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INTRODUCCIÓ I CONTEXT

Els canvis en el sector de la logística, especialment
en l’automoció, fan absolutament necessari una
revisió dels perfils professionals actuals i la creació
de noves competències, molt més adaptats a
l’evolució tecnològica i metodològica de les
empreses del sector, concretament amb la
revolució del sector que aporten els nous
requeriments de la indústria 4.0.
L’evolució tecnològica que afecta la logística
obliga les empreses del sector a adaptar-se i a
reinventar-se. En aquest context és relativament
fàcil trobar professionals amb experiència en
logística tradicional, però no tan fàcil trobar perfils
amb experiència en eLogística i/o en l’ús de la
tecnologia en aquest sector. Els nous
professionals requereixen tenir capacitats
analítiques per digerir, gestionar i assimilar una
gran quantitat de dades sense perdre’s en els
detalls poc rellevants.
Tots aquests professionals, ja siguin actuals
treballadors del sector, ja siguin nous talents que
s’hi incorporen, hauran de disposar de
competències que els permetin entendre i actuar
en entorns de major imprevisibilitat i de major
tecnificació. I sobretot hauran de ser professionals
que entenguin i sàpiguen aprofitar els avantatges
disruptius i diferencials que aporten tecnologies
com IoT, Big Data, AI, etc.
El Consorci de Formació Professional d’Automoció
(en endavant, el Consorci), juntament amb ABE·L i
ESEP Dual, han engegat un projecte per adaptar
els estudis de Formació Professional relacionats
amb la logística, a aquesta nova realitat. Aquest
treball forma part d’aquests projecte, revisant i
posant sobre la taula les competències
professionals que requeriran els futurs
treballadors del sector.

2

OBJECTIUS DEL TREBALL

Els objectius que es plantegen en aquest treball
són els següents:






Identificar quins són els perfils professionals
de la logística, com es categoritzen i quines
funcions tenen.
Avaluar l’impacte de la Indústria 4.0 i la
transformació digital al sector de la logística, i
veure com això afecta a la demanda de nous
perfils professionals.
Establir un model de competències
professionals que respongui a aquest impacte
de la transformació digital.
Adequar aquestes competències al sistema
competencial de la Formació Professional.

En definitiva, es vol poder incorporar el model
competencial resultant als programes curriculars
dels graus de Formació Professional relacionats
amb la logística.

3 METODOLOGIA
A continuació es descriu com s’ha dut a terme el
treball en cadascuna de les seves fases:

1.

2.
3.

4.

S’ha analitzat l’estructura del sector i la
classificació de perfils professionals que hi
treballen. Ha calgut tenir en compte la
diversitat de categoritzacions que existeixen.
També s’han analitzat les ocupacions del
sector d’acord amb la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, especificant les tasques i
competències de cada ocupació.
S’han analitzat quines son les tendències o
drivers que marcaran el futur del sector
logístic, i que per tant, determinaran els
coneixements i competències que han de tenir
els futurs professionals del sector.
S’ha establert un model de competències
professionals que respongui al les tendències
vistes.

________________________________________
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5.
6.

4

S’han vinculat tan els perfils professionals del
sector com les ocupacions, amb les
competències definides i amb els factors de
canvi i les tecnologies associades.
I finalment, s’ha analitzat els gaps
competencials i de coneixement hi ha als
actuals estudis de Formació Professional
vinculats al sector, i com es poden resoldre.

ABAST DEL TREBALL

Per fixar l’abast d’aquest estudi, es fa necessari
definir adequadament què s’entén pel concepte
de logística.
Atenent a la majoria de definicions dels experts, la
logística és l’activitat organitzacional que inclou el
ventall d’activitats relacionades amb el moviment,
emmagatzematge i manipulació de mercaderies,
així com les tecnologies d’informació i
comunicació relacionades.
Sovint el concepte de logística es barreja o es
confon amb el concepte de Supply Chain o cadena
de subministraments. Aquest concepte és molt
més ampli que la logística, i fa referència a la
gestió del processat d'un servei o producte des
que es planifica fins que es consumeix. És a dir,
cobreix múltiples passos: podríem dir que es
tracta d’una gran sincronizadora de totes les
operacions, una funció clau per evitar bloquejos.
En aquest treball ens centrem en les funcions
logístiques, que són una porció de la gestió de la
cadena de subministrament, i que com s’ha dit,
son aquell conjunt d'activitats destinades a
garantir que es porta a terme la gestió dels béns
d'una manera eficient.
Atenent a que l’encàrrec es fa des d’entitats
vinculades a l’automoció, l’estudi fa vàries
referències a aquest sector, i hi ha una mirada del
sector logístic especialitzat en aquest àmbit. No
vol dir, però, que les conclusions sobre el model
competencial, s’hagin de restringir a aquest
sector.

1

LPI (Logistics Performance Index) es un estudi tipus
benchmark editat per al Banc Mundial. És una font
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SITUACIÓ ACTUAL

En la seva edició de 2018 l’índex LPI (Logistics
Performance Index)1 permet obtenir una
percepció força clarificadora sobre l’estat de la
mà d'obra qualificada relacionada amb el sector.
I hi ha una evidència que és transversal a tots els
països (desenvolupats o en vies de
desenvolupament), que és la manca de personal
qualificat, en totes les capes del sector, des de
transportistes fins a posicions sènior de supplychain.
Aquest mateix índex percep una manca de
competències professionals a tots els nivells de
la logística, però de manera especial, als perfils
més baixos. I aquesta tendència sembla que
empitjorarà en els pròxims anys segons vàries
fonts. Les empreses tenen dificultats per
contractar personal qualificat per les tasques
que es requereixen al sector.
Hi ha un consens sobre els motius de l'escassetat
de perfils preparats, i és que a la majoria de
països, el sector logístic té un prestigi baix i el
nivell de retribució està per sota d’altres sectors.
Això posiciona el sector en una situació de
debilitat davant el que en podem dir la “guerra
pel talent”.
També s’apunta la causa de la manca d’una
adequada formació professionalitzadora per a
les tasques logístiques. I això es fa molt evident
en relació amb les noves competències
tecnològiques que demanda el sector.
Per tant, hi ha una necessitat de posar en la
centralitat del sector, la gestió del talent. I en
aquest sentit, el desenvolupament competencial
és clau, fet que fa absolutament necessari
adequar aquestes competències a la realitat del
mercat actual.

5.1 Classificació dels tipus de negoci

d’informació a tenir en compte en l’entorn de la logística per
ajudar els països a identificar els reptes i oportunitats al
voltant d’aquest sector.

________________________________________

2

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________

Per tal de poder entendre la complexitat del
sector, cal prèviament classificar la tipologia
d’activitats que el configuren, i veure com és la
seva cadena de valor. Com a operador logístic
entenem aquella empresa que està especialitzada
en la gestió de part o de la totalitat del procés
logístic de l’empresa contractant. Per exemple, la
gestió de l'emmagatzematge, la gestió
d'inventaris, el transport i la distribució o els
sistema d'informació, entre d'altres. En tots els
casos, existeixen diferents nivells d’integració. I
també existeixen diferents criteris de classificació.
A continuació, veurem alguns d’aquests criteris de
classificació.





Segons el grau d’integració:

Els principals tipus d'operadors logístics parteixen
d'una classificació organitzada segons les àrees
que s'encarreguen d'executar. Comunament es
coneixen com 1PL, 2PL, 3PL i 4PL on l’acrònim PL
vol dir Party Logistics o proveïdors logístics.



1PL o First Party Logistics: Es tracta de la fase
de la logística que compta amb més tradició de
subcontractació: el transport de mercaderies.
En aquest sentit, engloba les agències de
transport que s'encarreguen de distribuir els
productes de l'empresa contractant. Això
descàrrega a l'empresa de la necessitat de
comprar i mantenir la flota de transport, així
com gestionar als conductors.
No obstant això, el departament de logística
de l'empresa contractant sol conservar les
tasques d'operacions i compta amb les seves
pròpies instal·lacions d'emmagatzematge i els
seus sistemes de manutenció.

5PL
4PL
Integració
dels
serveis

3PL
2PL
1PL

360O

2PL o Second Party Logistics: En aquest cas, les
empreses que ofereixen aquests serveis ja
s'emmarquen en el pla d'operadors logístics. A
part
del
transport,
s'ocupen
de
l'emmagatzematge dels productes i dels seus
propis vehicles de transport. Aquest tipus de
proveïdors de logística fonamenten la seva
fortalesa en les economies d'escala i treballen
a un nivell més ampli que els anteriors, però
segueixen oferint serveis estàndard. Solen ser
operadors logístics d'àmbit nacional.
3PL o Third Party Logistics: Aquest tipus
d'operadors logístics van més enllà en la
integració de serveis i proveeixen de flota de
transport, lloc d'emmagatzematge i aborden,
a més, l'organització d'operacions de transport
i gestió del magatzem.
En aquest sentit, a l'integrar més fases de la
logística, es tracta d'operadors els serveis dels
quals estan més personalitzats i adaptats a les
necessitats de l'empresa contractant i dels
seus clients. Per això, els acords entre els Third
Party Logistics i l'empresa licitadora solen ser
a llarg termini, de manera que el 3PL
aconsegueix aprendre i optimitzar la part de
cadena de subministraments de la que
s'encarrega.



4PL o Fourth Party Logistics: Els operadors
logístics 4PL funcionen de forma lleugerament
diferent als anteriors. En aquest cas, actuen
com a supervisors del funcionament de la
logística. No compten amb magatzems o
camions, és a dir, amb recursos físics, però sí
que tenen l'experiència o coneixements (i la
capacitat tecnològica) que els permet
optimitzar al màxim l'eficiència de la cadena
de subministrament. Qui sol encarregar-se de
Inclou optimització i execució de totes les operacions
logístiques

Coordinació i supervisió de la logística
Transport + emmagatzematge + organització
d’operacions

Transport + emmagatzematge
Transport

________________________________________
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la part física normalment son els operadors
3PL. El tipus d'acords entre les empreses
licitadores i els operadors logístics 4PL solen
ser a llarg termini i dona lloc a relacions molt
estretes i d'alta dependència entre el
contractant i el 4PL.





Inclou operacions molt diverses com la gestió
de material sobrant d'inventari, la devolució
de compres a proveïdors, la recuperació
d'embalatges i envasos, la devolució de
productes i en ocasions, la gestió de residus.

5PL o Fifth Party Logistics: Aquest últim tipus
d'operador logístic integra l'execució dels
serveis típics de l'3PL al costat de
l'especialització en optimització de la cadena
de subministraments que atresoren els 4PL

En alguns entorns es parla d’un altre concepte,
que és la logística verda, i que agrupa els
processos de reducció i minimització de
l’impacte ambiental que genera l’activitat
logística i també l’activitat logística inversa. Cal
no confondre els dos conceptes, ja que són
coses diferents. La logística verda pot ocuparse de qüestions com el control de consums
d'energia o disseny ecològic d’embalatges, per
exemple.

Segons la posició en la cadena de valor de la
indústria:







Logística
d'aprovisionament:
L'objectiu
principal de la logística d'aprovisionament és
el control dels subministraments, per cobrir les
necessitats dels processos operatius de
l'empresa. Els factors clau que té en compte
aquest tipus de logística són les dates de
lliurament, la tipologia d'embalatge, la previsió
de demanda, etc.
Logística de distribució: La logística de
distribució inclou la gestió dels fluxos físics
coneguda com DFI (Distribució Física
Internacional) i DFN (Distribució Física
Nacional). Cada empresa ha de fixar un
sistema de distribució d'acord amb els seus
recursos i necessitats, així com les necessitats
del seu client final, que és qui en definitiva rep
la mercaderia. Les variables que inclou aquest
grup són l'emmagatzematge, la previsió
d'activitat de cada un dels centres
d'emmagatzematge i logística, el trasllat de
mercaderies dins del magatzem, el cost,
caducitat i qualitat de les mercaderies, la
preparació de les comandes, i el transport fins
al client.
Logística de producció: La logística de
producció suposa la gestió i control de la
logística a nivell intern, a nivell d'abastament
dins de la pròpia empresa. Normalment, uns
dels seus principals objectius és el de millorar
l'eficàcia i eficiència del procés. D'aquesta
manera, es busca obtenir els mateixos
resultats a menor cost.

Logística inversa: La logística inversa, té com a
objectiu el trasllat de materials des de
l'usuari/client o consumidor cap al fabricant o
cap als punts de recollida.

