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Neix amb la vocació de ser un clúster amb l’objectiuNeix amb la vocació de ser un clúster amb l’objectiu

d'alinear estratègies i conjuminar esforços per potenciar

i optimitzar aquesta activitat industrial en les petites i

mitjanes empreses de Catalunya.



.Vocació de clúster

Institucions 
Públiques

Institucions 
Privades

Entorn 
cultural,  
social i 

econòmic

Empreses 
associades



Missió
Contribuir a millorar la competitivitat de la petita i mitja

empresa mitjançant la vertebració, dinamització i

modernització de la logística i de la cadena de

subministrament

Missió



PIMEC Logística, entén la logística des d'un punt de

vista més ampli del que s'entén tradicionalment , abastantvista més ampli del que s'entén tradicionalment , abastant

totes les activitats realitzades en una organització, i entre

organitzacions, que influeixen o estan relacionades amb el

flux de materials i d'informació. Estimació: 14% PIB català.



Enfocament ampli de la cadena de subministrament

Objectius:

Agrupar a totes les PIMEs que tinguin com alguna de les seves activitats la 
gestió d’una part de la cadena de subministrament

Ajudar a fer competitiva la funció logística de la resta de PIMES  (Cost 
logístic mig raonable, entre un 8%-14% de la facturació).



El Pla estratègic del clúster ha 

de tenir en compte els següents 

vectors:

Coneixement

Tecnologia

Visibilitat



Pla estratègic

• Elevada morositat, específica sector
• Manca regulació sector
• Reduïda dimensió empreses
• Poca oferta formació específica
• Baixa productivitat (tecnologia)

• Situació geogràfica país
• Pes sector PIB català (cal revisar com es 

mesura)
• Estructures optimitzades
• Creixement continuat activitats logístiques
• Augment exportacions

• Poca representativitat sector
• Dèficit infraestructures (peatge, corredor 

ferrocarrils, etc.)
• Crisi econòmica no superada
• Canvis legislatius (44TN, Mega-camions, DDA, 

altres)

• Política de bones pràctiques
• Oportunitats internacionals
• Baixa eficiència logística 
• Legislar amb ulls de PIME



A curt termini:

Observatori PIMEC Logística . Dimensionar activitat cadena de 
subministrament (CNAEs). Primera estimació: 12,4% PIB al 2013

Elaboració proposta Codi de Bones Pràctiques . Grup de treball adhoc

Pla estratègic:   Prioritats

Prioritzar activitats PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad)

Presentacions territorials PIMEC (Vallès, Girona, Baix Llobregat, arreu 
territori)

Presentació institucions públiques (en procés)



Hem establert un marc de relacions institucionals entre CIMALSA i PIMEC
Logística , per intercanviar experiències i coneixements, així com per al
desenvolupament d’iniciatives conjuntes que aportin valor a ambdues parts.

Ens hem adherit al projecte Millora de la competitivitat i sostenibilitat del
Transport de Mercaderies a Catalunya (LogiCat) de la Comunitat RIS3CAT :
Infraestructura i Logística

Accions destacades

Infraestructura i Logística

Ens han demanat formar part del Comitè Científic del projecte europeu
ETL4LL impulsat pel Departament d'Ensenyament a través de la Direcció Gral.
de Formació Professional. Per a definir la formació corresponent als estàndards
d'ocupació dels perfils professionals associats a les activitats de transport i els
serveis logístics.

Hem mantingut una trobada institucional amb Dr. Enric Fosas, rector de la
UPC per establir un marc de col·laboració universitat-empreses del sector
logístic.



Hem mantinguts contactes periòdics amb el Col·legi d’Enginyers per tal de
poder establir línies de col·laboració conjuntes.

Hem establer un acord de col·laboració entre l’ICIL i el Departament de
Formació de PIMEC per col·laborar en l’àmbit de la formació del sector.

