et al., 2020; Marusak et al., 2021; Taqi 

et al., 2020). A més, les restriccions en les importacions i exportacions de productes van 

provocar que el comerç i relacions internacionals es veiessin afectades i disminuïssin fins un 
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22% (Hashem et al., 2020; Kumar et al., 2021; Taqi et al., 2020), tot i que també van contribuir 

a reduir les emissions ambientals. Els productors, distribuïdors, majoristes i minoristes del 

sector alimentari es van veure en la necessitat de buscar alternatives de venta per aquells 

productes que es trobaven en estoc i amb dates de caducitat properes. Aquells aliments que no 

es van poder vendre van acabar en grans pèrdues econòmiques i resultant en deixalles que, 

generalment, acaben als abocadors i contaminen el medi ambient (Kumar et al., 2021; Zhu & 

Krikke, 2020).  

Un altre impacte a curt termini va ser la falta de capital i baixos fluxos de caixa 

(Chowdhury et al., 2020; Hashem et al., 2020; Kumar et al., 2021) degut a la interrupció de les 

ventes. Aquests impactes van causar una preocupant falta de recursos per continuar amb les 

operacions pròpies de la CS (Chowdhury et al., 2020; Taqi et al., 2020) ja que la falta de capital 

feia difícil pagar els sous de treballadors, proveïdors, transportistes, lloguers, interessos 

bancaris, etc. En resum, la reducció en les ventes va provocar grans dificultats a l’hora de fer 

front als costos operatius. Chowdhury et al., (2020) afirma que, degut a la falta de flux de 

capital, les empreses es van veure en l’obligació de demanar crèdits als bancs per tal de poder 

obtenir matèries primes amb l’objectiu de poder començar la producció en el moment que les 

restriccions alleugerissin i no perdre futures ventes que se sumessin a les pèrdues econòmiques 

ja patides.  

La reducció d’operacions de distribuïdors, proveïdors, etc. (Chowdhury et al., 2020; 

Hashem et al., 2020; Taqi et al., 2020) també va suposar un impacte en el sector alimentari per 

la lentitud i inconsistència dels lliuraments de matèries primeres i altres recursos (Hashem et 

al., 2020; Taqi et al., 2020) que afectaven la producció. Algunes plantes de producció es van 

veure obligades a tancar degut als contagis entre els treballadors i la producció també es va 

veure afectada (Hashem et al., 2020; Marusak et al., 2021; Taqi et al., 2020). 

La reducció forçada en la producció, ja sigui per contagis o per falta de matèries primes, 

sumat a l’increment de demanda sobtat d’alguns productes degut a la inseguretat inicial durant 

la pandèmia va causar que algunes de les CS no poguessin fer front a la demanda (Marusak et 

al., 2021). De fet, els inventaris incorporats a la CS van ser els primers que van sortir quan les 

mesures sanitàries van remetre i van retardar l’impacte total de la producció parada (Chowdhury 

et al., 2020; Kumar et al., 2021; Taqi et al., 2020). Això va provocar que clients i distribuïdors 

busquessin alternatives per la compra d’aquests productes. Com a conseqüència d’això, quan 

va acabar el període d’escassetat i inseguretat inicial, els majoristes i minoristes havien 

acumulat estocs d’aquests productes i la demanda va disminuir encara més (Marusak et al., 

2021; Zhu & Krikke, 2020). 
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Impactes a llarg termini 

En quant als impactes a llarg termini, els autors tenen en compte la reducció en el retorn 

de la inversió (Chowdhury et al., 2020) degut a les baixes ventes i beneficis durant el primer 

trimestre de 2020 i la previsió de baixes ventes en els següents trimestres per la crisi econòmica 

originada per la pandèmia. 

Els baixos beneficis obtinguts durant el 2020 també van provocar retallades importants 

en la plantilla (Chowdhury et al., 2020; Taqi et al., 2020) i reduccions en els horaris dels 

treballadors que han fet augmentar l’atur en tot el món. Arrel d’aquest fet, el nombre de famílies 

en risc d’exclusió social i pobresa ha augmentat, exacerbant la desigualtat social, i causant un 

augment en la demanda de prestacions socials (INSST, 2020). 

L’estructura de la CSS i la relació entre els membres també s’han vist afectats 

(Chowdhury et al., 2020; Knut et al., 2020). Generalment, les relacions amb els proveïdors del 

sector alimentari es caracteritzen per promocions i descomptes en els productes que durant la 

pandèmia no han estat capaços de proporcionar. 

La necessitat de la reestructuració de la CS també serà un dels impactes més importants 

en la indústria. Una de les coses que ha quedat patent durant la pandèmia és la necessitat de 

mantenir una xarxa de proveïdors, distribuïdors, etc. suficient per tal que la CS no es vegi 

severament afectada per la pèrdua d’un d’ells.  Ja que la pandèmia ha provocat el tancament de 

molts d’aquests actors, les empreses hauran de buscar noves alternatives (Chowdhury et al., 

2020). 

La reducció en la contribució del sector alimentari sobre el PIB (Chowdhury et al., 2020) 

dels països degut a la baixada de les ventes és un altre impacte a tenir en compte a llarg termini. 

En un futur es preveu una reducció en la demanda degut al tancament permanent d’establiments  

de majoristes, minoristes, restaurants, bars i hotels i a la caiguda de la demanda de productes 

considerats de luxe com les carns o làctics causat per la fort crisi econòmica (Chowdhury et al., 

2020; Hashem et al., 2020). 

La Taula 6.1 recull i classifica aquests impactes segons si el seu efecte sobre la 

sostenibilitat es considera positiu, negatiu o neutre. 
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Impacte 
Termini Dimensió 

Curt Llarg Social Ambiental Econòmica 

Data d’expiració dels productes x   - - 

Restriccions en les importacions i exportacions x  - + - 

Falta de capital i baixos fluxos de caixa x  -  - 

Reducció d’operacions x    - 

Lentitud i inconsistència dels lliuraments x    - 

Reducció forçada en la producció x  -  - 

Reducció en el retorn de la inversió  x   - 

Reducció dels beneficis durant l’any 2020  x -  - 

Canvis en la estructura de la CS  x -  - 

Reducció en la contribució del sector sobre el PIB  x -  - 

Taula 6.1. Classificació dels impactes de la Covid19 sobre la CSS i el seu efecte en la sostenibilitat (negatiu (-), 

positiu (+) neutre ( )). Font: pròpia 

6.3. Estratègies per mitigar els efectes de la pandèmia al sector de 

l’alimentació 

Fer front a l’impacte que ha tingut la Covid19 sobre els diferents sectors industrials és 

clau per la recuperació d’aquests i de l’economia. La cooperació i col·laboració entre entitats, 

governs, ONG i científics és clau per mitigar aquests efectes (Manavalan & Jayakrishna, 2019). 