Segons les tasques concretes:



Gestió i operacions de magatzem: La gestió de
magatzems es defineix com el procés de la
funció logística que tracta la recepció,
emmagatzematge i moviment dins d'un
mateix magatzem fins al punt de consum de
qualsevol material - matèries primeres,
semielaborats, acabats, així com el tractament
i informació de les dades generades. La gestió
de magatzems té com a objectiu optimitzar
una àrea logística funcional que actua en dues
etapes de flux com el són l'abastament i la
distribució física, constituint per tant la gestió
d'una de les activitats més importants per al
funcionament d'una organització.
L'objectiu general d'una bona gestió de
magatzems consisteix a garantir el
subministrament continu i oportú dels
materials i mitjans de producció requerits per
assegurar els serveis de forma ininterrompuda
i rítmica.



Gestió i Operacions del Transport i freight
forwarding:

________________________________________
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Les empreses que es dediquen a la gestió i
operacions de transport s’encarreguen de la
mobilització dels productes.
El transport és essencial i afecta de manera
lògica el servei prestat als clients, ja sigui a
l'entrada o la sortida del sistema de
distribució.
Quan es parla de servei en el transport es
refereix a donar compliment als temps de
lliurament establerts i a entregar la càrrega en
bona qualitat i sense pèrdues. Les empreses
que duen a terme aquesta activitat poden
estar subclassificades en funció del mitjà de
transport amb el qual operin:







Transport per carretera: Transport per
carretera principalment per cotxes i
camions.
Transport ferroviari: Pot incloure tots els
elements de la cadena de valor, des de
les infraestructures ferroviàries, passant
per material rodant, fins a activitats
comercials.
Transport aeri: el seu avantatge més
destacable enfront de la resta de les vies
de transport de mercaderies és la
velocitat en la que realitza els trajectes i,
per tant, la rapidesa en la que podem
rebre i enviar la càrrega. La demanda del
transport aeri de mercaderies creix
ràpidament, impulsat pel comerç
electrònic i la digitalització.
Transport multimodal: Es parla de
multimodalitat quan s’utilitza més d'un
tipus de vehicle per transportar la
mercaderia des del seu lloc d'origen fins
a la destinació final, però mitjançant un
sol contracte de transport.

En aquest estudi, entenem que la missatgeria
i la paqueteria (entesos com els serveis
postals que inclouen la recollida, distribució,
classificació i lliurament de cartes i paquets,
així com serveis de suport), es poden
considerar dins d’aquest grup classificatori,
tot i que hi ha qui no considera aquesta

activitat com inclosa en el paraigua de la
logística.




Vendes i atenció al client: Aquí s’inclouen totes
les activitats relacionades amb el procés
comercial per la provisió de serveis logístics, la
gestió de comandes i rutes, així com la relació
amb el client durant la consecució d’aquests
serveis i l’atenció en la qualitat i la resposta.
Solucions logístiques i sistemes d’informació
logística: Activitats relacionades amb els
sistemes i metodologies de suport a l’activitat
logística, per la millora en la prestació dels
serveis i de l’eficiència d’aquestes activitats.

Per aquest anàlisi ens centrarem en aquesta
classificació de tasques concretes, ja que permet
acotar molt millor els perfils professionals, així
com les seves competències necessàries.
Cal fer esment al concepte de comerç electrònic,
entès com la venda a través d’una experiència de
compra online per Internet i subministrament de
productes mitjançant xarxes de distribució física.
Les tasques que implica aquesta activitat, les
considerem incloses dins de cada categoria vista, i
el seu impacte, tan en formació com en
competències es tractarà dins de cada perfil
professional.
No s’ha considerat activitat logística la propietat,
gestió i manteniment d’infraestructures de
transport (carreteres, nuclis, passarel·les).

Segons l’especialització o verticalitat en un
determinat sector:

Cada cop més, les empreses del sector logístic
busquen integrar solucions i serveis que donin
resposta de manera completa a un determinat
sector d’activitat. Els grans grups logístics
disposen de divisions especialitzades en àmbits de
gran volum de mobilització de mercaderies, com
per exemple l’automoció, el sector farmacèutic,
sector alimentari, etc.

________________________________________
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5.2 El mercat de la logística de
l’automoció

termes de gestió d'inventaris, ofertes de serveis,
productes gestionats i tecnologia.

Malgrat les previsions econòmiques actuals, que
apunten a un nou cicle d’alentiment i/o crisi,
s’espera que el mercat global de la logística de
l’automoció registri una taxa de creixement
superior al 6% fins al 20242. Amb la indústria de
l’automoció en evolució contínua, la logística és
cada vegada més complexa. A més, la introducció
de vehicles elèctrics tindrà també un impacte clau
en el mercat global de la logística de l’automoció.

El comerç electrònic, també en l’àmbit
automobilístic es veu com una oportunitat, al
mateix temps que genera nous reptes per a les
empreses logístiques en termes de velocitat,
lliurament, etc. Les empreses globals que tenen
alts actius i capital s’espera que inverteixin en
centres avançats de tecnologia i distribució i
puguin beneficiar-se d’aquests nous escenaris. I
d'altra banda, els agents locals i regionals estan
apostant per oferir solucions sectorials millors per
donar suport a les necessitats dels fabricants, dels
minoristes i dels distribuïdors.

Les empreses d’automoció busquen estratègies
que impacten en la cadena de subministrament
per explorar noves oportunitats de mercat, reduir
costos i mantenir el seu avantatge competitiu. Per
exemple, el gener del 2019, Renault va anunciar
un pla per iniciar un servei de lliurament a domicili
a Rússia per a vehicles venuts a través del seu
showroom online.
Tal i com s’ha apuntat, les empreses logístiques
estan oferint solucions verticalitzades per al
sector,
integrant
serveis
de
gestió
d’emmagatzematge i d’inventaris a OEM i Tier1 i
Tier2. La demanda d’aquests serveis va
estretament vinculada amb la producció de
vehicles. Aquesta producció segueix creixement
en determinades regions, com la Xina i el sud-est
asiàtic on es preveuen oportunitats especialment
bones per a les empreses de transport i logística.

6

“68% dels CEO’s d’empreses de logística i
transport preveuen que la tecnologia afecti de
manera disruptiva el seu negoci3”

Ja s’ha anat apuntant en aquest estudi que el
sector de la logística està immers en canvis
estructurals importants degut a la irrupció de les
tecnologies, però també a aspectes geopolítics i
geoestratègics. Els experts identifiquen diferents
forces de transformació per al sector que són4:

1.

5.2.1 Estructura competitiva
El mercat de la logística de l’automoció té una
naturalesa força fragmentada, amb la presència
de grans jugadors mundials i uns quants jugadors
locals de mida petita i mitjana que ocupen la
quota de mercat. La majoria d’operadors logístics
globals han tendit a disposar d’una divisió de
logística automobilística per satisfer les
necessitats i demandes del mercat. I d’altra
banda, els operadors locals han apostat per
millorar cada cop més les seves capacitats en
2

Segons el AUTOMOTIVE LOGISTICS MARKET- GROWTH,
TRENDS, AND FORECAST (2019-2024)
3
PwC CEO Survey 2018

TENDÈNCIES DEL SECTOR

La digitalització de processos operatius i de
relació amb el client. Això es fa evident amb
els canvis en les conductes dels
consumidors. Al mateix temps, i en la línia
amb el què ja s’ha comentat anteriorment,
implica un gap de professionals preparats
per fer front a aquesta digitalització. També
es preveu una certa inestabilitat vinculada a
les regulacions de protecció de dades i
normatives laborals. Degut a la importància
del concepte de digitalització, l’estudi entra
més en detall en l’apartat 6.1.

4

Five Forces Transforming Transport & Logistics. PwC CEE
Transport & Logistics Trend Book 2019
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2.

Canvis en el comerç internacional, on ja
s’està sotmès a guerres comercials i
imposició de barreres aranzelàries, al
mateix temps que s’estableixen nous acords
de lliure comerç. També es parla de les
iniciatives Belt&Road, com a futurs eixos
logístics,
amb
el
conseqüent
desenvolupament
d’infraestructures
terrestres. Una de les conseqüències
d’aquests canvis i que ja és palpable, és el
major nivell d’internacionalització de les
companyies de transport.

3.

Canvis en el comerç en mercats nacionals,
on es preveu una maduració del comerç
electrònic, un creixement dels models
d’economia compartida i de nous models
de consum, i un envelliment de la societat.

4.

Canvis en la mecanització del sector, que
tendirà cap al desenvolupament de noves
tecnologies
de
transport,
com
l’electrificació o electro-mobilitat, degut a
previsibles fluctuacions del preu del
combustible, i a un increment de models
més sostenibles ambientalment. També
poden generar-se canvis importants
relacionats amb la normativa laboral i els
rols
dels
treballadors
davant
la
mecanització.

5.

I canvis en les exigències mediambientals
dels clients i la consciència de la petjada
ecològica del transport dels productes.

A partir d’aquestes forces de transformació,
aquest estudi determina el què anomenarem els
drivers del sector, que són:

1.
2.
3.
4.

6.1 La digitalització de la indústria
logística
“There has never been a more exciting time to
actively contribute to making global supply
chains smarter, faster, more customer centric,
and sustainable.”
Logistics Trend Radar 2018/19 DHL Trend Research

La digitalització està afectant gairebé totes les
indústries del món, i la indústria logística no n’és
una excepció. Cada cop més els usuaris finals
disposen dels mitjans i els coneixements digitals
necessaris per relacionar-se i intercanviar béns i
serveis a través de plataformes online. Això els
permet
prendre
decisions
de
compra
personalitzades, que afecten als sistemes logístics.
La digitalització de la indústria logística és una
tendència imparable que tracciona tot el sector, i
que està comportant una reducció significativa
dels costos de la cadena de subministrament, al
mateix temps que un impuls considerable als
ingressos globals. La integració de canals digitals a
la indústria logística permet als proveïdors de
serveis logístics oferir major transparència als
clients i optimització de processos que redunden
en major eficiència5.
A continuació veurem quines són les tecnologies i
les metodologies clau en aquest procés de
transformació digital del sector logístic:



Automatització logística i IoT

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental

Aquests drivers ens permetran veure quins
continguts formatius i aprenentatges caldrà que
tinguin els futurs professionals del sector.

L’automatització va guanyant pes i importància en
el sector logístic, acompanyat d’una adopció
gradual de tecnologies relacionades amb
l’Internet de les coses (IoT). Es parla del concepte
de Logística 4.0 com el fenomen que està
transformant el mercat global de la logística
gràcies a la integració d’aquestes tecnologies. Així
per exemple, la IoT aplicada a la indústria logística
permet minimitzar retards en el transport i errors

5

Segons el Global Logistics Market Report 2018-2022, de
juny de 2018, publicat per Technavio, Infiniti research Limited
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en les operacions, i incrementar la seguretat de les
mercaderies. Una clau per l’aprofitament màxim
d’aquestes tecnologies és l’ús d’informació en
temps real. Alguns experts parlen també de
Logística connectada.



Adopció de Data Analytics, BigData per al
sector logístic, i Intel·ligència artificial (AI)

La captació i ús de quantitats ingents de dades
procedents dels processos logístics permet a
diverses parts d’un mateix negoci, prendre
decisions informades i molt més precises. Les
empreses utilitzen ara grans quantitats de dades
per anticipar-se i fer previsions de tot tipus, des
d’aprovisionaments, vendes, comportaments de
client, etc. Així per exemple, la potencial
escassetat de subministrament futur d’una
determinada matèria primera, pot ser prevista i
fer actuar amb previsió un departament de
compra. El BigData permet prendre decisions
estratègiques per millorar les posicions de
l’empresa al mercat i poder oferir un avantatge
competitiu important respecte els competidors.
La majoria d’experts del sector prediuen que la
presa de decisions basada en dades serà
extremadament clau per la generació d’activitat
en tota la cadena logística, afavorint el rendiment
i la qualitat dels serveis que es presten. Alguns
exemples poden ser la previsió de la demanda, la
gestió d’inventaris, l’optimització de rutes, la
gestió eficaç dels equips, etc.
A cavall de l’ús massiu de dades, parlem de la
Intel·ligència artificial (AI), força extesa ja en
l’àmbit del consum i el retail, i que esdevindrà
omnipresent en totes les empreses, on una de les
principals àrees d’aplicació és la logística (per
exemple amb l’automatització de processos
combinada amb una cadena de subministrament
predictiva).
Una altra aportació de la AI a la logística és l’ús de
Chatbots controlats per veu per interactuar amb
els usuaris i poder realitzar accions específiques
en diversos punts de la cadena de
subministrament, incloent compres, comandes,
recollida, etc.