Hem desenvolupat un marc de col·laboració amb l’Ajuntament de Polinyà i

Accions destacades

Hem desenvolupat un marc de col·laboració amb l’Ajuntament de Polinyà i
el de Barberà per tal de definir les accions formatives dels joves en situació
d’atur d’aquest municipis i apropa-les a les necessitats reals de les empreses
del sector d’aquest territori. A més, estem col·laborant en el Pla Estratègic
LOGINCAT de Polinyà,

Ens hem incorporat al Comitè Executiu , a l’Assemblea General, a la
Comissió de Infraestructures i Territori i al Grup de Treball Logística Sostenible
de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL).



STAND DE PIMEC LOGÍSTICA AL SALÓ 
INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA (SIL) 2016 

 

UBICACIÓ PRIVILEGIADA de l'estand al pavelló del SIL: accés 
directe des d’una de les entrades principals, situat al passadís
central i al costat de les principals sales de conferències 

 

ESTAND: Espai de 110 m2 amb capacitat per a 10 empreses, 

amb una sala oberta per fer presentacions a disposició dels expositors  

DATA: 7 a 9 de Juny de 2016. 

PREU: 1.500 € + IVA/empresa (54% descompte sobre tarifa oficial).  

LLOC: Palau 8, Recinte de Montjuïc – Plaça Espanya. 

SIL 2016    (7 al 9 de Juny)  

LLOC: Palau 8, Recinte de Montjuïc – Plaça Espanya. 



Valor afegit = Despeses de personal
+ Amortitzacions
+ Despesa financera
+ Excedent empresarial

Comptes de resultats 
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 
   Import net de la xifra de negoci 
   Altres ingressos d'explotació i variació d'existències 
 Consums d'explotació 
 Altres despeses d'explotació 
 VALOR AFEGIT 
 Despeses de personal                
 RESULTAT ECONÒMIC BRUT DE L'EXPLOTACIÓ 

Valor afegit brut. Preus corrents. 2013

Per branques d'activitat

Unitats: milions d'euros. 2013

Codi CCAEDescripció Valor % s/Vab % s/Pib

49
Transport terrestre; transport per 
canonades 3.706 2,0 1,8

Contribució de la logística a l’economia
VAB sector – càlcul actual

 RESULTAT ECONÒMIC BRUT DE L'EXPLOTACIÓ 
 Amortitzacions de l'immobilitzat        
 RESULTAT ECONÒMIC NET DE L'EXPLOTACIÓ       
 Despeses financeres 
 Ingressos financers                
 Altres partides financeres             
 RESULTAT FINANCER 
 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS             
 Impost de beneficis  
 Altres resultats 
 RESULTAT DE L'EXERCICI (RESULTAT NET TOTAL)  

49 canonades 3.706 2,0 1,8

50-51 Transport marítim i aeri 661 0,4 0,3

52-53
Emmagatzematge i activitats afins al 
transport; activitats postals 5.853 3,1 2,9

Logística 10.220,0 5,4 5,0

Valor afegit brut 187.617 100 92,3

Impostos nets sobre productes 15.623

Producte interior brut 203.241 100

Font: Idescat.



Contribució de la logística a l’economia
Què consumeix la Logística d’altres sectors ?

Comptes de resultats 
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 
   Import net de la xifra de negoci 
   Altres ingressos d'explotació i variació d'existències 
 Consums d'explotació 
 Altres despeses d'explotació 
 VALOR AFEGIT 
 Despeses de personal                
 RESULTAT ECONÒMIC BRUT DE L'EXPLOTACIÓ 
 Amortitzacions de l'immobilitzat        
 RESULTAT ECONÒMIC NET DE L'EXPLOTACIÓ       
 Despeses financeres 
 Ingressos financers                
 Altres partides financeres             
 RESULTAT FINANCER 
 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS             

Consums intermedis en percentatge del PIB
Marc Input Output de Catalunya

2013

Codi CCAEDescripció Valor % s/Vab % s/Pib

49
Transport terrestre; transport per 
canonades 5.623 3,0 2,8

Transport marítim i aeri  RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS             
 Impost de beneficis  
 Altres resultats 
 RESULTAT DE L'EXERCICI (RESULTAT NET TOTAL)  

50-51
Transport marítim i aeri

2.094 1,1 1,0

52-53
Emmagatzematge i activitats afins 
al transport; activitats postals 7.324 3,9 3,6

Logística 15.041 8,0 7,4

Valor afegit brut 187.617 100,0 92,3
Impostos nets sobre productes 15.623
Producte interior brut 203.241 100,0

Font: MIOC 2011. Idescat.