A la Taula 6.2 es sintetitzen les següents estratègies i el seu impacte en la sostenibilitat. 

Una de les primeres mesures que van prendre les empreses per fer possible la seva 

reobertura va ser la implantació de mesures i protocols per evitar els contagis (Chowdhury et 

al., 2020; Karmaker et al., 2021; Kumar et al., 2021; Taqi et al., 2020) tals com EPI, 

reorganització de les plantes i espais comuns per assegurar la distància de seguretat, canvis en 

l’organització productiva per evitar contactes entre els treballadors, etc. Es tracta d’una mesura 

que té diverses interpretacions en quant als seus efectes sobre la sostenibilitat. Per un costat, la 

implantació de les mesures va ser necessària per la reobertura de les empreses i cadenes de 

producció. En aquest sentit, va suposar un efecte positiu sobre les dimensions econòmiques i 

socials ja que aquesta reobertura va comportar beneficis econòmics i va generar llocs de treball. 

Per altra banda, la implementació d’aquestes mesures va suposar costos imprevistos per les 

empreses i els residus generats per algunes d’aquestes mesures com poden ser els EPI 

contaminen el medi ambient. 
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La implantació d’horaris flexibles, mitges jornades i treball des de casa (de ser possible) 

va fer possible el manteniment d’alguns dels treballadors, tot i que, en molts casos, aquests van 

veure reduïts els sous (Chowdhury et al., 2020; Knut et al., 2020; Kumar et al., 2021; Taqi et 

al., 2020). La formació en matèria de seguretat i el manteniment d’operadors de seguretat 

entrenats a la plantilla que es trobin llestos en cas de necessitat és una altra de les mesures preses 

per assegurar la producció continuada en cas de disrupció de la CS (Kumar et al., 2021; Taqi et 

al., 2020). 

Algunes de les accions immediates que les empreses del sector alimentari van haver de 

considerar quan es va donar la pandèmia mundial van ser crear CS més transparents per 

augmentar la seva visibilitat (Knut et al., 2020; Kumar et al., 2021; Zhu & Krikke, 2020) i poder 

determinar els seus components crítics i els riscos que afectaven als seus membres. Karmaker 

et al., (2021) i Kumar et al., (2021), entre d’altres, exposen la importància d’invertir en nous 

sectors de la tecnologia emergent (Chowdhury et al., 2020; Taqi et al., 2020; Yadav et al., 2021) 

i la digitalització de la CS per tal d’estimular el procés d’implantació de la sostenibilitat a la CS 

i millorar la resiliència en temps de crisis. És més, la digitalització de les CS permet realitzar 

analítiques de predicció més precises, desenvolupar un sistema generalitzat de preferències, i 

reduir costos (Karmaker et al., 2021; Kumar et al., 2021; Taqi et al., 2020). A més, també facilita 

la predicció de la demanda i el volum d’estocs a través de l’anàlisi de grans bases de dades 

externes i internes, i loptimització de la producció limitada (Knut et al., 2020; Kumar et al., 

2021; Taqi et al., 2020). 

Tal com s’explica a l’apartat 6.2, el sector alimentari va haver de buscar alternatives per 

la venta dels seus productes durant els primers mesos per tal d’obtenir beneficis de l’estoc 

disponible. Una de les estratègies que van prendre les empreses va ser l’adaptació de les 

infraestructures en la cerca de mercats alternatius, la flexibilitat en els preus i la oferta de 

promocions i descomptes en els productes (Chowdhury et al., 2020; Taqi et al., 2020; Yadav et 

al., 2021). Un dels exemples a la literatura és l’adaptació d’aquelles infraestructures que estaven 

preparades per vendre a majoristes i que es van modificar per fer possible la venta a minoristes 

(Chowdhury et al., 2020; Kumar et al., 2021; Marusak et al., 2021; Taqi et al., 2020; Yadav et 

al., 2021). Aquestes estratègies no només van evitar una pèrdua econòmica considerable, sinó 

que van reduir el malbaratament i van proporcionar llocs de treball, afectant positivament a les 

3 dimensions de la sostenibilitat de la CS. 

Algunes empreses han considerat el manteniment d’estocs intermedis per poder produir 

en cas que es produeixi una crisi semblant i poder retardar els efectes de la disrupció (Kumar et 

al., 2021; Taqi et al., 2020). Aquesta mesura implica un augment en els costos logístics i una 
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possible pèrdua del producte si aquests estocs no surten abans que acabi la seva data 

d’expiració, però augmenta la resiliència de la CS i dona seguretat en moments de crisi. 

Una altra de les possibles estratègies a prendre per part del sector de l’alimentació per 

mitigar els efectes de la pandèmia és la de regionalitzar les CS en la mesura que sigui viable. 

La regionalització proporciona proximitat geogràfica, pocs intermediaris i transports curts, i 

agilitza la capacitat de resposta front a canvis en la demanda. Aquest tipus d’estructura 

descentralitzada fa que els riscos es dispersin entre tots els membres i es mitiguin. No obstant, 

per tal d’implementar aquesta estratègia caldria millorar la capacitat de transport d’aquestes CS, 

que sovint no tenen la infraestructura necessària i que troben els costos de transport, 

especialment els d’aquells productes que necessiten refrigeració, prohibitius (Marusak et al., 

2021). 