Robòtica i robots col·laboratius (Cobots)

La robòtica també està revolucionant la indústria
logística, on els grans gegants del comerç
electrònic estan incorporant massivament robots
logístics per a diverses funcions, sobretot als
magatzems.
Alguns agents també estan
experimentant la robòtica en les fases de
lliurament de les comandes. L’ús massiu de la
tecnologia robòtica n’ha abaratit els preus, i
s’estan imposant models de negoci de subscripció
RaaS (Robot as a Service), que està permeten a
minoristes, a empreses logístiques de tamany mig
i plataformes de comerç electrònic, utilitzar
robots per satisfer les seves necessitats de
compliment amb els clients. Per tant, la robòtica
logística està esdevenint global i s’espera un
creixement significatiu en els pròxims anys.
AGVs / AMRs: Els AGV (Automated Guided
Vehicles), i els AMR (Autonomous Mobile Robots),
han esdevingut essencials en la gestió complexa
de l’emmagatzematge, oferint major eficiència i
possibilitats de noves funcionalitats i serveis, fins
ara no factibles.
Els AGV i AMR tenen una gran varietat de mides i
capacitats, cadascun dissenyat per donar suport a
una funció en un magatzem o en una cadena
logística. Les tasques que són capaços d’executar
són molt diverses. Algunes de les mes destacades
són:
- Carretons elevadors sense conductor: Els
carretons elevadors (toros) són una part
integral de les operacions de magatzem B2B.
Permeten als operaris moure un inventari
pesat que seria impossible de moure's sense
maquinària. Els carretons elevadors sense
conductor més avançats poden recollir un
palet, conduir-lo fins a la ubicació següent i
introduir-lo a l’inventari, sense assistència
humana. Quan es troben amb obstacles, els
seus sensors els permeten ajustar la marxa i
reprogramar el seu recorregut. Molts d’ells
ja incorporen intel·ligència artificial, i són
capaços de prendre decisions autònomes.
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- Picking: Aquesta és una de les activitats més
importants en un magatzem, que consumeix
amb gran quantitat d’hores de treball i és
molt intensiva en mà d’obra. Moltes vegades
implica trajectes repetitius dins del
magatzem i operacions automatitzables. Els
robots de Picking són capaços de recollir les
mercaderies, i dur-les a un lloc central, de
manera
que
els
operaris
poden
complimentar les comandes en aquell punt
molt més ràpidament. Es segrega el
desplaçament del seleccionador per
augmentar substancialment la productivitat.



Tecnologia Blockchain

L’aparició de la tecnologia Blockchain ha permès
a les empreses logístiques treballar amb
contractes digitals evitant els problemes de
seguretat i integritat de les operacions. L’ús
d’aquesta tecnologia permet a les diferents parts
de la indústria logística (fabricants, proveïdors,
clients, auditors, gestors de magatzems i altres),
crear un sistema transparent i eficient per
registrar transaccions, fer el seguiment d’actius i
gestionar tots els documents implicats en la
procés logístic. S'espera que es vagi imposant a
tots els àmbits de les transaccions logístiques, des
del magatzem fins al lliurament i pagament
posterior, aportant robustesa, fiabilitat i
seguretat.



Seguretat logística

La seguretat està esdevenint un factor clau degut
a una major connectivitat a Internet, i una major
exposició de les dades per part de les empreses
logístiques, que al mateix temps que faciliten
major informació als clients i proveïdors,
esdevenen més vulnerables. Per tant, hi ha un
interès creixent per la ciberseguretat. Una altra
preocupació per les empreses logístiques és la
protecció de les dades privades dels consumidors

o dels clients, on les legislacions cada cop són més
exigents. Per tant, hi ha una prioritat en aquest
àmbit. Els proveïdors de logística s’estan centrant
en ofertar solucions logístiques segures. Diverses
companyies
logístiques,
com
FedEx
o
International
Post
Corporation,
utilitzen
tecnologies com ara la identificació automàtica i la
captació de dades (AIDC) per mantenir la
traçabilitat dels enviaments en temps real. La
tecnologia AIDC utilitza lectors de codis de barres,
identificació per radio freqüència (RFID) i
dispositius activats per Bluetooth i es valida i
s’emmagatzemen totes les dades en una
plataforma comuna per proporcionar a les
empreses logístiques informació de seguiment
precisa. Es preveu que el mercat registrarà un
CAGR (Compound annual growth rate) de prop del
7% per al 20226.

6.2 Altres tendències



Lliuraments efectius de ”última milla”

Amb la gran proliferació d’empreses de comerç
electrònic, la prestació de serveis de lliuraments
eficients d’última milla està experimentant un
important augment, fins a convertir-se en un dels
aspectes més crítics per a la diferenciació de
serveis entre els competidors. Aconseguir el
lliurament d’un paquet el mateix dia de la compra
està esdevenint habitual, i es tradueix en un
creixement molt important del mercat
d’entregues prime. Aquest fenomen, que s’ha
iniciat en l’àmbit del retail, comença a impactar
també a les operacions logístiques en el sector
industrial, sobretot per sectors com el farmacèutic
o l’alimentari.
Per tant, l'esforç continuat de les companyies
logístiques per oferir entregues eficients a l'última
milla és una tendència que continuarà creixement
en els pròxims anys. La necessitat d’aconseguir
que les comandes no siguin només correctes, sinó

6

Segons Global Secure Logistics Market 2018-2022 de
Technavio. Agost 2018

________________________________________

9

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________

perfectes, oferint la màxima satisfacció del client,
serà l’element de diferenciació al mercat.



Logística Elàstica

La logística elàstica és una de les últimes
tendències logístiques que poden ajudar les
empreses de tot el món a millorar l’experiència del
client, proporcionant agilitat i escalabilitat, afegint
visibilitat en temps real i connectant tots els
processos logístics. Bàsicament es refereix a la
flexibilitat d’ampliar i reduir les capacitats, per
alinear-se amb la demanda en cada moment.
Algunes empreses de 3PL gestionen el canvi de
demanda i les fluctuacions de les comandes fent
que les seves operacions siguin molt elàstiques.
Ho fan planificant la capacitat segons el requisit, i
d’acord amb analítica de dades i eines de previsió.



Integració de drons i ulleres intel·ligents

La integració de drons a la indústria logística pot
ser clau per millorar la flexibilitat i la velocitat
d’entrega. Es tracta d’una tecnologia amb models
de negoci encara poc definits per l’àmbit logístic,
però s’estan fent experiències interessants i hi ha
camps d’aplicabilitat que són prou clars. S’ha
demostrat ja la fiabilitat d’aquest tipus de vehicles
en els lliuraments el mateix dia tant a les zones
urbanes com a les rurals.

concepte es refereix a un sistema compost per un
comboi de camions, usualment dos o tres, que
viatgen en grup i amb poca distància entre si. El
vehicle que va al capdavant del grup és el líder i va
operat per un conductor. Els altres dos camions
poden ser o no autònoms.
Perquè aquest sistema funcioni es requereix d’una
tecnologia més senzilla que la dels vehicles
autònoms, basada en una càmera, un radar i
comunicació sense fils (wifi) entre els camions de
la flota.
A continuació es llisten alguns dels beneficis que
representa aquesta tecnologia:
-

-

-

-

Afavoreix la conducció eficient permetent
que diversos camions circulin a una velocitat
regular i constant. Això evita l’increment o
reducció de velocitat de manera
intempestiva i brusca.
Permet la frenada automàtic i la detecció de
vehicles gràcies als sensors. Ajuda a la
reducció dels accidents de trànsit que es
produeixen en un 90% per error humà.
L’estalvi de combustible és evident ja que la
conducció es fa més lleugera. El major
consum de combustible és per al primer
camió. Els altres que el segueixen poden
registrar un estalvi de combustible d’un 10%
a l’12%.
La tecnologia pot arribar a ser una bona
solució al gran problema d’escassetat de
conductors en el transport professional.

S’estan efectuant proves pilot de sistema a Estats
Units, Corea de Sud, Japó, Austràlia, Europa i
Singapur.

Una altra tecnologia que també està definint nous
models de negoci és la realitat augmentada per a
dispositius com les ulleres intel·ligents. El seu
camp d’aplicació es preveu per a cerques de rutes
amb mans lliures, reconeixement de rostres per a
lliuraments
sense
errors,
enviaments
personalitzats, etc.



Platooning

El Platooning esdevindrà sens dubte un canvi
important al sector del transport terrestre. El
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7

MODEL COMPETENCIAL

En l’estudi “Competències i necessitats formatives
del sector de l’automoció a Catalunya” publicat
recentment pel Consorci de Formació Professional
d’Automoció es va definir un model competencial
per als treballadors de la Indústria 4.0. El model es
basa en l’establiment d’elements comuns entre
diferents estudis que contemplen competències
transversals i tècniques, des d’un punt de vista
holístic. En el present estudi, s’ha cregut oportú
basar-se en aquest model competencial, afeginthi algunes competències que són pròpies del
sector logístic, i que s’han extret del Skills
Framework for Logistics elaborat per Skills Future.
En aquest marc de treball es destaquen atributs i
competències desitjables per als professionals de
la logística, d’acord amb les tendències futures del
mercat.





El l’esquema de la pàgina 17 es pot observar la
relació entre el model de competències inicial i les
aportacions del framework, així com el llistat final
de competències definides. A continuació es
detalla cadascuna d’elles:




Presa de decisions: Competència orientada a
l'anàlisi d'un problema en el qual cal triar entre
diverses alternatives per tal de maximitzar el
valor esperat com a resultat de l’acció.

Treball en equips multidisciplinars: El treball
en equip implica una sincera voluntat de
treballar amb els altres, de formar part d'un
equip, de treballar conjuntament, en contra de
la idea de treballar separadament o de forma
competitiva. Ser membre d'un equip no vol dir
únicament formar part d'una estructura
formal. Es poden considerar equips les
agregacions de persones de diferents unitats
per resoldre problemes o desenvolupar
l'activitat pròpia d'un equip. Això cobra més
sentit quan es parla d’equips multidisciplinars,
on les interaccions es produeixen entre
membres de diferent categoria i de
coneixements diversos.





Fonaments de les TIC: Aquesta competència fa
referència a tenir les bases necessàries per ser
capaç d’interactuar a través de tecnologies
àmpliament esteses. Des de la comunicació
amb aplicacions a terminals mòbils, ús bàsic de
sistemes operatius tan d’estacions de treball
com de dispositius en mobilitat, ús bàsic de
softwares de processat de text o de càlcul, ús
bàsic de sistemes tàctils, cerca bàsica
d’informació a la xarxa, etc. L’habilitat en l’ús
de determinades tecnologies de la informació
i la comunicació ha esdevingut un actiu
imprescindible, i ja no és una opció no disposar
d’aquestes habilitats. El treballador actual
requereix d’un mínim de maneig tecnològic i
cada cop més s’introdueixen més element
d’interfície digital.

Comprensió i gestió tecnològica: Fa referència
a entendre com funcionen les tecnologies més
novedoses i sobretot, com treure’n partit i
aprofitar-les per als objectius propis d’un lloc
de treball, d’una posició determinada o d’uns
objectius empresarials. Es tracta de la
capacitat de conèixer el fonament tècnic que
hi ha darrera una tecnologia i al mateix temps
disposar de la capacitat de visualitzar la seva
aplicabilitat.

Capacitat analítica i de resolució de
problemes: Capacitat per identificar i valorar
les situacions i problemes, separant i
organitzant les seves parts integrants, i
reflexionar sobre elles d'una forma lògica i
sistemàtica. Cada cop més, els problemes
esdevenen més complexos, i per tant, les seves
solucions també. Cal doncs ser capaç
d’entendre els problemes globalment dins de
l’organització

Autoaprenentatge continu: Ser responsable
de la pròpia formació i de la forma amb la qual
s’adquireixen
aquests
coneixements.
Comprometre’s en l’atenció a l’entorn, al
mercat i a les noves tendències, en la cerca de
coneixements que son necessaris per les
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tasques que es duen a terme. Disposar d’una
estratègia personal d’aprenentatge. I fer-ho
comparant fonts i verificant la validesa, la
vigència i acceptació dels continguts, generant
un sentit crític, i obtenint una visió global.
Acceptar l’error com a part del procés
d’aprenentatge.











Meticulositat: entesa com la resolució total
d'una tasca o assumpte, de totes les seves
àrees i elements, independentment de la seva
insignificança.

7.1 Tendències competencials
Innovació i millora continua: Aquesta
competència es relaciona amb la capacitat per
generar idees i solucions novedoses i útils als
desafiaments i problemes quotidians. Aporta i
troba formes noves i eficaces per resoldre
situacions o problemes emergents.

Responsabilitat: Disposició a actuar a favor de
la consecució de l’acompliment de tasques,
compromisos o obligacions adquirides per un
mateix, assignades pels seus superiors i / o per
les persones al seu càrrec. Tenir clara
consciència de la cura dels béns que se li han
assignat per a la realització de la feina. No es
compromet amb activitats que no pugui
realitzar en els terminis establerts.

