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Resum 

La investigació en comptabilitat de gestió ha desenvolupat en
aquestes últimes dècades diverses maneres de calcular costos i ges-
tionar les empreses. Enfront de la comptabilitat de costos convencio-
nal, eines com el sistema de costos i gestió basat en les activitats
(ABC/ABM) han estat proposades com a camins que han de dirigir
els objectius i les operacions de les companyies, i neixen amb la fina-
litat de millorar el càlcul del cost de qualsevol objectiu de cost. El cas
analitzat es basa en «Càrregues-Renfe», que és una de les sis Unitats
de Negoci Operadores de Transport pertanyents a la Xarxa Nacio-
nal de Ferrocarrils Espanyols (RENFE), la qual ha passat d’una situa-
ció de competència nul·la, on era l’únic operador de transport ferro-
viari i l’únic explotador de la infraestructura ferroviària de l’Estat, a
una situació de competència forta que l’ha obligat a fixar un preu de
venda competitiu dels serveis que presta, obtingut mitjançant el dis-
seny i aplicació del sistema ABC/ABM. 
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1. El sistema ABC/ABM

L’entorn econòmic actual, caracteritzat per un ràpid canvi tecnolò-

gic juntament amb una intensificació de la competència global, ha gene-

rat una sèrie d’implicacions en el món empresarial com la reducció del

cicle de vida dels productes, increment de l’automatització, canvis en

les estratègies de negoci, en els objectius empresarials i en l’organitza-

ció en general. Això ha comportat un canvi en la naturalesa i origen dels

costos, i ha repercutit de manera decisiva en la comptabilitat de costos i

gestió (Cooper, 1988a, 1989a; Castelló, 1992). Mentre altres àrees rela-

cionades amb la gestió empresarial han evolucionat amb l’entorn, la

comptabilitat de costos i gestió no s’hi ha adaptat (Kaplan, 1985), la

qual cosa ha motivat que els sistemes de costos convencionals estiguin

suportant múltiples crítiques durant els últims anys. Davant d’aquesta

situació, la literatura en comptabilitat de costos i gestió ha mostrat un

gran interès per canviar les formes de calcular els costos i gestionar les

empreses. Enfront de la comptabilitat de costos convencional, eines

com el sistema de costos i gestió basat en les activitats (ABC/ABM) han

estat proposades com a camins que han de dirigir els objectius i les ope-

racions de les companyies. El sistema de costos basat en les activitats

(ABC) neix amb la finalitat de millorar el càlcul del cost de qualsevol

objectiu de cost (Cooper, 1988a i b; Cooper i Kaplan, 1988; Brimson

1991; Castelló, 1992). Aquest sistema es basa en la hipòtesi que les ac-

tivitats consumeixen recursos i que els productes o serveis consumeixen

activitats (Cooper i Kaplan, 1988), i permet relacionar el cost de les ac-

tivitats amb qualsevol objectiu de cost. S’entén per activitat tot el que

consumeix recursos i genera costos (Cooper, 1988a i b). El sistema

ABC pot ser utilitzat per millorar l’assignació de costos indirectes en-

front de qualsevol objectiu de cost, però, no obstant això, és concebut

més com un model de consum de recursos (Cooper i Kaplan, 1988),

l’objectiu final del qual és la gestió empresarial, tot facilitant informa-

ció per a la presa de decisions, com l’anàlisi de la rendibilitat de produc-

tes o serveis, l’estimació del cost de les activitats, l’estimació de l’im-

pacte en el cost de les activitats davant de millores en determinades

operacions de l’organització i motivació dels empleats per afavorir el

seu comportament davant del sistema. Així doncs, l’ús de l’ABC pretén

millorar el càlcul del cost de qualsevol objectiu de cost, amb la finalitat

de facilitar informació, rellevant i oportuna, per a la presa de decisions

(Raffish i Turney 1991; Brimson 1991). Amb el pas del temps, el siste-
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ma de costos basat en les activitats (ABC) ha evolucionat, i s’ha am-

pliat l’objectiu inicial pretès per aquest sistema, tot desenvolupant-se el

denominat sistema de gestió basat en les activitats (ABM) (Turney,

1991; Castelló, 1992; Kaplan, 1993; Sharman, 1994; Mecimore i Bell,

1995). Aquesta tècnica, basada en la cadena de valor de Porter (1989),

se centra en l’anàlisi de les activitats que es realitzen a l’organització, a

la recerca de la millora contínua (Turney, 1993), tractant d’identificar i

suprimir aquelles activitats que no contribueixen a generar valor, tant al

client intern com a l’extern, i al mateix temps millorar l’aportació de les

activitats restants (Castelló, 1992). 