Es proposa millorar la fiabilitat dels proveïdors per assegurar les matèries primes i la 

producció (Karmaker et al., 2021; Marusak et al., 2021). També és important crear 

redundàncies en proveïdors, recursos, infraestructures, matèries primes, i serveis per mitigar els 

riscos davant una disrupció (Kumar et al., 2021) i treballar amb socis que disposin de capacitat 

flexible (Karmaker et al., 2021; Kumar et al., 2021). Per tant, el re-disseny i ajustos en la CS 

són vitals per fer front a aquesta nova era (Chowdhury et al., 2020; Kumar et al., 2021; Taqi et 

al., 2020). Tal com es comenta en apartats anteriors, aquestes redundàncies resulten, en molts 

casos, contràries als preceptes de la sostenibilitat i produeixen un augment en els costos. Per 

aquest motiu, les empreses han de ser curoses en la manera de plantejar aquests recursos i 

redundàncies per tal de no afectar la sostenibilitat global de la CS. 

Les mesures relatives al transport també poden suposar una important diferència a l’hora 

d‘atenuar els efectes de la pandèmia. L’augment de l’eficiència en la utilització de vehicles 

mitjançant optimitzacions de ruta i programació, la selecció de vehicles adients en mida i tipus 

per cada producte, i la subcontractació de transports poden reduir els costos de transport 

considerablement (Karmaker et al., 2021; Knut et al., 2020; Marusak et al., 2021; Taqi et al., 

2020) i reduir les emissions. A més, algunes empreses han considerat l’augment en la 

freqüència dels enviaments de producte com un avantatge front els competidors (Marusak et 

al., 2021). 
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Estratègies 

Dimensions 

Social Ambiental Econòmica 

Implantació de mesures i protocols de seguretat antiCovid + -  

Horaris flexibles, mitges jornades i treball des de casa   + 

Formació en seguretat i manteniment operadors de seguretat +  - 

CS més transparents + + + 

Invertir  en nous sectors de la tecnologia emergent i digitalització de la 

CS 
 + + 

Adaptació de les infraestructures +  + 

Flexibilitat en els preus i oferta de promocions i descomptes en els 

productes 
  + 

Manteniment d’estocs intermedis  - - 

Regionalitzar les CS + + + 

Millorar la fiabilitat dels proveïdors +  + 

Re-disseny i ajustos en la CS   - 

Mesures relatives al transport  + + 

Reducció dels costos fixos -  + 

Col·laboració horitzontal + + + 

Determinar el nombre i ubicació de les instal·lacions i magatzems òptim  + + 

Utilització de sistemes de gestió de l’inventari   + 

Desenvolupament del canal de ventes online   + 

Taula 6.2. Estratègies per mitigar els efectes de la pandèmia al sector de l’alimentació i el seu impacte en la 

sostenibilitat (positiu (+), negatiu (-), neutre ( )). Font: pròpia 

La reducció dels costos fixos és un altre dels objectius en la era post-Covid. Es tracta de 

reduir els costos fixes tot el que es pugui i mantenir-los variables (Chowdhury et al., 2020; 

Kumar et al., 2021; Taqi et al., 2020). Aquesta mesura, tot i que molt beneficiosa 

econòmicament, pot resultar en un risc social en forma de contractes més precaris o temporals. 

Això es deu a que aquestes reduccions de costos generalment resulten en la externalització de 

funcions tals com parts de la producció, el transport de productes, etc. i donada una crisi com 

la de la Covid les empreses no es troben en la obligació de mantenir aquestes relacions. 

Una altra opció és utilitzar la col·laboració horitzontal entre diferents CS per agrupar 

activitats logístiques i actius per millorar la eficiència i reduir els costos (Kumar et al., 2021; 

Marusak et al., 2021). Aquest és el cas de diverses cooperatives i distribuïdores que es van unir 
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durant els primers mesos de pandèmia per distribuir menjar entre els més necessitats (Marusak 

et al., 2021). 

Determinar el nombre i ubicació de les instal·lacions i magatzems òptim és clau també 

per millorar l’eficiència logística i reduir costos de transport, d’inventari, etc. La utilització de 

sistemes de gestió de l’inventari als magatzems també redueix els costos logístics i millora els 

nivells de servei (Knut et al., 2020; Marusak et al., 2021; Taqi et al., 2020). 

Arrel del confinament, els consumidors valoren cada vegada més la seguretat i la 

comoditat de les entregues a domicili i la venta online (Karmaker et al., 2021; Marusak et al., 

2021). Les empreses es troben desenvolupant el canal de ventes online per tal de complimentar 

el canal tradicional (Chowdhury et al., 2020; Kumar et al., 2021; Taqi et al., 2020; Yadav et al., 

2021). 

6.4. Efectes de la Covid19 sobre la sostenibilitat de la CS de l’empresa 

d’estudi 

L’empresa d’estudi és una empresa catalana especialitzada en la producció i distribució 

de pa i brioxeria congelada que acaba d’enfornar-se en el punt de venda i és la principal empresa 

del sector a nivell estatal. 

La seva CS ve determinada per un sistema Pull, és a dir, que intenta adaptar la seva 

producció a la demanda del client. Aquesta empresa va néixer com una empresa catalana amb 

producció local i es va anar obrint a nous mercats geogràfics a mesura que van augmentar els 

seus clients. D’aquesta manera va néixer la seva concepció de la CS eficient i la importància 

que aquesta té en el seu model de negoci ja que la seva producció es basa en un producte que 

ocupa un gran volum a un valor relativament baix. Per tal de poder expedir a la resta d’Espanya 

van obrir un centre situat a la zona central d’Espanya. Més tard, la fusió entre l’empresa d’estudi 

i una empresa rival catalanes va fer que la concentració industrial a Catalunya fos molt gran. 

Això ha definit completament com és la CS d’aquesta empresa que consta d’un gran magatzem 

expedidor a Catalunya que també és la fàbrica més gran a nivell de kilograms produïts, si bé no 

en facturació, on s’ajunten productes de totes les plantes del grup i s’expedeix als clients finals 

que van a plataforma. 

6.4.1. Canals de venta, distribució i transport 

Tenen 3 canals de venta per els seus productes. El repartiment punt a punt, que suposa el 

33% de les seves ventes; la venta a les grans plataformes com supermercats o centrals de 



Pàg. 54  Memòria 

 

compres que consten d’una plataforma de recepció on fan explosió als seus punts de venta; i la 

distribució, on no hi ha suficient densitat de població incorporen un magatzem regional i 

distribuïdors fins els punts de venta. Aquesta capacitat de distribució és diferencial respecte 

d’altres competidors i els aporta un avantatge competitiu. 