A banda de la definició de tendències del sector,
s’observa una sèrie de tendències7 més
intangibles però que tenen un efecte sobre el
model competencial i que cal tenir en compte,
sobretot en processos formatius.
Moltes d’aquestes tendències competencials
poden ser transversals a molts sectors, i no són
necessàriament pròpies de la logística, però si que
hi tenen una incidència clara que no es pot
menysprear.

Enfocament a client: Aquesta competència
implica conduir les relacions amb els clients
per tal d'obtenir resultats satisfactoris per a
ambdues parts. Estructura i organitza les seves
funcions de manera que pugui donar el millor
servei cap al client extern, considerant les
necessitats d'aquest.
Resiliència: la facultat que permet adaptar-se
a canvis de tot tipus i tenir una actitud
resolutiva davant aquests canvis. Relacionada
amb la capacitat d'improvisació i la flexibilitat
quan cal actuar fora del què està plantejat. La
capacitat i el temps de reacció d’una persona
resilient són factors clau. També està
relacionat amb la resistència davant la pressió
i en convertir aquesta pressió en un actiu
positiu (sempre que es doni en un entorn de
seguretat i d’adequació a l’entorn).

7

Extracte de l’article “12 Trends that are Shaping the Future
of Logistics” de Han Nabben, Damco. Supply Chain Digital.
Setembre 2014.
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Flexibilitat
Globalitat

Multicanalitat
Continuïtat
Sostenibilitat
Compliance

Col·laboració
Complexitat

Entesa com la capacitat de complir els requisits del consumidor en diversos llocs, amb
múltiples modes de transport, en diferents moments. I adaptable als canvis i
circumstàncies inesperades.
Conseqüència del fet que els mercats internacionals, madurs i emergents s'han
convertit en una part de l'estratègia global de creixement empresarial de moltes
empreses. Esdevenir una empresa "internacional" és ja un estàndard en el sector.
Els consumidors finals cada cop més provenen de múltiples canals, que van des de
botiga física fins al comerç electrònic. La indústria logística ha de donar suport a les
estratègies multicanal dels seus clients.
Entesa com la capacitat d'assegurar la velocitat al mercat i de reduir el risc de retards,
amb l'ús de modes i rutes de transport alternatius que garanteixin el no trencament
del servei.
Els clients prefereixen cada cop més productes elaborats i proveïts de la manera més
correcta, i que es minimitzi l'impacte social, econòmic i ambiental de també del
transport.
La legislació contra el suborn i la corrupció està tenint un impacte creixent a les
cadenes de subministrament, i comença a formar part també de les exigències dels
clients, que reivindiquen transparència en els processos.
Els fabricants busquen contínuament innovacions i guanys de la cadena de
subministrament mitjançant col·laboracions amb proveïdors de serveis logístics.
Les cadenes de subministrament són cada cop més complexes i dinàmiques, cada cop
hi ha canvis més ràpids en les ubicacions i els punts de proveïment, i amb comandes
cada cop més petites i freqüents.
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Creativitat i innovació

Autoaprenentatge
continu

Capacitat analítica

Resolució de problemes

Comprensió tecnològica

Fonaments de les TIC

Treball en equips
multidisciplinar

Presa de decisions

Segons model definit

reconeix l'obligació implícita de la responsabilitat
per assegurar que les tasques s'executen de manera
fiable i eficaçment.

que s'adapta fàcilment als canvis i és capaç de
gestionar-los.
que para atenció amb els detalls i és precís/a

Resilient/a

Meticulós/a

Interès per analitzar les coses des de varis angles i
punts de vista i en trobar maneres de resoldre els
problemes

Comprensió de la pertanença a un equip que
treballa conjuntament per l'assoliment dels
objectius.

Definició

Gestió dels clients i dels
stakeholders

Gestió de la innovació
empresarial

Millora del procés

Capacitat de solució i
programació

Gestió tecnològica

Noves tasques

Segons el SkillsFramework Logistics

Responsable

Analític/a

Jugador/a d'equip

Noves competències o
competències reforçades
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Meticulositat

Resiliència

Enfocament a client

Responsabilitat

Innovació i millora continua

Autoaprenentatge continu

Capacitat anàlitica i de resolució
de problemes

Comprensió i gestió tecnològica

Fonaments de les TIC

Treball en equips
multidisciplinar

Presa de decisions

14
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Capacitat de gestionar contractes per maximitzar els
recursos financers i millorar el rendiment operatiu
tot minimitzant els riscos

Capacitat de gestió de decisions, activitats i
pràctiques a partir d'una idea i amb el propòsit de
generació de valor

Capacitat per millorar processos per maximitzar la
qualitat i reduir els residus

Capacitat de proporcionar un sol punt de contacte
entre clients clau i gestors de projecte per l'execució
de solucions logístiques

Capacitat per aconseguir millores productives a
través de la tecnologia, sobretot amb BigData, IoT,
robòtica i automatització

Definició

Model competencial logística
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Si en el model anterior tenim en compte les tendències definides amb efectes sobre les competències
professionals, establim aquesta matriu que representa un mapa competencial per al sector logístic.

Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Capacitat anàlitica i de resolució de problemes
Competències professionals amb
efecte sobre les tendències

Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Tendències amb efecte sobre les competències professionals

classificació dels professionals del sector, en
alguns casos com a perfils, d’altres com a
categories, o fins i tot com a ocupacions.

8

PERFILS DELS PROFESSIONALS
DE LA LOGÍSTICA

Previ a analitzar les competències dels
professionals del sector, ens cal determinar quins
són els perfils professionals, com es classifiquen i
quines tasques desenvolupen cadascun d’ells.
La primera observació que cal fer és que no hi ha
un criteri únic de classificació dels llocs de treball.
Hi ha diferents enfocaments: per categoria
professional, o per tipologia de tasques. A
continuació exposem diferents sistemes de

8.1 Classificació segons el conveni
col·lectiu
Un exemple de classificació per categoria és el què
apareix al conveni col·lectiu de treball del sector
de transport de mercaderies per carretera i
logística de la província de Barcelona per als anys
2007-2010 (TRE/3058/2007, de 13 de setembre).

Classificació de grups professionals segons el Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província
de Barcelona per als anys 2007-2010 (TRE/3058/2007, de 13 de setembre)

________________________________________
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Grup 1
Personal superior i
tècnic

1.1 Director/a d’àrea o departament.
1.2 Director/a o delegat/ada de sucursal.
1.3 Cap de servei.
1.4 Titulat/ada de grau superior.
1.5 Titulat/ada de grau mitjà.
1.6 Cap de secció.
1.7 Cap de negociat.
1.8 Cap de tràfic de 1a
1.9 Cap de tràfic de 2a
1.10 Encarregat/ada general d’agències de transport i de magatzemistes-distribuïdors/es
1.11 Inspector/a-visitador/a d’empreses de mudances.
1.12 Cap de taller.
1.13 Contramestre/estra o encarregat/ada.

Grup 2
Personal d’administració

2.1. Oficial de primera
2.2. Oficial de segona
2.3 Encarregat/ada de magatzem d’agències de transport, empreses d’emmagatzematge i distribució i de
mudances i guardamobles.
2.4 Encarregat/ada de garatge.
2.5 Auxiliar.
2.6 Telefonista.

Grup 3
Personal de
moviment

3.1 Conductor/a mecànic.
3.2 Conductor/a.
3.3 Conductor/a-repartidor/a de vehicles lleugers.
3.5 Capatàs/assa.
3.6 Capitonista.
3.7 Ajudant/a i/o mosso/mossa especialitzat.
3.8 Auxiliar de magatzem-basculer.
3.9 Mosso/mossa ordinari.

Grup 4
Personal de serveis
auxiliars

4.1 Ordenança.
4.2 Guarda.
4.3 Personal de manteniment i neteja.
4.4 Capatàs/assa de taller o cap d’equip.
4.5 Oficial/a d'ofici de primera
4.6 Oficial/a d'ofici de segona
4.7 Mosso/mossa especialitzat de taller.
4.8 Peó ordinari.

8.2 Ocupacions segons el CNO-11
D’acord amb el Real Decreto 1591/2010, de 26 de novembre, pel què s’aprova la Clasificación Nacional
de Ocupaciones 2011. (CNO-11), hi ha un seguit d’ocupacions que es consideren pròpies del sector logístic.
En un estudi del SEPE de 2014 sobre el sector de la logística, s’escullen aquestes les ocupacions i se’n detalla
les tasques i les competències.

________________________________________
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Directors/es de polítiques i planificació i d'altres departaments
administratius no classificats sota altres epígrafs

Directors/es comercials i de vendes. Directors/es de Marketing

Directors/es d'empreses de subministrament, transport, distribució i
afins

Enginyers/es i tècnics/es industrials i de producció

Analistes de gestió i organització
Analistes de sistemes
Tècnics/es en prevenció de riscos laborals i salut ambiental

Agents i representants comercials

Agents de compres

Consignataris/es

Representants d'aduanes

Empleats/es de comptabilitat

Empleats/es d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris

1221

1315

2431 i
2461

2621
2711
3326

3510

3522

3523

3531

4111

4113

Grup ocupacional

1219

Codi
CNO-11
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• Analistes de gestió i organització
• Analistes de sistemes
• Consellers/es de seguretat en el transport de mercaderies perilloses
• Agents comercials
• Delegats/es comercials, en general
• Representants de comerç, en general
• Agents de compres
• Tècnics/es en comerç exterior
• Tècnics/es en gestió de stocks i/o magatzem
• Consignataris/es
• Agents d'aduanes
• Gestors/es d'aduanes
• Empleats/es de comptabilitat, en general
• Empleats/es administratius/es d'estadística
• Empleats/es de gestió financera d'empreses

• Enginyers/es de qualitat
• Enginyers/es de logística
• Enginyers/es d'organització industrial
• Enginyer/ess de planificació i producció
• Enginyers/es de processos
• Enginyers/es de producte
• Enginyers/es de projectes
• Enginyers/es tècnics/es de fabricació o planta
• Enginyers/es tècnics/es de materials

• Directors/es de departament de control de qualitat
• Directors/es de departament de planificació i desenvolupament
• Directors/es comercials, en general
• Directors/es de departament de comercialització i vendes, en general
• Directors/es de departament de marketing
• Directors/es de departament de subministrament, distribució i/o logística
• Directors/es de departament d'operacions en empresa d'emmagatzematge
• Directors/es de departament d'operacions en empresa de transport, en general

Ocupacions

Empleats/es de control de subministrament i inventari

Empleats/es d'oficina de serveis de suport a la producció

Empleats/es de logística i transport de passatgers i mercaderies

Vigilants de seguretat i similars habilitats/es per anar armats

Operadors/es de grues, muntacàrregues i de maquinària similar de
moviment de materials

Operadors/es de carretons elevadors

Conductors/es de furgonetes, fins a 3,5 t.

Conductors/es de camions

4121

4122

4123

5941

8332

8333

8412

8431 y
8432

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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• Emmagatzemadors/es d'empreses de transports
• Empleats/es administratius/es dels serveis d'emmagatzematge i recepció
• Empleats/es administratius/es comercials, en general
• Agents de transport aeri, (terra, serveis auxiliars i/o terminal)
• Agents de transports, en general
• Agents de tren
• Empleats/es administratius/es dels serveis de transport, en general
• Factors de empresa de transportes
• Caps d'estació de transports per carretera i/o ferrocarril
• Tècnics/es en quadres electrònics de comandament (ferrocarril/metro/autobusos urbans)
• Transitaris/es (certificació D.G.T.)
• Vigilants de seguretat i similars habilitats/es per anar armats
• Operadors/es d'aparells elevadors
• Operadors/es de grues mòbils
• Operadors/es de grues de torre
• Operadors/es de telefèrics
• Operadors/es de carretons elevadors
• Conductors/es de toro
• Carretillers/es emmagatzemadors/es
• Conductors/es de furgonetes, fins a 3,5 t.
• Transportistes
• Conductors/es de camió amb remolc i/o de tractocamió
• Conductors/es de camió de mercaderies perilloses
• Conductors/es de camió T.I.R. (transport internacional)
• Conductors/es de camió en general

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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8.3 Classificació segons el LPI
Un altre criteri de classificació és el que fa el LPI
(Logistics Performance Index) del Bank Mundial.
Es tracta d’una classificació que no entra en detall
dels diferents perfils que es poden trobar en cada
grup professional, però que permet una visió del
sector des de la lògica de responsabilitat.

