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Primer parlem de logística... 

Primer parlem de logística... 

...la definició: Planificació, execució i control del conjunt 

d’activitats relacionades amb el flux total de materials (i el 

flux d’informació associat), que comença amb 

l’aprovisionament de matèries primeres i finalitza amb 

l’entrega de productes acabats als clients. 

 

...sí, sí, però què és: En els darrers 50 anys la logística s’ha 

convertit en 

 Un element determinant en la gestió de les empreses 

 Una professió 

 Una àrea d’estudi acadèmic 
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Primer parlem de logística... 

L’objectiu és optimitzar el rendiment econòmic ... 

...però l’activitat logística provoca externalitats: 

 Disminució de la qualitat de l’aire 

 Soroll i vibracions 

 Accidents 

 Contribueix a l’escalfament global 

que no s’acostuma a tenir en compte 
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Impacte mediambiental de l’activitat logística 

El transport de mercaderies és el principal causant d’externalitats 

en l’activitat logística. 

 Crema de combustibles fòssils  Emissions atmosfèriques 

 Motors, neumàtics  Soroll 

 Circulació  Accidents 

 

Externalitats al finalitzar la vida útil d’un producte: 

 Dipòsit no controlat  Contaminació ambiental 
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Què entenem per logística verda 

 La logística verda té en compte l’impacte mediambiental 

de les solucions 

 Optimitzar rendiment vs. reduir externalitats 

 Temes d’interès agrupats en: 

 Reducció de les externalitats del transport de mercaderies 

 Logística urbana 

 Logística inversa 

 Responsabilitat social corporativa (sobre mediambient) 

 Cadena de subministrament verda 
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Una mica d’història 

 Inici de la logística inversa  quan es pren consciència de 

les limitacions del medi ambient (anys 70) 

 Desenvolupament gradual gràcies a: 

 Pressió ciutadana 

 Regulació de les administracions públiques 

 Aparició d’estàndards per mesurar l’impacte 

mediambiental 

 Pressió del client 

 Incorporació en els programes de responsabilitat social 

corporativa    
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La logística verda a l’empresa 

 Els motius per aplicar la logística verda a l’empresa... 

 Aplicació de la logística verda a l’empresa: 

 Calcular la petjada de carboni 

 Reduir l’impacte mediambiental del transport de mercaderies: 

• Utilitzar modes de transports més verds 

• Millorar la utilització dels vehicles 

• Optimitzar les rutes dels vehicles 

 Reduir l’impacte mediambiental de l’emmagatzematge 

 Logística inversa de la gestió de la deixalla 
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Calcular la petjada de carboni 

 Què és la petjada de carboni? 

 Perquè serveix? 

 Sistema de mesura comú 

 Indicador de sostenibilitat 

 Fixar objectius 

 Factors crítics per aconseguir l’èxit en el càlcul de la 

petjada de carboni 
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Utilitzar modes de transports més verds 
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Mode de transport 

Estimació de la intensitat d’emissió de CO2 mitja per a 

diferents modes de transport. 

Cas del transport aeri: 1600 g CO2 t-km 
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Utilitzar modes de transports més verds 

 Aspectes a tenir en compte per calcular l’impacte 

mediambiental de cada mode de transport: 

 Externalitats provocades per les font d’energia (emissions 

de CO2, altres residus) 

 Factors de càrrega (% d’ocupació) 

 Impacte mediambiental de les infraestructures 

 Com podem millorar? 