A Espanya la distribució dels seus productes és una cadena formada per 2 o 3 nivells, 

depenent del canal de venta i la rotació dels productes. Quan es tracta del repartiment punt a 

punt la cadena consta de 2 nivells, la fàbrica envia els productes a un magatzem pulmó i aquests 

són enviats a un magatzem expedidor on es consoliden els productes que han de ser expedits al 

client i finalment són transportats fins els clients (Figura 6.4.1). En el cas de la venta a grans 

distribuïdors, si el producte té suficient rotació la cadena consta de 2 nivells, els productes són 

enviats del magatzem pulmó al magatzem regional i des d’aquí són enviats mitjançant 

capil·laritat al client final (Figura 6.4.1). En cas que els productes no tinguin suficient rotació, 

aquests són enviats des del magatzem pulmó fins un magatzem central expedidor i, des 

d’aquest, a un magatzem regional que transportarà el producte fins els clients. En aquest últim 

cas la cadena consta de 3 nivells (Figura 6.4.2). 

 

Figura 6.4.1. CS repartiment punt a punt empresa d’estudi  i CS venta moderna de productes amb una alta 

rotació d'estocs (2 eslavons). Font: pròpia 

 

Figura 6.4.2. CS venta moderna de productes amb una baixa rotació d'estocs (3 nivells). Font: pròpia 

A nivell internacional el model de la CS canvia lleugerament. El grup intenta que els 

productes no viatgin molt temps entre destinacions. Això és possible gràcies a les delegacions 

obertes, no només a Espanya sinó a nivell internacional. Si bé és cert que certs productes són 

produïts a Espanya i venuts posteriorment al nord d’Europa ja que existeix un avantatge en la 

producció a Espanya de productes que són molt intensius en mà d’obra per la diferència de sous 

entre països. Cal tenir en compte que l’empresa d’estudi treballa amb producte congelat, cosa 

que facilita els desplaçaments, que no han de ser realitzats amb un límit de temps per la caducitat 

del producte. 
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Arrel de la Covid19 els seus canals de venta s’han vist afectats degut a la reducció en la 

demanda. Aquest és un dels impactes que els autors més tenen en compte ja que crea un efecte 

dominó en la CS que afecta tots els membres. En el cas d’aquesta empresa, la data de caducitat 

dels productes no ha estat la preocupació més urgent ja que, al tractar-se de productes congelats, 

aquests tenen una vida útil de 11 – 12 mesos, pel que no hi havia un perill imminent de que el 

producte es malbaratés. 

El canal de ventes que s’ha vist especialment afectat ha estat el repartiment punt a punt, 

que ha fet reduir la capil·laritat de la CS, degut al tancament obligat de bars, restaurants i hotels 

(en endavant Horeca) durant els primers mesos de pandèmia i les restriccions sobre aquest 

sector que encara perduren. En canvi, la venta a plataformes de distribució moderna ha sortit 

molt reforçada per el tancament del canal Horeca que ha fet que les grans plataformes s’hagin 

vist beneficiades quan el consum d’aliments es va desplaçar als domicilis. L’empresa, si bé no 

s’ha vist en la necessitat de buscar mercats alternatius per la venta dels seus productes (mesura 

vista a l’apartat 6.3), sí que ha patit un canvi en el volum de ventes d’un canal a l’altre. 

També s’ha vist en la obligació de reduir els dies d’entrega per la baixa freqüència de la 

demanda durant la pandèmia i arribar així a un compromís amb els clients. Això es contradiu 

amb algunes de les estratègies preses per cooperatives i empreses del sector americanes 

(Marusak et al., 2021) que es comenten a l’apartat 6.3. Aquest fet també es pot explicar degut 

a la congelació dels productes. Les cooperatives americanes moltes vegades es trobaven 

treballant amb productes frescs que necessitaven un transport ràpid per evitar el malbaratament 

dels productes. Per aquest motiu, i per aconseguir un avantatge competitiu front els competidors 

van decidir augmentar la freqüència dels enviaments (Marusak et al., 2021). En el cas d’aquesta 

empresa, gràcies a la congelació dels seus productes i degut a la baixa demanda durant els 

primers mesos de la pandèmia, es va poder arribar a un acord amb majoristes i minoristes per 

organitzar un calendari d’entregues més reduït. Aquesta mesura beneficia la dimensió 

ambiental i l´econòmica ja que redueix la petjada de carboni i es redueixen costos de transport. 

Per altra banda, la dimensió social es veu afectada ja que la reducció dels dies d’entrega provoca 

una reducció en la flota de transport. 

Per els motius que s’expliquen els dos paràgrafs anteriors, els enviaments han crescut en 

eficiència. La caiguda dràstica que ha sofert la demanda del repartiment punt a punt ha reduït 

la capil·laritat en l’entrega, que suposa diverses parades en el recorregut amb el camió cada 

vegada més buit degut a aquestes entregues. Al disminuir aquest canal i augmentar el canal de 

distribució moderna, on es realitzen menys parades i les entregues són de volums més grans, i 

al disminuir també la freqüència d’entrega de producte, ha fet que les mesures de la petjada de 
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carboni del transport millorin considerablement. A més, l’organització circular de les rutes de 

transport en el canal de venta moderna assegura que el camió no vagi mai en buit. Per tant, 

l’eficiència del transport del magatzem als clients ha estat molt bona. Durant la pandèmia, el 

rati CO2 per caixa venuda de l’empresa estudiada ha millorat respecte el pre-Covid, cosa que 

ha fet millorar la sostenibilitat de la CS.  

També han observat un moviment del consum cap a la distribució moderna front la 

distribució punt a punt des de la Covid, tot i que les restriccions sobre el sector hagin disminuït. 