1.
Logística
operativa
/
personal de
coll blau

2. Personal de
logística
administrativa

3. Supervisors
logístics

4. Gestors de
logística

Aquest grup inclou tots els/les
empleats/es de logística que realitzen
operacions i tasques bàsiques i no tenen
responsabilitat sobre altres persones. En
serien exemples els/les conductors/es de
camions, conductors/es de carretilles
elevadores i personal de Picking a
magatzem.
Aquest nivell inclou planificadors/es de
trànsit, expedidors/es, oficinistes de
magatzem,
oficials
d’aduanes
i
empleats/es d’atenció al client. El
personal d’aquest nivell realitza tasques
de processament d'informació i tenen
responsabilitats de supervisió o gestió
limitades.
Els supervisors tenen la responsabilitat
de primera línia i controlen les
operacions logístiques al terreny més
que a l’oficina. Alguns exemples són els
caps de secció als magatzems o caps
d’equip d’un departament de trànsit.
Aquesta categoria inclou personal
directiu amb una presa de decisions
d'alt nivell de responsabilitat. L’abast
d’aquestes responsabilitats pot anar des
de funcions de direcció intermitja fins a
l’assumpció de tota l’estratègia logística
o de la cadena de subministrament.

responsabilitats pròpies del desenvolupament de
funcions i tasques d'una determinada professió.
Per disposar d’aquesta visió més empresarial, s’ha
comptat amb el suport d’ABE·L, que a través d’un
equip d’associats professionals del sector, han
validat aquesta categorització de perfils i les seves
tasques.
Aquesta classificació, pel seu grau de detall i per
tractar-se d’una visió des de l’empresa logística, és
la que s’ha utilitzat per identificar les diferents
competències i coneixements.

8.4 Classificació segons el propi
sector
Per a la realització de l’estudi, s’ha considerat
imprescindible incorporar una visió molt més
empresarial, fonamentada amb la classificació de
tipologies de negoci per tasques concretes vista
en l’apartat 5.1 d’aquest mateix document.
D’aquesta manera, es fa un major focus en el què
realment és un perfil professional, entès com el
conjunt de capacitats i competències que
identifiquen la formació d'una persona per
assumir
en
condicions
òptimes
les

________________________________________
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Solucions logístiques i Gestió de programes i
millora de processos logístics

Vendes i atenció al client

Gestió i Operacions del Transport

Gestió i operacions de magatzem
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Director/a de solucions logístiques i d’implantació

Especialista vertical (sector)

Especialista en operacions logístiques (visió processos)

Especialista en solucions logístiques, Enginyer/a de solucions logístiques
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Director/a de vendes i màrqueting, key Account manager, Director/a de desenvolupament de negocis

Executiu/va de vendes

Responsable de desenvolupament de rutes / Trade Lane Manager

Responsable de gestió de comandes

Responsable d’atenció al client

Analista de la qualitat del servei

Oficial gestor d’atenció al client

Assistent/a d’operacions de vendes

Director d'importacions i exportacions

Coordinador/a de permisos, Coordinador/a d'expedicions, Coordinador/a de dispathing

Director d’operacions de transport

Cap/responsable de línia

Agent d'aduanes (no es considera un perfil específic del sector logístic i sovint és un servei externalitzat)

Operador/a de transport (terrestre, marítim, aeri, etc.)

Supervisor de càrrega de contenidors a port / Gruista

Operador/a d’expedicions

Oficial de transport

Conductor/a de transport

Director d’operacions de magatzem

Coordinador especialista de seguretat, salut i medi ambient / Coordinador especialista de Prevenció de riscos

Responsable de control de qualitat entrant i inspecció de mercaderies

Cap/responsable de magatzem

Oficial de magatzem

Torero/a, carretiller/a, Mosso/a de magatzem

Planificadors/es logístics/es (vendes, compres, producció)

Director/a de compres i/o aprovisionament

Analista de Business Intelligence

Manager de solucions empresarials IT / Manager de serveis digitals

Manager en Innovació logística / millora de processos

Especialista en solucions informàtiques / Especialista en projectes de serveis digitals

Especialista en operacions / Enginyer d'operacions industrials (visió tecnològica)

Especialista en dades logístiques / Analista de dades màster / Master Data Executive
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És per això que l’estudi es basa en els perfils professionals que el propi sector ha definit. En endavant, aquesta serà la referència de l’estudi.

Hi ha una primera constatació i és que molts d’aquests perfils definits no estan recollits ni en les ocupacions definides al CNO, ni encaixen de manera clara amb la classificació
de grups professionals del Conveni Col·lectiu. El mercat està evolucionant molt ràpid i hi ha nous perfils que trenquen l’estructura de “sitges” establerta durant molts anys al
sector.

Planificació, Compres i aprovisionament

Sistemes d'informació

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________

9

FITXES COMPETENCIALS PER CADA PERFIL

A continuació es mostren unes fitxes per cada perfil professional descrit segons el criteri del sector, i que
contenen els següents camps:






Les tasques que són pròpies d’aquell perfil professional.
Una matriu competencial, on s’identifiquen les competències més destacades per aquell perfil
professional, d’acord amb les tasques definides. Cal remarcar que totes les competències del model
són importants per a tots els perfils del sector, i que el fet que en l’estudi se’n remarquin algunes
com a més destacades, no vol dir que aquells perfils no hagin de desenvolupar també la resta de
competències.
La descripció de les competències més destacades i els coneixements genèrics que ha de tenir cada
perfil.
Un gràfic amb el grau d’impacte que té cada driver del sector sobre cada perfil.

________________________________________
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Gestió i operacions de magatzem

Torero/a, Mosso/a de
magatzem

- Realitzar tasques de càrrega, descàrrega i arranjament d'aquesta càrrega i
dels articles del magatzem
- Realitzar els trasllats de la càrrega i els articles dins del magatzem
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Es tracta d’un perfil professional amb responsabilitat limitada que sol seguir ordres pre-establertes. Cada cop més
però, la seva interacció es dona amb sistemes d’informació que donen suport a la gestió dels magatzems i a la
optimització dels desplaçaments interns. Es preveu un canvi molt important en les seves tasques, sobretot en
magatzems de gran volum, on part d’aquestes tasques seran automatitzades, podent destinar-se a tasques amb més
valor afegit. Caldrà però que estiguin preparats per l’assoliment d’aquestes noves tasques, de supervisió i control, i
no tan de maneig de càrregues i de vehicles per al seu transport.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Fonaments de les TIC: Entès com un ús professional
bàsic d’entorns tecnològics.
- Responsabilitat: assegurar que les tasques
s'executen de manera fiable i eficaçment, en un
entorn de moviment constant de mercaderies.
- Meticulositat: Necessitat de ser curós amb els
materials que es manipulen i ser precís en el
seguiment de les directives manuals o
automàtiques.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Ús de dispositius mòbils i dispositius de lectura i
detecció de codis de barra, etc.
- Maneig d’interfícies gràfiques i softwares de
gestió i seguiment de mercaderies.
- Interacció amb AGVs (automated guided vehicles)
i AMRs (autonomous mobile robots)
- Coneixement bàsic en el maneig de cobots

- ............................................................... +

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental

________________________________________
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Gestió i operacions de magatzem
- Realitzar tasques de càrrega, descàrrega i arranjament d'aquesta càrrega i
dels articles del magatzem
- Realitzar els trasllats de la càrrega i els articles dins del magatzem
- Garantir que es compleixi amb els requisits d'altura, pes i maneig especial
apilament, moviment, i organització d’articles en palets segons
l’emmagatzematge
- Identificar les necessitats de manteniment o de reparació
- Informar dels problemes d’emmagatzematge
- Realitzar les operacions de magatzem d’acord amb les 5S i altres
metodologies Lean

Oficial de magatzem

Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Es tracta d’un perfil professional amb responsabilitat parcial sobre una parcel·la del procés d’emmagatzematge i/o
activitats relacionades. Sol seguir ordres i processos pre-establerts, però ha de poder prendre decisions per donar
resposta a la flexibilització de la demanda. Cada cop més la seva interacció es dona amb sistemes d’informació que
donen suport a la gestió dels magatzems i a la optimització dels desplaçaments interns. Es preveu un increment de
les seves tasques orientades al control, supervisió i seguiment, i una minimització de les tasques de poc valor afegit.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Fonaments de les TIC: Entès com un ús professional
bàsic d’entorns tecnològics.
- Responsabilitat: assegurar que les tasques
s'executen de manera fiable i eficaçment, en un
entorn de moviment constant de mercaderies.
- Meticulositat: Necessitat de ser curós amb els
materials que es manipulen i ser precís en el
seguiment de les directives manuals o
automàtiques.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Ús de dispositius mòbils i dispositius de lectura i
detecció de codis de barra, etc.
- Maneig d’interfícies gràfiques i softwares de
gestió i seguiment de mercaderies.
- Interacció amb AGVs (automated guided vehicles)
i AMRs (autonomous mobile robots)
- Coneixement bàsic en el maneig de cobots

- ............................................................... +

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental

________________________________________
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Gestió i operacions de magatzem

Cap/responsable de
magatzem

- Responsable de les tasques de càrrega, descàrrega i arranjament d'aquesta
càrrega i dels articles del magatzem
- Responsable de la realització dels trasllats de la càrrega i els articles dins del
magatzem
- Supervisar que es compleixi amb els requisits d'altura, pes i maneig especial
apilament, moviment, i organització d’articles en palets segons
l’emmagatzematge
- Recollir i informar de les necessitats de manteniment o de reparació
- Informar dels problemes d’emmagatzematge
- Supervisar les 5S i altres metodologies Lean
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Es tracta d’un perfil professional amb responsabilitat sobre una part o la totalitat del magatzem. Ha de poder prendre
decisions d’acord amb la flexibilitat que demanda el sector. Les decisions poden ser contrastades i compartides. Ha de
comprendre les principals tecnologies implicades en el magatzem i fins i tot disposar de coneixements que li permetin
abordar problemes o solucions que impliquin aquestes tecnologies. És un perfil al qual se li preveu una evolució molt
important, passant de tenir una tasca de supervisió de persones, a passar a tenir una tasca de gestió de sistemes. El
seu perfil variarà molt en funció del grau de tecnificació del magatzem, la grandària del mateix i el volum d’operacions.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Presa de decisions: Davant els canvis que es puguin
donar i en col·laboració amb altres àrees del negoci.
- Comprensió i gestió tecnològica: Visió de conjunt de
tota la tecnologia implicada en la secció.
- Responsabilitat: assegurar que l’equip i els sistemes
executen les tasques de manera fiable i eficaçment, en
un entorn de moviment constant de mercaderies.
- Resiliència: per afrontar els canvis i la complexitat de
les operacions previstes.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Interacció amb AS/RS (automated storage and
retrieval System)
- Interacció i coneixement d’eines Wireless Fleet
Management o sistemes de Forklift Telemetry
- Maneig d’interfícies gràfiques i softwares de gestió i
seguiment de mercaderies
- Maneig de softwares de gestió de magatzem (WMS)
- Interacció amb AGVs (automated guided vehicles) i
AMRs (autonomous mobile robots)
- Coneixements en el maneig de cobots.
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Gestió i operacions de magatzem

Responsable de control de
qualitat entrant i
inspecció de mercaderies

-

Inspeccionar la documentació d’albarans i gestionar tràmits de duana en cas
necessari
Inspeccionar els materials rebuts per assegurar-se que s’ajusten a les normes
Donar suport en la revalorització i avaluació de materials rebuts
Realitzar tasques administratives estàndard relacionades amb el compliment
de l'activitat
Realitzar auditories de productes
Seguir polítiques, normes i procediments operatius
Realitzar una avaluació bàsica del risc
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Aquest perfil professional, en funció del grau de complexitat i moviment del magatzem, pot assumir altres tasques,
i per tant, les seves competències hauran de ser complementades en funció de les mateixes. Com a responsable
d’inspecció i qualitat entrant, ha de ser un professional que es centri en els detalls i en ser precís alhora d’observar i
avaluar l’estat de les mercaderies. Ha de ser capaç de resoldre situacions de manera ràpida i en base a l’anàlisi de
diferents factors. El fet que el sector tendeixi cap a la complexitat, fa encara més necessària una actitud responsable.
En funció del sector, ha de ser capaç de manejar instruments de mesura i de control digital.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Presa de decisions: Davant problemàtiques en la
recepció i en la ubicació adequada al magatzem, en
la capacitat de retorn de producte, en la qualificació
dels productes.
- Capacitat analítica i de resolució: Extreure dels
problemes l’essencial i resoldre ràpid i amb precisió.
- Responsabilitat: al tractar-se del principi de la
cadena al magatzem, les seves accions poden tenir
conseqüències importants.
- Meticulositat: El control de qualitat va associat a
una capacitat observadora alta i precisió en la
definició de paràmetres i decisions.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Interacció amb AS/RS (automated storage and
retrieval System)
- Interacció i coneixement d’eines Wireless Fleet
Management o sistemes de Forklift Telemetry
- Maneig d’interfícies gràfiques i softwares de
gestió i seguiment de mercaderies.
- Interacció amb AGVs (automated guided vehicles)
i AMRs (autonomous mobile robots)
- Maneig de Enterprise quality management
software (EQMS) i Corrective and preventive
action software (CAPA)
- Coneixements de qualitat predictiva basada en Big
Data i AI.
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Gestió i operacions de magatzem