Contribució de la logística a l’economia
Què desconeixem ?

Operacions logístiques internes que realitzen, amb els seus propis 
mitjans o externalitzant amb empreses de CNAEs que no siguin els 
avaluats, les empreses que hem definit com:

- De matèries primeres

- De fabricació de parts / components- De fabricació de parts / components

- De fabricació de productes

- De consum final

Ens queda fora un ventall molt gran d’activitat logística, no incloem el 
que no podem avaluar exhaustivament.



Contribució de la logística a l’economia
Evolució de la contribució de la logística (conegud a) a l’economia

Valor Afegit Brut i Consums intermedis 
de les activitats logístiques

Milions d’euros

Pes del VAB i dels Consums intermedis de les activi tats 
logístiques sobre el PIB

Font: PIMEC Logística a partir de dades de l’Idescat.
Nota: PIB base 2010.



El Manual de Bones Pràctiques és un document de referència em presarial
on es poden veure reflectides totes aquelles pràctiques o ac tituds que des
de Pimec es pensa que deurien de complir (o tenir) les organit zacions en
el seu àmbit logístic

� Qualitat
� Viabilitat econòmica

Manual de Bones Pràctiques
Concepte

� Seguretat i salut laboral
� Responsabilitat amb els empleats

� Viabilitat econòmica
� Transparència de gestió
� Cobertura i assegurances de responsabilitat
� Correcta relació amb clients, proveïdors i 

tercers

� Respectuós amb el medi ambient
� Compliment de la legislació
� Cobertura de riscos ambientals
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Avançat

Intermedi

Nivell de
Compliment

Excel·lència
Logistica

Econòmic / Empresarial

Estar al corrent de pagament amb Hisenda

Disposar de KPIs empresarials

Comptes al registre mercantil presentats

Publicació de compromís de qualitat

Disposar de contractes amb proveïdors i subcontractistes

Fitxer de registre LOPD

No tenir cap sanció per l´Agència Nacional de Protecció Dades

Inexistència de demanda al Cosejo Nacional de la Competencia

Diposar d´Assegurança de RC

Ambiental

Compliment RD 97/2014 sobre transport ADR

Compliment RD 2259/1994  sobre regulació magatzems farmacèutics

Publicació les mesures de reciclatge i gestió de residus

Disposar de certificats mediambientals

Econòmic / Empresarial

Estar al corrent de pagament amb Hisenda

Disposar de KPIs empresarials

Comptes al registre mercantil presentats

Publicació de compromís de qualitat

Disposar de contractes amb proveïdors i subcontractistes

Fitxer de registre LOPD

No tenir cap sanció per l´Agència Nacional de Protecció Dades

Inexistència de demanda al Cosejo Nacional de la Competencia

Diposar d´Assegurança de RC

Ambiental

Compliment RD 97/2014 sobre transport ADR

Compliment RD 2259/1994  sobre regulació magatzems farmacèutics

Publicació les mesures de reciclatge i gestió de residus

Disposar de certificats mediambientalsEmpresa adherida 

Manual de Bones Pràctiques
Definició de l’abast: Profunditat vs Seguiment

Publicitat Promocionat
Codi 

deontològic
Seguiment del 

compliment

Bàsic Grau de 
seguiment

Vector temporal (anys)

Social

Estar al corrent  de pagament amb la Seguretat Social

Disposar de Mutua de prevenció de riscos laborals

Responsable PRL

Certificats de Vigilància medica periòdica

Disposar d´un pla de seguretat i salut

Compliment del conveni col·lectiu

Social

Estar al corrent  de pagament amb la Seguretat Social

Disposar de Mutua de prevenció de riscos laborals

Responsable PRL

Certificats de Vigilància medica periòdica

Disposar d´un pla de seguretat i salut

Compliment del conveni col·lectiu

Empresa adherida 
al Manual de 

Bones Pràctiques 
Logístiques
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Segell promogut 
per PIMEC



Gràcies per l’atenció