Tot i això, prefereixen centrar-se en la venta punt a punt ja que els proporciona un marge major 

que poden invertir en el creixement de l’empresa. Per tal de millorar la venta en el canal Horeca 

quan les mesures sanitàries disminueixin, estan intentant facilitar la compra de productes als 

seus clients gràcies a la digitalització, inverteixen en els punts de venta per donar suport, 

cedeixen part del marge del producte, ajuden als clients amb accions de màrqueting com 

l’enginyeria de com ha de ser el punt de venta, ensenyant les línies de producte que més sortida 

estan tenint al mercat, etc. També intenten guanyar quota de mercat i recuperar clients del canal 

Horeca que es van perdre durant la pandèmia. Tot i que encara no han recuperat el volum que 

tenien de ventes abans de la pandèmia, es mostren optimistes en quant a la seva recuperació. El 

seu creixement en ventes respecte l’obertura de negocis en aquest canal és major, per tant, es 

pot considerar que es troben millor posicionats en aquesta branca que al 2019.  

Aquest és un clar exemple de les diferències i contradiccions entre els objectius 

econòmics d’una empresa i els objectius sostenibles d’aquesta i la necessitat d’arribar a un 

equilibri acceptable per l’empresa i la societat. Per un costat, el canal Horeca els proporciona 

majors beneficis econòmics tot i que generalment també resulta ambientalment més 

contaminant degut al transport d’última milla. Per l’altre costat, aquest canal sol proporcionar 

més riquesa a la regió, més llocs de treball, etc. contribuint així a la dimensió social de la 

sostenibilitat juntament amb les mesures que estan prenent per ajudar aquest canal. No obstant, 

a Barcelona estan realitzant alguns dels enviaments d’última milla mitjançant bicicletes 

refrigerades en aquelles zones de difícil accés per les furgonetes de repartiment com ciutat 

Vella, cosa que redueix l’impacte sostenible d’aquest canal. A més, durant els mesos de 

pandèmia han millorat el control de la capil·laritat en el transport als clients i ha augmentat 

l’exigència als caps de logística de cada una de les delegacions, el nombre de caixes que 

transporten per vehicle ha augmentat respecte 2019, tot i que la flota d’autònoms amb la que 

treballen ha disminuït a causa de la baixa demanda i actualment posen més èmfasi en les rutes 

ja que no han de coordinar tants autònoms. 
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Reducció dels dies d’entrega No - + + 
En la literatura es proposa just al 

contrari, l’augment dels dies d’entrega.  

Reducció de la flota d’autònoms de 

transport 
Sí - + + Optimització del transport 

Organització circular de les rutes Sí  + + Apareix la optimització de rutes 

Millora del control de la capil·laritat No  + +  

Augment de la quota de mercat del 

canal Horeca 
Sí + - + Regionalització 

Enviaments d’última milla mitjançant 

bicicletes 
No  +   

Projectes per la mobilitat elèctrica Sí  + + Com a millora del transport 

Taula 6.3. Estratègies preses per la empresa d’estudi per mitigar els efectes de la pandèmia en els canals de 

venta, distribució, i transport, si es troben recollides a la literatura i la seva relació amb la sostenibilitat (positiu 

(+), negatiu (-), neutre ( )). Font: pròpia 

Actualment estan desenvolupant projectes per la mobilitat elèctrica, i canvis en els 

models del transport capil·lar a diferents municipis que milloraran la sostenibilitat del transport. 

Per un costat, la millora en l’eficiència del transport fa que es redueixin els costos operacionals 

i, juntament amb l’ús de nous modes s’aconsegueix millorar la sostenibilitat de la CS. A més, 

el fet de no mantenir una flota pròpia redueix els costos fixes de l’empresa i permet que, en cas 

de necessitat, com el moment actual, es puguin reduir els costos variables. 

Pel que fa al transport, també estan treballant amb el que es coneix com megacamions. 

Es tracta de camions amb un major tonatge que permeten transportar més quantitat de producte 

a la vegada i faciliten la compartimentalització en cas de transportar-se productes amb diferents 

temperatures de manteniment, millorant la sostenibilitat i reduint els costos de transport. Per 

aquest modus de transport s’està treballant per aconseguir una normativa que permeti un ús més 

extens d’aquests camions a les carreteres i l’entrada d’aquests a Portugal. 

 



Pàg. 58  Memòria 

 

6.4.2. Centres productius 

Una altra de les característiques de la CS de l’empresa és la seva flexibilitat i adaptabilitat 

a les necessitats del client. La seva escala industrial permet tenir tirades de producte petites, ja 

que tenen diferents mides de fàbriques i diferents línies de producte. Aquesta flexibilitat és molt 

important en temps de crisi ja que permet adaptar la CS a la nova demanda (apartat 6.3). Per 

disminuir els efectes de la pandèmia han fet canvis en la gama de productes. Durant la 

pandèmia, la por al contagi ha fet que la gent deixés de comprar productes a granel i compressin 

productes empaquetats, per tant, es van veure obligats a adaptar les línies per fer productes 

empaquetats, mesura que va resultar menys sostenible ambientalment però va suposar una 

continuació en la producció i les ventes. 

Tenen un centre d’innovació que és també planta pilot on produeixen línies molt 

artesanals que permeten desenvolupar un projecte, per petit que sigui, i poder produir-lo a escala 

industrial si és un èxit. Com a exemple d’això, l’empresa d’estudi va començar un projecte el 

2013 on van començar a produir per una altra empresa, en endavant empresa B, que tenia pocs 

punts de venta a espanya. L’empresa B tenia els problemes típics del forner (disseny del 

producte, producció artesanal, etc) amb una distribució complexa fins els punts de venta. 

L’empresa d’estudi es va oferir a fer el producte i entregar-lo congelat a l’empresa B, que només 

havia de finalitzar-lo in situ. L’empresa B oferia un possible acord a escala mundial en un futur 

per fer el subministrament del producte a tota Europa, i part de Llatinoamèrica, que en aquests 

moment estan produint. Això indica una voluntat d’inversió i visió a llarg termini per el 

desenvolupament de la empresa. Si bé a curt termini aquestes accions redueixen la rendibilitat, 

ofereixen una possibilitat de creixement a llarg termini i són possibles gràcies a la flexibilitat 

de la CS. 

L’empresa d’estudi treballa amb els actius de forma molt intensiva, ja que els productes 

són vius i tenen temps d’arrencada, de procés i de descàrrega de procés grans. Tot i que treballen 

amb tècniques SMED, intenten fer les seves produccions més eficients evitant fer canvis durant 

la producció que provoquin neteges de fregidores, canvis de colors, etc. per evitar les parades 

durant la producció. 