2. Descripció de «càrregues-Renfe»

«Càrregues-Renfe» és una de les sis Unitats de Negoci Operadores

de Transport pertanyents a la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols

(RENFE), que actua en el mercat de transport de mercaderies, i presta

els seus serveis en vagó complet. Per aquest motiu, compta amb un

equip humà de 4.200 treballadors i amb un parc de vagons, 13.500 uni-

tats pròpies i 8.000 propietat de les empreses col·laboradores. A més, té

300 locomotores de línia, que possibiliten una capacitat diària d’arros-

segament de més de 150.000 tones netes i permeten posar en circulació

una mitjana de 400 trens diaris. A això cal afegir-hi 113 tractors desti-

nats a realitzar les maniobres en les diferents terminals. 

Alhora, la Unitat de «Càrregues-Renfe» es divideix territorialment

en sis gerències d’operacions i vendes, cadascuna de les quals és res-

ponsable del transport de mercaderies en el seu territori. Cada gerència,

per organitzar la logística del transport de mercaderies, disposa de ter-

minals, consistents en llocs on es troben totes les instal·lacions relacio-

nades amb el transport ferroviari, com poden ser les vies, locomotores

de maniobres o magatzems de mercaderia. Les terminals poden ser tant

d’ordenació de trens, si es troben situades en punts intermedis del tra-

jecte d’una mercaderia, o d’origen/destinació, en el cas de ser-ne el

punt de partida o la destinació. Els serveis que es poden prestar en les

terminals han estat classificats en bàsics i complementaris. Els primers

són aquells que constitueixen l’activitat principal d’una terminal i són:

taxa de terminal, recepció de trens, expedició de trens, maniobres, càr-

rega i descàrrega de mercaderia i facturació. Els serveis complementa-

ris són aquells que serveixen de suport per realitzar els serveis princi-
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pals o bàsics, i són: focalització, reparació d’immobilitzat en vies inter-

nes, reparació d’immobilitzat a taller, entrada/sortida a/de port, pesatge

i atenció als viatgers.