Coordinador/a
especialista de seguretat,
salut i medi ambient /
Coordinador/a
especialista de Prevenció
de riscos

- Realitzar les activitats de seguretat i salut en el lloc de treball per assegurar-ne
el compliment
- Detectar les mancances de seguretat i salut i/o prevenció de riscos, en els
processos existents
- Realització d'avaluacions
- Mantenir els estàndards de seguretat, salut i qualitat en funcionament
- Informar d’incidències relacionades amb la seguretat i salut laboral.
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Cada cop assumeixen major importància en les operacions de magatzem, degut sobretot a la prominència de noves
regulacions mediambientals i també de consciència sobre l’impacte ecològic de la logística. A més, l’aparició de
robotització en els processos i la cooperació d’aquests amb els treballadors afloren nous reptes per aquests perfils
professionals, que han de saber adaptar la normativa laboral amb els nous entorns, garantint la seguretat dels
treballadors i les seves condicions d’ergonomia i prevenció d’accidents. També tenen un paper clau en transport i
emmagatzematge de mercaderies perilloses.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Capacitat analítica i de resolució: davant de
situacions complexes i que requereixen una
resposta ràpida, ha de ser capaç d’interpretar
adequadament l’entorn i els marcs normatius i
resoldre adequadament.
- Responsabilitat: Habitualment, és un perfil amb
responsabilitats penals davant possibles
negligències en el compliment normatiu.
- Meticulositat: Es requereix atenció al detall i precisió
en l’aplicació dels requisits.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Coneixements sobre robòtica col·laborativa
(cobots).
- Coneixements i maneig de solucions EHS software.
- Sistemes de gestió i control d’emissions.
- Maneig de softwares de gestió de magatzem
(WMS)
- Ús d’eines predictives basades en analítica de
dades.

- ............................................................... +
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Gestió i operacions de magatzem
- Revisar els mètodes de planificació del magatzem, el propi magatzem i la disposició de les
Director/a
mercaderies
d’operacions de
- Determinar l'estratègia del sistema d'emmagatzematge i el seu impacte en els resultats
magatzem
-

Revisar les operacions de magatzem
Desenvolupar objectius de rendiment de les operacions de magatzem
Organitzar la planificació de recursos
Revisar les solucions de millora dels processos i la seva efectivitat. Construir una cultura de
millora continua.
Formular accions mitigadores o plans de contingència dels riscos associats als canvis
Motivar els companys a nivell organitzatiu per desenvolupar solucions innovadores
Gestionar la implementació de polítiques de protecció ambiental i procediments
Fer complir les polítiques de responsabilitat social corporativa per a les operacions de
magatzem
Revisar mètodes i tècniques per gestionar millor les mercaderies perilloses i materials perillosos
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Figura clau per assegurar la qualitat i l'eficàcia de l’emmagatzematge. L’elecció d’un director de magatzem és un factor
determinant i que té un paper fonamental en la gestió logística. El seu alt grau de responsabilitat actual, contrasta amb
la visió clàssica de cuidar-se només de la gestió de l’estoc. Ha de disposar de dots de lideratge i de coneixements tècnics
necessaris per optimitzar els recursos, així com metodologies de gestió que garanteixin un millor control de les
existències i una millora de servei per als clients. A més, ha de ser un bon comunicador i negociador per tractar els
treballadors i tercers que intervenen en el procés.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Presa de decisions: Davant la complexitat del sector, cal
que aquest perfil disposi de la informació i els mecanismes
de decisió per minimitzar l’impacte d’errors.
- Innovació i millora contínua: Perfil que ha d’estar
permanentment format i actualitzat respecte tecnologies
del mercat.
- Responsabilitat: Màxima sobre la seva parcel·la de negoci.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Maneig de softwares de gestió de magatzem
(WMS) i d’altres sistemes de gestió de processos
d’emmagatzematge.
- Interpretació d’anàlisi de dades i BI.
- Coneixement de tecnologies de suport com
Blockchain, sistemes M2M, veu per Picking i
altres operacions, etc.

- ............................................................... +
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Gestió i Operacions del Transport

Conductor/a de transport

-

Operar vehicles de transport lleuger o pesant.
Fer funcionar equips d’elevació i muntatge de càrrega
Fer funcionar la grua del camió
Realitzar una avaluació bàsica del risc
Realitzar operacions de lliurament i recollida de materials
Realitzar el manteniment bàsic dels vehicles
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

El perfil de conductor de transport fa referència principalment al transport per carretera, i han de conèixer amb
profunditat les normes de circulació, seguretat viària i de transport establertes, així com la normativa d'àmbit
europeu. També han de conèixer com es realitzen les operacions de càrrega i descàrrega, l'operativa de magatzem i
la distribució de paqueteria, ajustant-se a procediments establerts, segons els requeriments de qualitat, seguretat i
protecció ambiental del lloc de treball. En determinats casos han de tenir formació especial relativa al transport de
mercaderies perilloses i altres acreditacions específiques. Malgrat no ser necessaris coneixements tecnològics
avançats, si que es requereix el maneig de tecnologies com els el GPS, PDA, control de rutes. I els idiomes són cada
vegada més necessaris.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Fonaments de les TIC: Entès com un ús professional
bàsic d’entorns tecnològics, sobretot en sistemes de
guiatge, traçabilitat de rutes, etc.
- Responsabilitat: assegurar que les matèries que
custodia arriben al destí en condicions adequades.
- Resiliència: Per fer front als canvis i a la major
demanda d’immediatesa.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Ús de dispositius tipus GPS, terminals mòbils i
dispositius de lectura i detecció de codis de barra,
etc.
- Necessitat d’evolució dels perfils cap a una major
electrificació de les flotes i cap a models Truck
Platooning.

- ............................................................... +
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Gestió i Operacions del Transport

Oficial de transport

-

Elaborar registres de sortida i d'arribada dels vehicles
Assignar xofer al número de la unitat i assignar la ruta
Facilitar qualsevol informació necessària per al control del servei
Comprovar l'horari d'entrada i sortida de les unitats de transport
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Es tracta d’un perfil en contacte directe amb els/les transportistes, que ha de fer una certa supervisió de la seva tasca i
assegurar-se que les mercaderies arriben al destí, en l’estat adequat i amb el temps adequat. Sol ubicar-se a peu dels
molls de càrrega i descàrrega de les naus logístiques i ha de saber manejar instruments de seguiment, control i
identificació de càrrega i de persones. També ha de garantir que la documentació es tramiti adequadament, fent la
comprovació pertinent que es compleixi amb tot el protocol establert, així com amb les normatives previstes per cada
tipus de mercaderia, mercat, etc.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Fonaments de les TIC: Entès com un ús professional
bàsic d’entorns tecnològics, sobretot en sistemes de
guiatge, traçabilitat de rutes, etc.
- Responsabilitat: assegurar que les matèries dels
sistemes de transport que supervisa arriben al destí en
condicions adequades.
- Meticulositat: Atenció amb la documentació i amb el
procés que es segueix en tot el cicle de transport.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Ús de dispositius tipus GPS, terminals mòbils i
dispositius de lectura i detecció de codis de barra,
etc.
- Coneixements bàsics sobre vehicles automàtics i
elèctrics, per avaluar l’impacte sobre els trajectes i
tipus de càrregues.
- Coneixements d’ús de sistemes EDI

- ............................................................... +
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Gestió i Operacions del Transport

Operador/a
d’expedicions

-

Planificar i executar les operacions de manipulació i lliurament de càrregues.
Optimitzar el procés de lliurament i de tota la documentació necessària d'acord amb les
normes industrials o els requisits del sector
Seguir els procediments de seguretat de manipulació de càrregues o materials
Fer seguiment dels transportistes per assegurar enviaments puntuals
Gestionar acords de serveis
Comunicar-se, si és el cas, amb les autoritats duaneres d’exportació i importació, per
assegurar el tràmit eficient de duanes
Participar en els controls i la gestió de la qualitat
Seguir polítiques i procediments de protecció del medi ambient
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

L’operador d’expedicions compleix un rol clau que pot situar-se tan al final del procés productiu, i per tant, formar part de
l’empresa client, com situar-se a l’operador logístic, amb o sense magatzem. En funció del grau de complexitat de les
operacions i del volum de les mateixes, tindrà un nivell més alt o més baix de responsabilitat. Però en qualsevol cas, es tracta
d’un perfil que ha de tenir iniciativa, i ha de treballar amb diversitat d’agents simultàniament, optant sempre per l’opció que
garanteixi l’eficiència i la qualitat del servei.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Presa de decisions: Ha de poder triar amb quins
operadors treballar, i quina opció garanteix millor
el transport de les mercaderies. També ha de
determinar com es fan els enviaments, d’acord
amb les necessitats dels clients.
- Fonaments de les TIC: Entès com un ús
professional d’entorns tecnològics, sobretot eines
de gestió, traçabilitat de rutes, etc.
- Responsabilitat: assegurar que les matèries dels
sistemes de transport que supervisa arriben al
destí en condicions adequades.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Ús de dispositius tipus GPS, terminals mòbils i dispositius de
lectura i detecció de codis de barra, etc.
- Coneixements bàsics sobre vehicles automàtics i elèctrics, per
avaluar l’impacte sobre els trajectes i tipus de càrregues.
- Coneixements d’ús de sistemes EDI.
- Sistemes de Picking en combinació amb tecnologies de veu,
de llum, etc.
- Sistemes RFID i comprensió de les tecnologies IoT.

- ............................................................... +
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Gestió i Operacions del Transport

Supervisor/a de
càrrega de
contenidors a port
/ Gruista

-

Comprovar l'estat de la grua torre instal·lada.
Verificar la documentació de legalització.
Comprovar els limitadors de càrrega i de gir.
Delimitar i acotar l'espai de seguretat.
Realitzar les proves de posada en marxa i funcionament.
Manipular i custodiar el comandament de maneig.
Fixar les càrregues que s'han de manipular.
Manipular les càrregues a través de fer operar la grua torre.
Custòdiar la documentació de la grua.
Muntar i desmuntar els diferents equips i accessoris de la grua.
Realitzar les operacions de verificació, neteja i manteniment bàsic de la grua.
Manipular els elements, eines, materials, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i
individuals necessàries per al correcte desenvolupament de la feina.
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

El supervisor de càrrega, a més de conèixer les característiques de manipulació de cada producte amb què s'opera a una
determinada terminal, necessita estar ben format sobre els procediments d'emergència, conèixer els procediments que ha de
seguir per controlar i minimitzar el risc per al medi ambient. Es tracta d’un perfil molt especialitzat i exigeix una formació
específica en el maneig de diferents tipus de grues i càrregues. És important disposar d'una formació bàsica adequada, però
també és crucial una formació específica en el lloc, ja que cada terminal té les seves pròpies instal·lacions i procediments
operatius.
Competències:

Coneixements genèrics:

- Responsabilitat: assegurar que les matèries que
mou es dipositen al destí en condicions i posició
adequades.
- Resiliència: Davant l’exigència de continuïtat i
flexibilitat, aquest perfil ha de ser capaç de
treballar adequadament sota pressió.
- Meticulositat: La precisió en les operacions que
realitzi són claus per la seguretat de la càrrega i de
l’entorn.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

- Ús i maneig de dispositius de realitat augmentada (AR) i
realitat virtual (AV).
- Ús i reconeixement de sistemes anticol·lisió.
- Maneig i supervisió de grues autònomes.
- Coneixement de tecnologies Smart Containers.
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Gestió i Operacions del Transport

Operador/a de
transport
(terrestre, marítim,
aeri, etc.) /
Transitari/a

-

Realitzar operacions de transport amb els recursos i assignació de costos
Executar els calendaris d’operacions de transport per assegurar-se que es compleixen els terminis
Coordinació d'instal·lacions, equips, infraestructures i sistemes per minimitzar els temps d’aturada
Resoldre conflictes de gestió de relacions amb els clients
Oferir serveis logístics que compleixin els requisits del client
Realitzar activitats de consolidació de càrrega
Realitzar un seguiment dels horaris de manipulació de càrrega per assegurar-se que es compleixin
els terminis
Realitzar la documentació dels requisits empresarials
Complir els procediments organitzatius per reduir les emissions, augmentar l’eficiència energètica
i reduir la petjada de carboni de l’organització
Aplicar polítiques, normes i procediments operatius
Coordinar les activitats de seguretat i salut laboral per assegurar-ne el compliment
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Aquest perfil, sota la supervisió del Director de Transport, és responsable d’executar el transport de mercaderies, ja sigui amb
mitjans propis o subcontractats, d'una empresa fins al client, d’acord amb les condicions establertes. Ha d’actuar amb rapidesa
davant els canvis i consensuar amb la Direcció solucions ràpides per a problemes inesperats. A més, ha de tenir una gran
capacitat per treballar de manera coordinada, ja que per fer arribar les mercaderies al lloc adequat i en el temps previst pot
ser que intervinguin diferents operadors i també diferents mitjans de transport (ferrocarrils, camió, vaixell, etc.).
Competències:
- Treball en equips multidis.: per coordinar-se
adequadament amb els diferents operadors.
- Capacitat analítica i de resolució: A partir de l’ús
de dades i del seu anàlisi, per donar resposta
adequada al client.
- Responsabilitat: assegurar que les mercaderies
arriben al destí en condicions i posició adequades.
- Resiliència: Davant l’exigència de continuïtat i
flexibilitat, aquest perfil ha de ser capaç de
treballar adequadament sota pressió.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
-