Com s’ha comentat amb anterioritat, el fet de treballar amb producte congelat és un dels 

avantatges comparatius front altres empreses del sector. Si es treballa amb producte fresc, el 

model resulta menys sostenible ja que obliga a treballar amb fàbriques més properes al lloc de 

destí, i això fa que s’hagi d’instal·lar una major capacitat productiva amb menor percentatge 

d’utilització, com és el cas d’un dels competidors de l’empresa. 
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Les plantes de producció també han hagut de ser condicionades amb mesures anti-Covid 

com la distància entre les estacions de treball, EPI per els treballadors, etc. per evitar els contagis 

(Kumar et al., 2021), cosa positiva a nivell social però més contaminant a nivell ambiental i que 

ha creat costos imprevists. 

Durant els primers mesos de Covid, degut a la incertesa del tancament de plantes per 

casos de Covid en els treballadors i malgrat que el sector de l’alimentació no sofria restriccions 

de producció, van augmentar el seu nivell d’estoc fins un 23% tot i la reducció en la demanda 

de producte. En aquest cas, tot i que un major nombre d’estocs augmenta els costos logístics, 

va resultar positiu ja que degut a la llarga data de caducitat va permetre tenir disponibles els 

productes per la venta en cas que es produís algun tancament en els centres productius i no  es 

va produir un malbaratament del producte. 

Si bé no és la manera més eficient de treballar a nivell organitzatiu, durant aquells primers 

mesos de pandèmia no podien baixar del nivell productiu òptim i van optar per treballar amb 

dents de serra més grans. Quan arribaven al pic d’estoc paraven la producció en aquella planta. 

Això els ha ajudat a fer front a la demanda sense que es produïssin trencaments d’estoc quan 

alguna de les plantes es veia obligada a tancar i ha reduït alguns costos econòmics d’energia, 

llum i sous dels treballadors. De fet, aquesta reducció en els horaris i la minimització de costos 

ha estat implementada per altres empreses del sector (apartat 6.3). Per tant, durant la pandèmia 

l’empresa d’estudi ha millorat l’eficiència i sostenibilitat del transport del producte però no de 

la producció, que s’ha vist més afectada.  

Altres empreses del sector no van prendre aquesta mesura de sobreproducció d’inventari 

i es van trobar problemes a nivell d’organització industrial ja que els trencaments d’estoc van 

causar cunyes que a la vegada van afectar les hores de producció i l’inventari i ha fet que 

perdessin clients. 

Per altra banda, l’impacte de la Covid sobre els proveïdors de l’empresa ha estat divers, 

s’han produït talls en el subministrament, ha baixat la capacitat productiva degut a les baixes 

per malaltia dels treballadors, i alguns proveïdors, especialment relacionats amb packaging, no 

han pogut fer front a l’augment de la demanda. Per tal de contrarestar aquest impacte s’han 

obert canals amb altres proveïdors (millorant la resiliència de la CS), cosa que ha estat facilitada 

gràcies al volum de l’empresa. El DO indicava que “quan l’economia d’escala no té més sentit, 

s’han de començar a obrir nous canals de proveïdors, és una qüestió de gestió del risc de la 

CS”. Per tant, la prima que té la gestió del risc front al cost de desagregar la demanda en diversos 

canals de proveïdors és un equilibri que l’àrea de compres s’encarrega mantenir.  
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Estratègia Literatura 
Sostenibilitat 

Social Ambiental Econòmica 

Adaptació de les línies de producció Sí + - + 

Mesures anti-Covid Sí + - - 

Augment dels nivells d’estoc Sí   - 

Producció amb dents de serra més 

grans 
No   - 

Reducció d’horaris Sí   + 

Redundàncies en proveïdors Sí + -  

Taula 6.4. Estratègies preses per la empresa d’estudi per mitigar els efectes de la pandèmia en els centres 

productius , si es troben recollides a la literatura i la seva relació amb la sostenibilitat (positiu (+), negatiu (-), 

neutre ( )). Font: pròpia 

6.4.3. Eficiència de la CS i de la sostenibilitat 

Utilitzen diversos indicadors per calcular l’eficiència de les plantes. Principalment 

utilitzen l’indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) que és un indicador 

internacionalment reconegut que serveix per mesurar l’eficiència productiva de la maquinària 

industrial. Aquest indicador permet saber si el la baixa productivitat de la màquina es deu la 

falta de disponibilitat d’aquesta (parades en la producció), la eficiència (la màquina no treballa 

al màxim de la seva capacitat) o a la qualitat del producte (peces defectuoses). Aquest rati 

permet optimitzar el procés productiu i reduir els costos d’operació. També utilitzen indicadors 

relacionats amb la indústria 4.0 com sensors per veure la quantitat de material que es perd en 

cada etapa de la producció i estan realitzant proves pilot amb intel·ligència artificial (IA) a 

través d’una empresa israeliana que farà possible que quan alguna màquina o paràmetre no 

funciona la IA modificarà les variables clau sense la necessitat d’un operador ja que la quantitat 

d’informació que podrà processar serà molt més gran que la d’un operari. Aquestes noves 

tecnologies tenen el potencial de millorar la sostenibilitat en tots els aspectes, creant CS 

socialment responsables, ambientalment sostenibles, i millorant els seus beneficis. 

Per tal de mesurar la sostenibilitat utilitzen indicadors com l’eficiència productiva, la 

minva de producte, els costos d’emmagatzematge (molt alts degut a la naturalesa de producte), 

ratis d’eficiència en el transport com el percentatge de volumetria en cada una de les 

expedicions (que sempre es troba al voltant del 90%), nivell d’emissions de CO2 a l’atmosfera, 

etc. 
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El seu producte depèn en gran mesura de les condicions climàtiques, per aquest motiu la 

cerca de criteris de sostenibilitat en la contractació dels proveïdors ha estat crucial en els últims 

anys. Aquests criteris de sostenibilitat depenen de cada tipus de proveïdor però tenen a veure 

amb el comerç just (dimensió social), que la producció d’olis de palma sigui responsable i 

sostenible i que s’eviti la desforestació (dimensió ambiental), preocupació per la petjada de 

carboni dels proveïdors (dimensió ambiental), etc. 