3. Variables que motiven el desenvolupament 

de l’ABC/ABM 

Renfe i, per tant, la Unitat de Negoci de «Càrregues-Renfe», ha pas-

sat d’una situació de competència nul·la, on era l’únic operador de

transport ferroviari i l’únic explotador de la infraestructura ferroviària

de l’Estat, a una situació de competència forta. L’increment de la com-

petència ha estat generat, d’una banda, per les normes imposades per la

Unió Europea, i per una altra, per l’increment de la competència, tant

del mercat ferroviari europeu com del transport de mercaderies per car-

retera. En relació amb el primer motiu assenyalat, és necessari indicar

que la integració d’Espanya a la Unió Europea ha obligat a acatar les

normes imposades per aquesta organització, que defensa la transforma-

ció dels monopolis de serveis públics en sectors oberts on operin diver-

ses empreses públiques o privades, en règim competitiu, amb la finalitat

de generar una major oferta i, d’aquesta manera, una reducció dels

preus. Això suposa garantir l’accés a la xarxa de nous operadors de

transport. Per a Renfe, el compliment d’aquesta normativa implica per-

dre el monopoli del transport ferroviari, ja que fins al moment era l’únic

operador de transport. A més, les directives comunitàries obliguen a di-

ferenciar entre la gestió de la infraestructura i la prestació dels serveis

de transport. Això suposa un gran inconvenient per a Renfe, ja que ac-

tualment gestiona la infraestructura, és a dir, les terminals de trens, i al-

hora presta serveis de transport. Davant la normativa europea, Renfe es

veurà obligada a abandonar la gestió de les terminals, la qual cosa supo-

sa una pèrdua de poder per a l’organització. Aquesta situació ha portat

«càrregues» a la necessitat de fixar un preu de venda competitiu dels

serveis que presta, el qual és obtingut mitjançant el disseny i aplicació

del sistema ABC/ABM. En relació amb la turbulència de l’entorn, cal

assenyalar que l’increment de la competència ha induït que els clients

siguin cada vegada més exigents i demandin un servei a mida i d’alta

qualitat, la qual cosa ha donat lloc a una demanda molt heterogènia.

Aquesta característica ha provocat que «càrregues» s’interessés i donés

suport a l’anàlisi dels processos desenvolupats a l’organització i la
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quantificació del cost d’aquests, amb la finalitat de poder determinar el

cost i, amb això, el preu de venda de qualsevol tipus de servei demandat

pels clients. Per una altra banda, la incertesa de l’entorn, en el moment

en què es va dissenyar el sistema ABC/ABM era total i absoluta, ja que

existia un desconeixement tant sobre si «càrregues» seguiria sent l’ex-

plotador de les terminals de l’Estat com sobre si hauria d’enfrontar-se

definitivament a altres operadors de transport. Això ha comportat una

necessitat d’informació interna de l’organització, que la direcció de

«càrregues» ha obtingut mitjançant el sistema ABC/ABM. 

4. Objectius perseguits amb el sistema 

La unitat de negocis «càrregues» ha dissenyat el sistema ABC/ABM

per arribar als objectius que passem a detallar. Mitjançant el sistema de

costos basat en les activitats (ABC), es desitjava conèixer el cost de les

activitats executades, el cost dels serveis prestats, el cost de les diferents

terminals, el cost per client, tant intern com extern, el cost de qualsevol

altre objectiu de cost que es volgués conèixer. A través del sistema de

gestió basat en les activitats (ABM), pretenia determinar les ineficièn-

cies existents a l’organització, obtenir el cost que suposaven.

5. Fases del disseny de l’ABC/ABM 

El sistema ABC/ABM a «Càrregues-Renfe» ha estat dissenyat a

partir de l’estudi de dotze Terminals, dues de cadascuna de les sis gerèn-

cies. La finalitat ha estat dissenyar el sistema de costos i gestió basat en

les activitats per a aquestes terminals i, posteriorment, traslladar l’estudi

a la resta. Prèviament al disseny del sistema ABC/ABM ha estat neces-

sari analitzar l’entorn on es troba la unitat de negoci «Càrregues-REN-

FE». Per a això, des de gener fins a març de l’any 2000, es van mantenir

reunions periòdiques amb el gerent i amb el tècnic de control de gestió i

administració de la gerència A. Els objectius perseguits durant aquesta

etapa van ser els següents. En primer lloc, analitzar l’estructura organit-

zativa de Renfe, amb la finalitat de determinar la posició que ocupava la

unitat de negoci de càrregues dins d’aquesta organització. En segon lloc,

estudiar la unitat de negoci de càrregues, tractant de determinar la posi-

ció que ocupava cadascuna de les gerències dintre d’aquesta UN. I, per
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finalitzar, s’han estudiat les gerències, amb la finalitat de determinar-ne