Ús avançat de sistemes de gestió de transport (TMS i TME)
Ús i coneixement de plataformes globals d’ecommerce.
Tècniques i sistemes de traçabilitat i Real Time Tracking.
Coneixement i maneig de sistemes de planificació tipus DRP
(Distribution Requirement Planning) i ERP (Enterprise Resource
Planning)
- Eines d’analítica de dades o Logistics Analytics
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Gestió i Operacions del Transport

Agent d'aduanes

-

(no es considera un
perfil específic del sector
logístic i sovint és un
servei externalitzat)

-

Gestionar el despatx de duanes de la mercaderia importada o exportada a compte del seu
representat.
Assessorar el client en matèria de duanes i proporcionar informació actualitzada sobre els canvis,
tendències i estadístiques del comerç exterior.
Dur a terme tasques de gestió i logística amb transportistes, agents naviliers, magatzems,
autoritats reguladores, duanes, bancs, asseguradores, entre d'altres.
A les inspeccions que es puguin requerir a la duana ha d'estar present com a representant de
l'importador o l'exportador.
Intermediar entre importadors i exportadors assessorant perquè compleixin amb la normativa
que regula el comerç exterior.
Fer complir el que estipula la llei per a garantir la seguretat jurídica d'importadors i exportadors.
Pagar els impostos (IVA i aranzels) en nom de l'importador davant la duana.
Expedir els certificats d'origen que siguin necessaris
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

L'agent duaner és un professional especialitzat en comerç exterior que ha de facilitar la importació i exportació de mercaderies
sotmeses a les restriccions i inspeccions duaneres. En cada operació, aquest professional s'encarrega de fer una classificació
correcta i calcular el valor imposable, així com conèixer absolutament tots els productes que estan subjectes a quotes ,
restriccions i controls pre duaners. Sol ser un perfil que domina diferents idiomes, preferentment l'anglès, i ha de disposar de
capacitat per organitzar grans quantitats de treball sense perdre detall. Ha de tenir amplis coneixements en lleis i tractats
comercials, per recolzar les seves transaccions i poder ser el millor intermediari entre els clients que ho necessitin.
Competències:
Coneixements genèrics:
- Presa de decisions: Per fer front a les situacions
- Ús avançat de sistemes de gestió de transport (TMS i TME)
que poden afectar l’eficiència de l’operació i
- Ús i coneixement de plataformes globals d’ecommerce.
l’entrega al client.
- Tècniques i sistemes de traçabilitat i Real Time Tracking.
- Capacitat analítica i de resolució: A partir de l’ús
- Coneixement i maneig de sistemes de planificació tipus DRP
de dades i del seu anàlisi, per donar resposta
(Distribution Requirement Planning) i ERP (Enterprise Resource
adequada al client.
Planning)
- Resiliència: Davant l’exigència de continuïtat i
- Coneixement d’INCOTERMS 2020 i regulacions
flexibilitat, aquest perfil ha de ser capaç de
transfrontereres.
treballar adequadament sota pressió.
Eines d’analítica de dades o Logistics Analytics
- Meticulositat: per complir adequadament amb els
procediments duaners i altres tràmits.
Grau d’impacte dels drivers del sector:
- ............................................................... +
Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental
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Gestió i Operacions del Transport

Cap/responsable
de línia

-

Aplicar principis i tècniques d’anàlisi estadística per analitzar els paràmetres de les operacions de
transport
Desenvolupar plans de gestió de flotes de vehicles
Optimitzar la gestió de recursos, espai i costos tot assegurant que es compleixen els horaris de
les operacions de transport i manipulació de càrrega.
Dur a terme solucions logístiques integrades per millorar el pla de transport
Gestionar les operacions de transport i recollida
Formular plans de gestió d’incidents o de crisi
Revisar mètodes i tècniques per gestionar millor les mercaderies i materials perillosos
Proposar solucions innovadores per a la gestió
Analitzar els riscos associats a canvis de procés
Desenvolupar mesures per millorar la gestió de la qualitat i fixar els estàndards de qualitat
Formular polítiques i procediments de protecció del medi ambient
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Aquest perfil és la persona responsable directament d'un servei regular entre dos o més punts (ports, aeroports, etc.). Aquests
serveis regulars són els que estableixen les companyies de transport, navilieres, aerolínies, etc. per cobrir la demanda de
transport de mercaderies. Els/les caps de línia, poden planificar i comercialitzar amb antelació la capacitat de càrrega del mitjà
de transport. Aquest perfil té la responsabilitat comercial i de coordinació de totes les càrregues embarcades o desembarcades
en el seu node, així com de mantenir una estreta comunicació amb l’operador de el servei de transport.
Competències:
- Presa de decisions: Per fer front a les situacions
que poden afectar la ruta i l’entrega de
mercaderies.
- Treball en equip multidisciplinar: Necessitat
d’operar amb diferents agents i entorns culturals i
disciplines.
- Capacitat analítica i de resolució: Analitzar dades
per optimitzar processos i la pròpia ruta.
- Responsabilitat: per la gestió complerta de la ruta i
la custòdia dels béns que hi circulen.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
-

Ús avançat de sistemes de gestió de transport (TMS i TME)
Ús i coneixement de plataformes globals d’ecommerce.
Tècniques i sistemes de traçabilitat i Real Time Tracking.
Coneixement i maneig de sistemes de planificació tipus DRP
(Distribution Requirement Planning) i ERP (Enterprise Resource
Planning)
- Eines d’analítica de dades o Logistics Analytics

- ............................................................... +

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental
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Gestió i Operacions del Transport
Director/a
d’operacions
de transport -

Dissenya els sistemes de transport de l'empresa per aconseguir la seva optimització d'acord amb els
objectius de l'empresa i el nivell de servei als clients.
Contracta els serveis de transport necessaris.
Realitza la planificació de les necessitats de transport en el marc de la política general de l'empresa i
del control dels seus costos.
Analitza les tendències de mercat de serveis de transport i avalua els proveïdors de serveis, per tal
d'escollir els més competitius.
Identifica els problemes que puguin produir-se durant les operacions de transport i introdueix
solucions de millora.
Investiga i analitza noves oportunitats de negoci per millorar i ampliar les expectatives de la
companyia pel que fa al transport.
Decideix sobre els mitjans de transport més idonis i aconsella sobre les inversions en transport.
Negocia les condicions, les tarifes i els volums de mercaderies que s'han de transportar, i efectua la
seva contractació.
Decideix i aplica la documentació necessària.
Controla la base de dades de transports, verifica i aprova les factures de transport dels
subcontractistes i revisa les condicions contractuals.
Tracta amb tot el referent a incidències, danys o pèrdues de productes durant el procés de
transport, i analitza les causes per prendre les decisions pertinents.
Estableix les pautes i els procediments de control.
Fixa les necessitats de personal en l'àrea de transport.
Aplica les regles i procediments en matèria de seguretat, salut i medi ambient en les activitats de
transport.
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Aquest perfil és responsable de supervisar i coordinar el transport de mercaderies, ja sigui amb mitjans propis o
subcontractats, d'una empresa fins al client, amb eficiència i d’acord amb les condicions establertes. La gran varietat de
situacions a les que ha de fer front, l'obliguen a prendre decisions constantment i a buscar solucions ràpides a problemes
inesperats. A més, ha de tenir una gran capacitat de coordinació, per gestionar els diferents operadors implicats i dirigir
equips propis o externs.
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Competències:
- Presa de decisions: Davant d’incerteses i
d’entorns canviants.
- Treball en equips multidis.: per coordinarse adequadament amb els diferents
operadors.
- Comprensió i gestió tecnològica: capacitat
de treure profit de les tecnologies
existents al mercat.
- Capacitat analítica i de resolució: A partir
de l’ús de dades i del seu anàlisi, per
preveure situacions i avançar-se, i fer més
eficient els processos.
- Responsabilitat: assegurar el compliment
del servei als clients.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
-

Ús avançat de sistemes de gestió de transport (TMS i TME)
Ús i coneixement de plataformes globals d’ecommerce.
Tècniques i sistemes de traçabilitat i Real Time Tracking.
Coneixement i maneig de sistemes de planificació tipus DRP
(Distribution Requirement Planning) i ERP (Enterprise Resource
Planning)
- Eines d’analítica de dades o Logistics Analytics

- ............................................................... +

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental
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Gestió i Operacions del Transport

Coordinador/a de
permisos,
Coordinador/a
d'expedicions,
Coordinador/a de
dispathing

-

Conèixer i confirmar les comandes que seran preparats i enviats en el dia.
Ordenar el llistat de comandes de preparar.
Assignar les comandes als transportistes i indicar les franges horàries en les que hauran de
recollir la mercaderia.
Programar l'ocupació dels molls de càrrega.
Preveure l'espai necessari a la zona d'emmagatzematge temporal al costat de expedicions.
Combinar i agrupar mercaderies procedents de les diferents zones de picking o del magatzem
per a la seva posterior expedició.
Comprovació de la documentació i verificació documental final.
Comprovació dels productes final i verificació que tota la informació està el sistema de gestió
de magatzems.
Comprovació que la pesada i la volumetria de la comanda sigui d'acord amb els requeriments
dels transportistes i s'etiqueta.
Supervisar l'embalat i empaquetat, i la personalització de les trameses en cas necessari.
Supervisar la càrrega de la mercaderia
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Aquest perfil tan es pot trobar en l’àmbit de transport com en l’àmbit de gestió de magatzem. Es tracta d’un perfil en contacte
amb els operadors d’expedició i sovint també amb els/les transportistes, amb rol de coordinació per assegurar que les
mercaderies arriben al destí, en l’estat adequat i amb el temps adequat. Sol ubicar-se a prop dels molls de càrrega i descàrrega
de les naus logístiques i ha de saber manejar instruments de seguiment, control i generació de rutes. També té la
responsabilitat de garantir que la documentació es tramiti adequadament, al mateix temps que es segueixen les normatives
previstes per cada tipus de mercaderia, mercat, etc.
Competències:
- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.
- Resiliència: per fer front a l’actual flexibilitat,
rapidesa i complexitat de les operacions
logístiques.
- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Ús avançat de sistemes de gestió de transport (TMS i TME)
- Ús i coneixement de plataformes globals d’ecommerce.
- Coneixement i maneig de sistemes de planificació tipus DRP
(Distribution Requirement Planning) i ERP (Enterprise Resource
Planning)

- ............................................................... +

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental
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Gestió i Operacions del Transport
-

Director/a
d'importacions i
exportacions

-

Mantenir relacions amb venedors, operadors, transportistes i autoritats per proporcionar
solucions d’enviament competitiu als clients
Incentivar i liderar el desenvolupament i l'adopció de solucions i tecnologies innovadores
Impulsar una cultura de millora contínua
Impulsar polítiques de responsabilitat social corporativa
Impulsar polítiques i procediments de protecció ambiental
Resoldre els incidents i crisi derivats de les operacions quotidianes
Formar els equips amb un ús eficient dels recursos per la manipulació de càrrega
Revisar els canvis de tarifes, costos, pressupostos, etc., per l'acompliment de les operacions.
Avaluar polítiques, normes i procediments operatius
Desenvolupar plans de mitigació de riscos
Gestionar equips al lloc de treball
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Aquest perfil s’encarrega de dirigir les operacions d’importació i exportació de mercaderies, supervisant totes les gestions
pròpies d'aquest procés i contactant amb els clients per establir les condicions i terminis de les mercaderies. Està en contacte
amb els clients i té un rol destacat en la millora contínua dels processos. Ha de comptar amb habilitats comercials i per a la
comunicació verbal i escrita i tenir una bona comunicació interpersonal amb diferents àrees de l'empresa. També ha de
disposar de capacitat negociadora, i de planificació. És clau també la seva actitud proactiva i amb coneixements de diferents
idiomes. Solen ser perfils amb capacitat d’anàlisi i de síntesi de situacions que es poden donar durant les operacions.
Competències:
- Presa de decisions: com a directiu, ha d’assumir la
presa de responsabilitat i la seva consecució.
- Cap. analítica i de resolució: Visualitzar i entendre
les situacions en base a dades i recursos i afrontarles.
- Innovació i millora contínua: aportant valor que
millora la prestació dels serveis i les operacions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Coneixements dels INCOTERMS (normes reguladores de les
condicions de transport).
- Ús avançat de sistemes de gestió de transport (TMS i TME)
- Ús i coneixement de plataformes globals d’ecommerce.
- Coneixement i maneig de sistemes de planificació tipus DRP
(Distribution Requirement Planning) i ERP (Enterprise Resource
Planning)
- Eines d’analítica de dades o Logistics Analytics
- ............................................................... +