 Transport multimodal  ús de contenidors 

 Redisseny de la cadena de subministrament 

 Demanar noves infraestructures per als modes menys 

contaminants 
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Millorar la utilització dels vehicles 

 Algunes dades d’utilització de camions: 

 En els països de EU, el 25% dels camions-km viatgen 

buits (a Irlanda és el 37%) 

 Les cadenes de subministrament d’aliments a Gran 

Bretanya només utilitzen 52% de l’espai disponible en 

el transport 

 El camions de 44 t a Gran Bretanya, que poden portar 

una càrrega de 29 t, transporten en mitja 17,6 t (60%) 

quan van carregats 
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Millorar la utilització dels vehicles 

Factors que afecten a la utilització dels vehicles i 

propostes de millora: 

 Fluctuació de la demanda   

 Llogar camions per cobrir els pics de demanda 

 Disminuir la fluctuació: agrupant demanda, incentivant 

als clients a modificar dates d’entrega 

 Millorar la precisió de les previsions de la demanda 

 Desequilibri geogràfic en el flux de mercaderies  

 Ampliar els recorreguts incloent regions que compensin 

el desequilibri 

 Entregues JIT  

 Agrupar les entregues de diversos proveïdors  
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Optimitzar les rutes dels vehicles 

 El problema clàssic  minimitza la distància 

  

 Es pot millorar: optimitzant el consum de 

combustible... 

 

...el problema és que es complica considerablement la 

resolució del problema 
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Reduir l’impacte mediambiental de 

l’emmagatzematge 

 Els costos d’emmagatzematge: 24% dels costos 

associats a la logística  

 La tendència: augmentar el rendiment dels centres de 

distribució fent ús de 

 Més superfície 

 Més hores de funcionament 

 Més serveis 

 Més maquinaria 

 Més personal 
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Reduir l’impacte mediambiental de 

l’emmagatzematge 

 ...tot això implica més externalitats: 

 Emissions atmosfèriques 

 Generació de residus 

 Consum d’aigua 

 Congestió del tràfic 

 Impacte visual 

 Com podem millorar? 

 Millorar l’eficiència energètica de l’activitat 

 Utilitzar energia més verda 

 Dissenyar edificis més verd 
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Logística inversa de la gestió de la deixalla 

 Es la planificació, execució i control de les activitats 

relacionades amb el flux de material des del punt de 

consum fins al d’origen per tal de recuperar el valor del 

producte o bé depositar-lo adequadament. 

 Tipus de productes 

 

 Tipus de tractament per recuperar valor 
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La logística verda a l’administració pública 

 Promoure la logística verda 

 Internalitzar els costos mediambientals 
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Promocionar la logística verda 

Els governs tenen instruments per reduir l’impacte 

mediambiental de l’activitat logística: 

 Taxes: sobre els carburants, utilització de vehicles, peatges 

 Incentivar econòmicament: que les empreses adoptin 

decisions favorables al mediambient  

 Regular: disseny de vehicles, sector del transport 

 Infraestructures: construir i gestionar la xarxa de 

d’infraestructures per afavorir modes de transport verds 

 Identificar, promoure i impulsar l’adopció de bones 

pràctiques en el transport 
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Internalitzar els costos mediambientals 

 Internalitzar els costos mediambientals significa 

aconseguir que les empreses els considerin com a 

propis. Les passes a seguir són:  

 Valoració dels costos  quins conceptes?, quin valor? 

 Identificar els causants 

 Recaptar taxes als causants 

 Motius a favor d’internalitzar costos: 

 Justícia social: qui contamina ha de pagar 

 Incentiva a les empreses a reduir les externalitats 

 Augmenten els recursos públics per compensar els 

efectes 
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Internalitzar els costos mediambientals 

 Motius en contra d’internalitzar costos: 

 Els responsables dels costos mediambientals són les 

empreses i també els consumidors  podrien existir 

mesures mes barates 

 No hi ha garantia de que la internalització porti a reduir 

el cost mediambiental  podria ser més rentable pagar 

que modificar la gestió 

 No hi ha garantia que les taxes serveixin per compensar 

els efectes  

 Dificultats pràctiques: valorar el costos, identificar els 

causants, diferències d’aplicació entre països 
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Conclusions 

 L’activitat logística provoca externalitats 

 La logística verda tracta reduir-les 

 El reptes per a les empreses és minimitzar els costos 

derivats de les externalitats 

 El repte per les administracions és reduir les 

externalitats 

 Queda molta feina per fer 
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Gràcies per la vostra 

atenció 
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