el funcionament i de manera més concreta de les terminals. Conegut el

marc que envolta l’organització, ens centrem en el disseny del sistema

ABC/ABM per a la gerència A, tot desenvolupant un «estudi pilot» en

una de les terminals d’aquesta gerència (terminal A1), amb l’objectiu de

conèixer el funcionament i, posteriorment, traslladar els coneixements

adquirits a l’altra terminal a estudiar (terminal A2). L’estudi de la termi-

nal A1 es va iniciar mantenint reunions constants, durant els mesos d’a-

bril i maig de l’any 2000, amb el supervisor d’aquesta terminal, màxim

responsable d’aquesta. Amb aquestes entrevistes es pretenia determinar

tant els serveis que es presten com les activitats desenvolupades per les

diverses categories professionals en l’execució de cadascun dels serveis

oferts. Això ens va permetre disposar d’un mapa d’activitats teòric pro-

visional. Durant el mes de juny de l’any 2000, es van seguir mantenint

entrevistes personals amb l’esmentat responsable, amb la finalitat d’a-

clarir els dubtes que anaven sorgint sobre la documentació recollida du-

rant els dos mesos anteriors i, al seu torn, que revisés les activitats defini-

des per a cadascuna de les categories. Amb això, a finals del mes de juny

disposàvem del total de serveis prestats per la terminal A1 i d’un mapa

d’activitats teòric per a una terminal. La següent etapa va consistir a con-

trastar el mapa d’activitats teòric elaborat, amb la realitat, tant de la ter-

minal A1 com de l’A2. L’objectiu d’aquesta etapa era contrastar les acti-

vitats teòriques que teníem definides per a cadascuna de les categories

per servei amb les que realment es realitzaven a la pràctica diària. Per

això, es van realitzar durant els mesos de juliol i agost de l’any 2000 en-

trevistes personals a la totalitat d’empleats de les dues terminals, dife-

renciant per categories professionals. La metodologia seguida en aquest

procés va ser la següent: a partir del mapa d’activitats teòric per a cadas-

cun dels serveis prestats, definit en la fase anterior, cada empleat de ca-

dascuna de les dues terminals havia d’anul·lar aquelles activitats teòri-

ques que no realitzava a la pràctica, agregar aquelles activitats que

executava i no es trobaven en el mapa teòric i, finalment, modificar

aquelles activitats que sí que realitzava però que duia a terme de manera

diferent a l’establerta. A més, cada treballador havia de posar de mani-

fest aquella variable que condicionava l’existència o no de cadascuna de

les activitats que realitzava, la qual cosa ens permetia identificar i quan-

tificar els inductors de costos per a cadascuna de les activitats. Realitza-

des el total d’entrevistes a les dues terminals, es va procedir, al llarg del

mes de setembre de l’any 2000, a processar, mitjançant fulls de càlcul
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Excel, tota la informació obtinguda. Això ens va permetre obtenir un

nou mapa d’activitats per servei, que s’aproximava més a la realitat. El

nou mapa d’activitats obtingut va ser sotmès a un control dut a terme per

personal intern de l’organització. Per aquest motiu, es van mantenir en-

trevistes amb una persona de cadascuna de les terminals analitzades,

tractant de fer que aquesta persona revisés el nou mapa d’activitats, amb

la finalitat que realitzés alguna possible modificació i que proposés pos-

sibles suggeriments. El mapa d’activitats revisat per personal intern

d’ambdues terminals va ser sotmès a un nou filtre, dut a terme per l’e-

quip de treball que estava dissenyant el sistema. Es tractava de l’obser-

vació directa de l’execució de cadascun dels serveis prestats i de les acti-

vitats realitzades per cadascuna de les categories professionals per a

l’execució d’aquests. Arribats a aquest punt, disposàvem d’un mapa

d’activitats real, establert per a cadascun dels serveis que es prestaven 

a les dues terminals. En aquest mapa, a més de tenir identificades les ac-

tivitats, es disposava dels inductors de costos per a cadascuna de les acti-

vitats desenvolupades i la quantificació d’aquests. Durant el mes d’octu-

bre de l’any 2000 vam dissenyar el sistema de costos i gestió basat en les

activitats per a la gerència d’operacions i vendes A. En primer lloc, vam

diferenciar entre activitats amb i sense valor afegit, identificant-les amb

diferents colors. En segon lloc, es va determinar el cost de cadascuna de

les activitats definides. En tercer lloc, es va calcular el cost dels serveis

prestats per cadascuna de les terminals, obtingut a partir del sumatori del

cost de totes les activitats realitzades per a l’execució d’aquest. I, final-

ment, es va determinar per a cada servei el percentatge que representen

les activitats sense valor afegit enfront de les activitats amb valor afegit.