En quant a polítiques socials, no tenen quotes específiques sobre sexe, edat, etc. que hagin 

de complir tot i que en aquests moments la plantilla és més diversa que fa uns anys. Cada vegada 

augmenta més el nombre de dones en plantilla ja que les noves generacions compten amb més 

dones formades en graus tècnics i de gestió. No obstant, l’empresa d’estudi garanteix la igualtat 

de sous, i el desenvolupament dels treballadors dins l’empresa, i proporciona incentius per 

mantenir la plantilla. També en l’aspecte social treballen amb organització que ocupa gent amb 

disminucions que realitzen un seguit d’operacions a l’empresa en un centre de treball dins les 

seves mateixes instal·lacions. Durant la pandèmia han estat capaços de mantenir els treballadors 

i, tal com es comenta anteriorment, estan realitzant accions per l’activació del sector Horeca. 

En un futur, aquesta empresa seguirà implementant les mesures actuals per intentar 

recuperar els volums normals de manera més sostenible gràcies a les millores i inversions 

realitzades durant la pandèmia. També seguiran millorant la sostenibilitat de la CS amb la 

contractació de proveïdors més sostenibles, la reducció del consum en les instal·lacions amb 

consums energètics més alts, la introducció de més carrega d’electricitat amb el compromís que 

aquesta sigui totalment verda, la construcció de camps solars a Tarragona per la creació 

d’energia per alimentar la planta i el magatzem que es troben allà, etc. 
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7. Impacte Ambiental 

Aquest projecte no presenta un impacte ambiental directe ja que es tracta d’un projecte 

teòric sobre la sostenibilitat a la CS i la revisió del cas d’una empresa del sector de l’alimentació.  

No obstant, els aspectes dels que tracta poden contribuir positivament en l’impacte que 

tenen les CS del sector industrial, no només a nivell ambiental, sinó també social ja que ressalta 

la importància de l’aplicació de la sostenibilitat en l’àmbit empresarial, industrial, i social, 

gràcies a la qual es puguin minimitzar els efectes sobre el medi ambient. 

L’aplicació de mesures ambientals tals com el reciclatge de residus, la reducció 

d’emissions ambientals, la reducció dels residus sòlids i minimització de residus, el consum 

moderat d’aigua, i l’aplicació de polítiques ambientals per part de les empreses resulta en una 

reducció de l’impacte d’aquestes sobre el medi ambient. Per altra banda, l’aplicació de 

mètriques i altres mesures de rendiment sostenible tenen el potencial de reduir els impactes 

sobre el medi ambient per part de les CS i les empreses. Així com algunes de les estratègies 

presentades per mitigar els efectes de la Covid19 tals com la optimització de rutes, la reducció 

de la flota de transports, la inversió en tecnologies emergents, la regionalització de les CS, la 

col·laboració horitzontal, o la optimització de magatzems. 

Com a contrapartida, aquestes mateixes estratègies en alguns casos suposen un augment 

en la pol·lució i l’emissió de CO2. Aquest és el cas de les mesures preses contra la Covid i 

algunes de les mesures adoptades per augmentar la resiliència de la CS com la redundància en 

els proveïdors, el manteniment d’estocs intermedis, o l’adaptació de les línies de producció. 

Les noves tecnologies exposades a l’apartat 5.1, si bé poden reduir l’impacte ambiental 

de certes accions de les CS, també poden augmentar el consum energètic degut a la connexió 

dels diferents aparells i maquinària necessària per la seva implementació. 
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8. Planificació 

  
   

Duració del pla 
  

Inici real 
  

Real (fora del pla) 

ACTIVITAT 

Octubre Novembre Desembre Gener 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Descripció del projecte                   

Planificació del projecte                   

Cerca d'informació general                   

Primera cerca en bases de dades                   

Filtre articles primera cerca                   

Lectura articles primera cerca                   

Segona cerca en bases de dades                   

Filtre articles segona cerca                   

Lectura articles segona cerca                   

Desenvolupament de la memòria                   

Correccions en la memòria                   

Dipòsit de la memòria                   

Defensa del projecte                   

 

ACTIVITAT 

Febrer   Març Abril Maig 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Descripció del projecte   
             

Planificació del projecte   
             

Cerca d'informació general   
             

Primera cerca en bases de dades   
             

Filtre articles primera cerca   
             

Lectura articles primera cerca   
             

Segona cerca en bases de dades   
             

Filtre articles segona cerca   
             

Lectura articles segona cerca   
             

Desenvolupament de la memòria   
             

Correccions en la memòria   
             

Dipòsit de la memòria   
             

Defensa del projecte   
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9. Pressupost 

Material 

Per la realització d’aquest TFM ha estat necessari un ordinador portàtil que tenia un 

preu inicial de 1025€. Tenint en compte que es considera que un ordinador ha estat amortitzat 

al cap de 4 anys de la seva compra i que la duració d’aquest projecte ha estat de 6 mesos. El 

programari utilitzat per la realització d’aquest projecte ha estat el Windows 10, el paquet 

Microsoft Office i les bases de dades Web of Science i Scopus. No obstant el cost d’aquest 

programari no es té en compte ja que tant Windows 10 com el paquet Microsoft no són 

programaris que s’hagin utilitzat exclusivament per aquest projecte i la subscripció a les bases 

de dades per tal d’obtenir els articles utilitzats ve donada per la UPC per a tots els alumnes, per 

tant, tampoc és exclusiva d’aquest projecte. S’ha de tenir en compte també el cost de la 

impressió i enquadernació de la memòria. 

Capital humà 

Es tenen en compte el cost del personal que ha realitzat aquest projecte i que ha ajudat 

a que fos possible. S’ha considerat el salari de l’estudiant a 20€/h i el de la directora del projecte 

a 60€/h. També es té en compte les hores invertides en el testimoni del Director d’Operacions 

(DO) de l’empresa d’estudi a 150€/h. 

