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1. INTRODUCCIÓ

a. Cadena de Subministrament

Logistikos Logística Supply Chain

* Servera-Francés, D. (2010). Concepto y evolución de la función logística. Innovar Journal 20 (38), 217-234



1. INTRODUCCIÓ

b. Motivació de l’article

Cadena agroalimentària Material sanitari



1. INTRODUCCIÓ

b. Motivació de l’article

“Quins són els factors que augmenten 
la capacitat de resiliència de la 

Cadena de Subministrament per 
afrontar  moments d’excepcionalitat?” 



2. METODOLOGIA

Revisió bibliogràfica i estudi exploratori de casos 



3. FACTORS DE RESILIÈNCIA

a. Orientació al client

Taxa de disponibilitat de producte en establiments de distribució 

alimentària durant la pandèmia. Font: Baròmetre OSA d’AECOC.
* Verdouw, CN. (2010). Business process modelling in demand-driven agri-food
supply chains : a reference framework. S.l.: S.n., 185 p.



3. FACTORS DE RESILIÈNCIA

b. Proximitat

PIB espanyol per sectors d’activitat, desglossant l’industrial. Font: INE (2019).

* Cappelli, A., Cini, E. (2020). Will the COVID-19 
pandemic make us reconsider the relevance of 
short food supply chains and local productions? 
Trends in Food Science & Technology, Volume 99, 
Pages 566-567



3. FACTORS DE RESILIÈNCIA

c. Col·laboració

Diagrama de les associacions estratègiques entre fabricants i distribuïdors, basades  en la 
integració, l’intercanvi d’informació i el pronòstic col·laboratiu. Font: Eksoz et al. (2019). 

* Amat, O., Banchieri, L. C. i Campa, F. (2015). La 
implantación del cuadro de mando integral en el 
sector agroalimentario: el caso del grupo
alimentario guissona. Revista Facultad De Ciencias
Económicas, 24(1), 25-36. 



4. CONCLUSIONS

a. Discussió de resultats

• El disseny i la gestió de la Cadena de Subministrament pot aportar avantatges
competitives a l’hora d’afrontar situacions excepcionals que alteren el comportament
de la demanda (com ha passat amb la crisi de la Covid-19).

• Tres factors que enforteixen els pilars de la Supply Chain davant de les adversitats
són: la consciència empresarial que situa el client en el centre de les decisions, la
distribució basada en criteris de proximitat i els models de col·laboració que sumen
esforços de tots els agents implicats.

• La cadena agroalimentària ha resistit de forma notable les conseqüències de la
pandèmia perquè, en major o menor mesura, reuneix aquests factors identificats.



4. CONCLUSIONS

b. Limitacions i futures línies d’investigació

• Analitzar l’altra cara de la moneda per identificar els factors que han contribuït al
fracàs d’algunes Cadenes de Subministrament, com la de material sanitari.

• Complementar els tres factors identificats amb altres variables que també poden
trobar-se entre les causes que expliquen la bona resposta de la cadena
agroalimentària. Per exemple, seria rellevant valorar quin pes té la cultura del canvi
de les organitzacions, així com els mecanismes d’adaptació de processos, a l’hora
d’afrontar amb garanties els períodes d’excepcionalitat.

• Estudiar el rol de la sostenibilitat mediambiental en les Cadenes de Subministrament,
tot explorant els punts de connexió amb els avenços tecnològics, la tendència a la
proximitat i la necessitat de reduir els quilòmetres que recorren els productes.
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