El disseny del sistema ABC/ABM per a la resta de gerències d’opera-

cions i vendes de «Càrregues-Renfe» va ser desenvolupat des del 30

d’octubre de l’any 2000 fins al 31 de març de 2001. De la mateixa mane-

ra que per a la gerència A, «Càrregues-Renfe» va seleccionar dues ter-

minals de cadascuna de les cinc gerències restants. Per dissenyar el sis-

tema en aquestes terminals, es va visitar cadascuna d’elles, des del 30

d’octubre de l’any 2000 fins al 8 de gener del 2001. Durant la visita a les

terminals, es van mantenir entrevistes personals amb el supervisor de

trànsit i estacions, i es va observar de manera directa l’execució dels ser-

veis. L’anàlisi de les activitats executades per a la realització de cadas-

cun dels serveis ha estat desenvolupat a partir del mapa d’activitats dis-

senyat per a la gerència A. Així, a partir d’aquest mapa d’activitats, els

supervisors de tràsit i estacions, realitzaven les modificacions oportunes
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segons si s’executaven o no les activitats que analitzem, incorporant

aquelles activitats addicionals que s’executaven a la terminal i eliminant

aquelles que no es realitzaven. De la mateixa manera, el supervisor am-

pliava o disminuïa el nombre de serveis oferts segons les característi-

ques pròpies de la terminal. D’aquesta manera es va elaborar un mapa

d’activitats per a cadascuna de les terminals. Aquest mapa va ser remès,

mitjançant el correu electrònic, a les persones entrevistades perquè ana-

litzessin qualsevol possible error en la informació que presentàvem.

Transcorreguts uns dies, vam mantenir una entrevista telefònica amb ca-

dascuna de les persones entrevistades, i aquestes van realitzar les modi-

ficacions que consideraven oportunes en el mapa d’activitats remès.

Després d’aquesta entrevista obteníem el mapa d’activitats real per a ca-

dascuna de les terminals. Obtingut el mapa d’activitats de cadascuna de

les terminals, durant els mesos de gener a març de l’any 2001, es va obte-

nir el cost de les diferents activitats i serveis amb el mateix procés que

l’indicat per a la gerència A. 

6. Classificació de les activitats

Les activitats identificades per executar els serveis que ofereix cada

terminal analitzada han estat classificades en dos nivells: activitats amb

valor afegit i activitats sense valor afegit, i dins d’aquestes últimes, al

seu torn, s’ha distingit entre tipus A i tipus B. Les activitats amb valor

afegit són aquelles que aporten valor al servei i, per tant, són necessàries

per a la seva execució. El client percep aquest tipus d’activitats i, per

això, està disposat a pagar per elles. Aquestes activitats representen un

percentatge del total d’activitats desenvolupades per les terminals de

càrregues, la qual cosa implica que els recursos destinats a la resta d’ac-

tivitats no estan generant valor ni al servei ni al client. Per millorar la

competitivitat de les terminals, el nombre d’activitats amb valor afegit

han d’augmentar, tot destinant els recursos dels quals disposa l’organit-

zació a generar valor. Al seu torn, les activitats amb valor afegit existents

actualment a càrregues estan sent sotmeses a un procés de millora contí-

nua, perquè la cadena de valor necessària per prestar el servei sigui més

eficient. D’aquesta manera augmentarà la qualitat del servei prestat i es

reduirà, tant el cost d’execució dels serveis com el de les terminals. Les

activitats sense valor afegit (tipus A) són activitats que no aporten valor

al servei però que es realitzen donada la forma establerta per operar a les
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terminals. Aquestes activitats no són percebudes pel client i, per tant,

aquest no estarà disposat a pagar per elles. Cal tractar de reduir o elimi-

nar aquestes activitats, sempre que això no repercuteixi en les activitats

amb valor afegit. Les activitats sense valor afegit (tipus B) són activi-

tats que no aporten valor al servei però que a causa de la infraestructura

disponible en la terminal, els empleats es veuen obligats a realitzar.