Concepte Càlcul Total 

Impressió 0.20€/pag*74pag 14.8 € 

Enquadernació 2.50€ 2.50 € 

Amortització ordinador 1025€*0.25*(7/12) 149.48 € 

Treball autònom 450h*20€/h 9000 € 

Hores directora 30h*60€/h 1800 € 

Hores DO empresa A 2h*150€/h 300 € 

Global - 11266.78 € 

IVA (21%) 0.21*11266.78 2366.03 € 

Total (€)  13632.81 € 

Taula 9.1. Pressupost projecte. Font: pròpia
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10. Conclusions 

El desenvolupament d’aquest projecte ha tingut com objectiu analitzar la sostenibilitat a 

la CS i determinar de quina manera ha afectat la Covid19 a la CSS del sector alimentari. 

La globalització ha posat de manifest la importància de les CS i la relació entre els seus 

membres. Les CS han augmentat el seu volum i complexitat, estenent-se, no només entre 

diferents països, sinó també a través de continents. La seva gestió i integració, doncs, s’ha tornat 

imprescindible per el bon funcionament de les empreses i de les parts interessades, i per 

augmentar l’eficiència, l’efectivitat i l’adaptabilitat d’aquestes. 

Des de fa uns anys, el terme sostenibilitat i la CS han estat íntimament relacionats degut 

a l’impacte negatiu de les últimes, cada vegada més gran, sobre el medi ambient. La opinió 

pública, els governs i les ONG han pressionat les empreses per el compliment dels estàndards 

de sostenibilitat que redueixin l’impacte de les CS sobre el medi ambient i la societat. 

Existeixen 3 dimensions de la sostenibilitat: la social, la econòmica i l’ambiental. 

L’equilibri entre les 3 dimensions porta a la sostenibilitat de les empreses i CS. No obstant, 

degut a factors externs, interessos diferents entre les parts interessades, etc. aquest equilibri no 

sempre es pot aconseguir. En aquest cas, els membres de la CS han d’arribar a acords per poder 

complir els màxims requisits possibles en la implementació d’un model de negoci més 

sostenible. 

És per aquest motiu que una relació fluida i transparent entre els diferents membres de la 

CS és imprescindible. Tot i això, a mesura que augmenta la complexitat de la CS i els seus 

nivells la seva visibilitat es redueix considerablement, fent que assegurar la sostenibilitat en 

totes les capes de la CS sigui complicat. Les diferències entre els marcs legals, socials, 

ambientals, etc. dels membres de la CS són una de les barreres més importants en la 

implementació de la sostenibilitat en tots els seus nivells. 

Una de les característiques més importants de qualsevol CS és la resiliència, capacitat 

que permet a la CS preveure, respondre i recuperar-se d’esdeveniments disruptius negatius per 

aconseguir un avantatge competitiu. En molts casos, les accions que es prenen per convertir la 

CS en una cadena resilient són contràries als principis de sostenibilitat i, per altre banda, les 

accions sostenibles disminueixen la resiliència en la CS. Per aquest motiu és molt important 

que la relació entre la sostenibilitat i la resiliència de la CS i diversos plans de contingència es 

trobin ben dissenyats abans que es doni una disrupció que requereixi la implantació de mesures 

que afectin la sostenibilitat de la cadena. 
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Per tal de mesurar la resiliència i la sostenibilitat de la CS és clau implementar l’ús de 

KPIs i mètriques estandarditzades en tots els membres de la CS. A més, l’ús d’aquestes 

mètriques també és important per la mesura del rendiment de la CS. El rendiment aporta una 

millor visió de la fortalesa i mancances de la CS i de les baules més febles. Això permet la 

modificació i millora d’aquestes per crear una CS més forta, adaptable, efectiva i competitiva. 

La pandèmia de la Covid, que va començar al 2020, ha suposat un abans i un després en 

la societat i en la manera de fer les coses en tots els àmbits de la societat, incloent les CS. 

Aquestes es van veure greument afectades i, en molts casos, completament aturades cosa que 

va afectar totes les dimensions de la sostenibilitat. La dimensió econòmica evidentment es va 

veure afectada en la disminució de les ventes i beneficis. Sobre la dimensió social es pot dir 

que, degut al tancament de quasi tots els sector durant un temps prolongat, la salut dels empleats 

s’ha vist afectada per a la malaltia degut a la falta de mesures preventives, la disminució en la 

producció ha fet que augmentessin els acomiadaments, el tall en les CS degut al tancament de 

països ha fet que s’haguessin de contractar proveïdors no locals, els beneficis a les comunitats 

locals han disminuït, etc. La dimensió ambiental també s’ha vist afectada degut al re-disseny 

dels transports, la contractació de proveïdors no locals i els desplaçaments de material necessari, 

etc. 

Per tot això, ha estat necessari no només conèixer l’efecte que ha tingut la pandèmia en 

les empreses i les CS, sinó el que aquestes estan fent per remeiar-los. 

L’anàlisi dels efectes provocats per la Covid19 en el sector de l’alimentació ha deixat de 

manifest com aquest s’ha vist profundament afectat degut a la manca de matèries primes, la 

disminució en el capital de les empreses, la lentitud de les entregues, la reducció d’operacions 

etc. Tot això ha provocat una forta crisi en el sector, fent que la seva contribució al PIB 

disminueixi. Per mitigar aquests efectes les empreses han portat a terme diverses estratègies 

com la implantació de mesures anti-Covid, l’optimització de rutes, els horaris flexibles, o la 

millora en la visibilitat i transparència de la CS. Algunes d’aquestes mesures, com la 

diversificació de proveïdors o la cerca de mercats alternatius, asseguren unes CS més resilients 

però són contràries al concepte de sostenibilitat. Cal doncs un equilibri entre els dos conceptes. 

També ha quedat de manifest que per millorar la visibilitat, la transparència i la relació 

entre els membres de la CS, les noves tecnologies són una eina necessària en un futur pròxim, 

tot i que la seva implementació podria afectar la dimensió ambiental de la sostenibilitat degut a 
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la maquinaria necessària per la seva implementació. Un estudi més acurat sobre la 

implementació de les noves tecnologies a la CS i l’efecte d’aquestes sobre la sostenibilitat seria 

interessant en un futur, així com analitzar l’impacte del desenvolupament d’algunes d’aquestes 

tecnologies sobre la societat. 
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