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TEMA 9 – GESTIÓ D'ESTOCS 
 
PRÀCTICA 1 
 

El cap de magatzem d'una cadena hotelera està analitzant el valor dels inventaris 
que formen el magatzem. Per simplificació, els inventaris estan formats només per 20 
articles, identificats amb els codis de l'1 al 20. Els productes s'han agrupat en 3 
categories (A, B i C) amb la finalitat d'administrar els estocs d'acord amb la seua 
importància relativa i imputar els costos de gestió en una determinada proporció segons 
la categoria de l'article. El valor de l'inventari dels citats articles és el que s'indica a 
continuació en €: 
 
Codi article Valor Codi article Valor Codi article Valor 

1 300 8 35 15 50 
2 4200 9 280 16 47 
3 90 10 20 17 85 
4 550 11 2800 18 33 
5 450 12 80 19 30 
6 350 13 55 20 4500 
7 300 14 50 Total (€) 14305 

 
Es demana: 

 
a) Determinar quins articles pertanyen a cadascuna de les categories, segons les 

següents condicions: els de categoria A han de representar aproximadament el 
80% del valor de l'inventari i els de categoria B han de suposar entorn del 15%. 

b) Esbrinar el percentatge que representa cada categoria sobre el nombre total 
d'articles en magatzem. 

c) Representació gràfica del mètode ABC. 
 
PRÀCTICA 2 
 

L'empresa Autovending, SA es dedica a la comercialització de productes 
alimentosos en màquines de vending. Pel que fa a un tipus de sándwich que 
comercialitzen, els moviments que hi ha hagut en el seu emmagatzematge són els 
següents: 

 
01/05 � Existències inicials: 1000 sándwiches valorats en 0,50€/unitat. 
    Compres: 500 sándwiches a 0,45€/unitat. 
02/05 � Vendes: 600 sándwiches 
03/05 � Vendes: 500 sándwiches 
04/05 � Compres: 300 sándwiches a 0,55€/unitat. 
05/05 � Vendes: 600 sándwiches 
 
Calcula el valor de cadascuna de les eixides i les existències finals aplicant els mètodes 
FIFO, LIFO i CMP. 
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PRÀCTICA 3 
 
 Els consums en botelles del va venir Marquès d'UA durant l'any anterior han 
estat els que apareixen en la següent taula: 
 
Mes Ex(I) Compres Ex(F) Consum Estoc Màxim 
Gener 100 500 50   
Febrer 50 300 100   
Març 100 400 100   
Abril 100 250 20   
Maig 20 200 30   
Juny 30 300 20   
Julio 20 400 5   
Agost 5 500 2   
Setembre 2 300 5   
Octubre 5 200 20   
Novembre 20 100 10   
Desembre 10 400 0   

 
A més, se sap que: 

 
• Cada vegada que se li fa una comanda al proveïdor tarda de mitjana uns 2 

dies a servir-ho. 
• S'espera que per a enguany el consum de vi descendisca en un 20%. 

 
Calcula: 
 

a) Estoc màxim per a cada mes. 
b) Estoc mínim en Agost. 
c) Estoc de seguretat en Agost. 
d) El punt de comanda en Agost. 
e) L'índex de rotació d'estocs per al mes de novembre. 
f) Al desembre es van demanar 10 botelles d'aquest vi que no es van poder servir 

per falta d'existències. Troba l'índex de trencament per a aquest mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