Igual que en el cas anterior, el client no es troba disposat a pagar per l’e-

xecució d’aquestes activitats atès que no li aporten valor afegit. L’ac-

tuació (eliminació o reducció) sobre les activitats sense valor afegit (ti-

pus B), a diferència de les activitats sense valor afegit (tipus A), suposa

la realització d’inversions per part de l’empresa. Aquestes activitats han

de reduir-se o eliminar-se, ja que consumeixen recursos i no generen

valor afegit. 

7. Resultats obtinguts 

L’aplicació del sistema de costos i gestió basat en les activitats a

Càrregues-Renfe, ha permès a l’organització disposar d’informació

amb un alt grau de detall, tant quantitativa com qualitativa, útil per ges-

tionar l’organització i prendre decisions. Mitjançant el sistema de cos-

tos basat en les activitats, s’ha obtingut un model de càlcul de costos

que permet obtenir un cost real de qualsevol objectiu de cost desitjat per

l’organització, mitjançant l’agregació de les activitats consumides en la

seva execució. Derivat del propi desenvolupament del sistema, s’ha co-

negut el cost de les activitats executades, el cost dels serveis prestats a

les diferents terminals, la qual cosa ha permès a l’organització fixar un

preu de venda dels serveis, el cost de cada terminal, el cost de cada

client, tant intern com extern, així com disposar de la informació neces-

sària per obtenir el cost de qualsevol altre objectiu de cost que es vol-

gués conèixer. Aquesta informació ha permès elaborar informes, esta-

dístiques i fins i tot comptes de resultats, tant de cadascuna de les

gerències com de la unitat de negoci en general. Mitjançant el sistema

de gestió basat en les activitats (ABM), ha estat possible detectar les in-

eficiències latents a l’organització, conèixer el seu cost i obtenir propos-

tes per millorar la qualitat dels serveis realitzats. L’aplicació de l’ABM

ens ha permès determinar les ineficàcies latents en l’organització, en

identificar les activitats sense valor afegit, tant les de tipus A com les de

tipus B, ja que aquestes consumeixen recursos i, per tant, costos per 
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a l’empresa i, no obstant això, el client no percep aquestes activitats i,

per això, no estarà disposat a pagar per elles. Això ha permès disposar

d’informació per a la presa de decisions, i l’organització estableix tres

nivells d’actuació. En primer lloc, eliminar o reduir les activitats sense

valor afegit (tipus A), atès que no generen valor, impliquen cost i la seva

reducció o eliminació no suposa inversió per part de l’empresa. En se-

gon lloc, centrar-se a fomentar i millorar les activitats amb valor afegit,

ja que una millora d’aquestes implica una reducció del cost generat i un

increment de la satisfacció del client. I, en tercer lloc, tractar d’eliminar

o reduir les activitats sense valor afegit (tipus B), tenint en compte que

això suposarà realitzar inversions per part de l’organització. A més,

mitjançant l’ABM, s’ha desenvolupat un benchmarking intern a càrre-

gues. En disposar d’informació de les dotze terminals analitzades ha es-

tat possible comparar l’execució de cadascun dels serveis comuns en les

diferents terminals, estudiant les activitats desenvolupades en cada cas i

els costos incorreguts, la qual cosa ha permès determinar les causes per

les quals un mateix servei requereix un major nombre d’activitats en de-

terminades terminals. Tot això ha motivat la identificació d’oportunitats

de desenvolupament, la millora de la gestió de les activitats, operacions,

processos o terminals, la presa decisions d’estructuració o reorganitza-

ció, l’anàlisi de decisions d’inversions de capital, la millora de la gestió

de la capacitat de les terminals, així com l’establiment d’indicadors i

mesures de gestió de l’organització. Finalment, cal assenyalar que la

gran quantitat d’informació obtinguda mitjançant el sistema de costos i

gestió basat en les activitats, per ser utilitzada, tant des del punt de vista

de costos com de gestió, ha generat un gran interès, per part de l’alta di-

recció, cap al sistema. Aquest interès, posat de manifest a les reunions

mantingudes amb la direcció, ha estat demostrat mitjançant el suport de

l’alta direcció cap al sistema, tant en el disseny com en el desenvolupa-

ment d’aquest en l’actualitat. 
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