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental
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Vendes i atenció al client
-

Assistent/a
d’operacions de
vendes

Entendre els requisits i l'activitat dels clients
Identificar les solucions adequades per donar resposta a les consultes del client
Disposar de coneixements de vendes i de gestió de clients
Suport al seguiment d'incidències en la prestació de serveis logístics a clients
Realitzar activitats administratives
Exercir un paper de suport en assessorar els clients sobre tarifes, costos i / o pressupostos, etc.
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Es tracta d’un perfil clarament enfocat a client, amb un rol de responsabilitat limitada, i amb l’assumpció de tasques
principalment administratives. Han de tenir una visió de conjunt de tot el procés logístic i conèixer els diferents actors implicat,
per comprendre bé la tasca concreta, dins de la globalitat del procés.
Competències:
- Fonaments de les TIC: Coneixements a nivell
d’usuari de les eines de gestió i ofimàtiques.
- Enfocament a client: malgrat tenir un rol més
administratiu ha de tenir capacitat de relació amb
el client directament per qüestions puntuals.
- Meticulositat: Per assegurar el correcte
compliment de l’operació amb el client.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Ús a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb clients (CRM o
similars).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de recursos (ERP o
similar).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de transport (TMS i
TME) i plataformes d’ecommerce.
- Coneixements bàsics sobre Incoterms, aduanes, prevenció de
riscos, matèries perilloses, etc., en funció del sector i el rol
concret.
- ............................................................... +

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental
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Vendes i atenció al client
- Entendre els requisits i l'activitat dels clients
- Comprendre les necessitats i oportunitats del mercat en els comptes clau dins dels verticals
assignats
- Identificar les solucions adequades per donar resposta a les consultes del client
- Realitzar entrevistes i visites comercials per identificar necessitats del client
- Oferir i planificar serveis logístics que compleixin els requisits del client
- Supervisar les incidències en la prestació de serveis logístics a clients
- Realitzar activitats administratives
- Exercir un paper de suport en assessorar els clients sobre tarifes, costos i / o pressupostos ,etc.
- Resoldre conflictes de gestió de relacions amb els clients

Oficial gestor
d’atenció al client

Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

De nou és un perfil clarament enfocat a client, i en aquest cas amb contacte directe i permanent amb la seva cartera assignada.
També té un rol de responsabilitat limitada, però ha de tenir una visió de conjunt de tot el procés logístic i conèixer els diferents
actors implicat, per comprendre bé la petició del client, dins de la globalitat del procés, i donar-hi una primera resposta, que
en la mesura del possible resolgui la petició.
Competències:
- Fonaments de les TIC: Coneixements a nivell
d’usuari de les eines de gestió i ofimàtiques.
- Enfocament a client: malgrat tenir un rol més
administratiu ha de tenir capacitat de relació amb
el client directament per qüestions puntuals.
- Resiliència: Ha de gestionar adequadament la
pressió del client quan hi ha problemàtiques amb
les operacions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Ús a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb clients (CRM o
similars).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de recursos (ERP o
similar).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de transport (TMS i
TME) i plataformes d’ecommerce.
- ............................................................... +

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental
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Vendes i atenció al client

Analista de la
qualitat del servei

-

Inspeccionar la documentació dels processos logístics amb els clients i segons els estàndards de
la indústria o requisits del sector
Inspeccionar el funcionament dels protocols de gestió d’incidències o de crisi
Inspeccionar i realitzar comprovacions per assegurar-se que els materials o les càrregues
s’ajusten a les normes
Realitzar activitats de seguretat i prevenció de riscos laborals per assegurar-ne el compliment
Realitzar avaluacions de riscos per a la seguretat i la salut
Realitzar auditoris de productes i actuar d’acord amb els procediments d’auditoria interna
Seguir polítiques, normes i procediments operatius
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Es tracta d’un perfil orientat a l’anàlisi, i per tant, ha de ser capaç de treballar amb dades analítiques i extreure’n conclusions.
Cal coneixement dels procediments de qualitat i normatives i estàndards vigents. La seva tasca s’ubica en els processos de
millora contínua i per tant, cal que disposi d’un actitud innovadora per la millora de la qualitat. Ha de disposar de l’habilitat de
convertir la seva tasca en un actiu de valor per a l’empresa, ja sigui de transport, magatzem, o comercialitzadora.
Competències:
- Capacitat analítica i de resolució: per extreure
patrons i poder avaluar comportaments
qualitatius.
- Innovació i millora contínua: a partir de
l’observació del procés, plantejar canvis que
millorin la qualitat.
- Meticulositat: Observació del detall, propi de les
tasques vinculades amb qualitat.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Ús a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb clients (CRM o
similars).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de recursos (ERP o
similar).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de transport (TMS i
TME) i plataformes d’ecommerce.
- Coneixement i aplicació normatives de qualitat (p.e. ISO 9001;
ISO 14001, etc.)
- ............................................................... +

Transformació digital
Nous models de consum
Internacionalització dels negocis
Sostenibilitat ambiental
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Vendes i atenció al client
-

Responsable
d’atenció al client

-

Entendre els requisits i l'activitat dels clients
Comprendre les necessitats i oportunitats del mercat en els comptes clau dins dels verticals
assignats
Identificar les solucions adequades per donar resposta a les consultes del client
Realitzar entrevistes i visites comercials per identificar necessitats del client
Oferir i planificar serveis logístics que compleixin els requisits del client
Supervisar i responsabilitzar-se de les incidències en la prestació de serveis logístics a clients
Realitzar activitats de control en la qualitat d'atenció al client
Assessorar els clients sobre tarifes, costos i / o pressupostos ,etc.
Resoldre conflictes de gestió de relacions amb els clients
Dirigir i supervisar la tasca de l'equip d'atenció al client
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

El responsable d’atenció al client assumeix un rol similar al de gestor d’atenció al client, però amb major responsabilitat, ja
que ha de rendir comptes dels indicador vinculats a aquesta gestió. És un perfil enfocat a client, que ha de mantenir el contacte
amb els clients i ha de respondre a la seva cartera assignada. Ha de tenir una visió de conjunt de tot el procés logístic i conèixer
els diferents actors implicat, per comprendre bé les peticions dels clients, dins de la globalitat del procés, i donar-hi una
primera resposta, que en la mesura del possible resolgui la petició. Pot gestionar equips de gestors en funció del tamany de
l’empresa.
Competències:
- Fonaments de les TIC: Coneixements a nivell
d’usuari de les eines de gestió i ofimàtiques.
- Enfocament a client: Ha de tenir capacitat de
relació amb el client.
- Resiliència: Ha de gestionar adequadament la
pressió del client quan hi ha problemàtiques amb
les operacions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Ús a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb clients (CRM o
similars).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de recursos (ERP o
similar).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de transport (TMS i
TME) i plataformes d’ecommerce.
- ............................................................... +
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________________________________________________________

Vendes i atenció al client
-

Responsable de
gestió de
comandes

-

Interpretar la comanda del client i convertir-la en un servei adequat que respongui a la seva
necessitat
Estructurar la comanda d'acord amb els procediments interns de l'empresa
Conèixer les diferents solucions i identificar la més adequada
Contactar amb el client per aclariments, dubtes o manca d'informació
Traspassar la informació als equips de planificació i execució a través dels sistemes establerts
Supervisar les incidències en la prestació del servei
Exercir un paper de suport a la tasca comercial, en assessorar tan a clients com a comercials
sobre tarifes, costos i / o pressupostos ,etc.
Fer el seguiment de la comanda
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Les comandes són el punt d’entrada, un cop s’ha ofertat al client i aquest ha acceptat l’oferta. Cal que el perfil que s’encarregui
de la gestió de les comandes sigui precís en la seva elaboració, que entengui la necessitat que el client ha acceptat en l’oferta
i conjuntament amb l’equip comercial s’hi pugui donar resposta. Exerceix tasques que sovint requereixen de contacte amb el
client, per aclariment de dubtes o resolució d’aspectes que no han quedat clars en la fase d’oferta. Ha de disposar també d’una
visió de conjunt de l’empresa i del procés logístic, i conèixer tots els recursos disponibles i les capacitats de servei.
Competències:
- Treball en equips multidisc.: ha de relacionar-se
amb tots els dept. implicats en el procés i ser part
de la planificació global.
- Capacitat analítica i de resolució: en base a la
informació que disposa, ha de ser capaç de
gestionar la complexitat de la petició del client.
- Enfocament a client: Ha de tenir capacitat de
relació amb el client, i entendre la seva demanda i
necessitat.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Ús a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb clients (CRM o
similars).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de recursos (ERP o
similar).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de transport (TMS i
TME) i plataformes d’ecommerce.

- ............................................................... +
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________________________________________________________

Vendes i atenció al client
-

Responsable de
desenvolupament
de rutes / Trade
Lane Manager

Desenvolupar estratègies comercials per augmentar la quota de mercat localment i global
Revisar les tendències, dinàmiques i moviments del mercat per formular estratègies comercials
Impulsar l'atracció de clients i estratègies de retenció del mateix
Garantir l’efectivitat del procés de venda
Revisar i elaborar mètriques del rendiment de vendes per millorar els resultats
Iniciar solucions co-creades amb els clients per millorar les ofertes i competitivitat
Formular estratègies d’intervenció per pal·liar situacions de crisi
Alinear les estratègies de gestió de recursos (mà d'obra i actius) amb les estratègies comercials
Desenvolupar alternatives per millorar estàndards i procediments operatius
Gestionar equips al lloc de treball
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Aquest és un perfil altament qualificat, que treballa en la creació de noves línies de negoci, oferint als clients nous serveis. Ha
de ser capaç d’identificar les tendències del mercat i qualificar-les i quantificar-les per assegurar la rentabilitat. Adopta una
posició de millora constant, a partir de l’anàlisi de dades i de la generació de reports que validin les seves decisions. Ha de
tenir una visió àgil del seu lloc de treball i de la gestió de projectes en els quals participa.
Competències:
- Capacitat analítica i de resolució: en base a la
informació que disposa, ha d’identificar noves
oportunitats de negoci, i convertir-les en servei
per al seus clients.
- Innovació i millora contínua: des d’una actitud
emprenedora, ha d’estar contínuament aportant
elements innovadors al negoci per incrementar-ne
el valor afegit al client final.
- Enfocament a client: El coneixement dels clients és
essencial per ser capaç de desenvolupar nous
serveis.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Ús a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb clients (CRM o
similars).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de recursos (ERP o
similar).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de transport (TMS i
TME) i plataformes d’ecommerce.
- Coneixement i ús d’eines d’analítica de dades o Logistics
Analytics

- ............................................................... +
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Vendes i atenció al client
-

Executiu/va de
vendes

-

Comunicar-se amb els gestors de comptes clau (KAM) per identificar nous negocis i fer créixer
la generació d’ingressos
Analitzar les necessitats i oportunitats del mercat en comptes clau
Resoldre conflictes de gestió amb els clients
Analitzar la informació del client i les necessitats per millorar la relació amb el client
Desplegar serveis logístics que compleixin els requisits del client
Planificar l’entrega de serveis logístics que compleixin els requisits del client
Supervisar les pèrdues en la prestació de serveis logístics als clients
Realitzar vendes de productes i serveis logístics
Investigar informació sobre clients potencials per facilitar les vendes de productes i serveis
logístics
Elaborar propostes de vendes / documents de licitació
Supervisar els preus i les estructures de costos dels productes i serveis
Optimitzar l’ús dels recursos i avaluar factors de risc que afecten l'eficiència
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

El perfil d’executiu de vendes respon a un professional amb experiència en el sector logístic i amb capacitat de coneixement
del mercat i de les dinàmiques del sector logístic. Pot estar centrat en un sector específic (vertical), però no necessàriament.
Fa seguiment dels clients i dels serveis oferts, i requereix de dots comercials i de capacitat de resoldre situacions. Sol disposar
de competències per la presa de decisions en la negociació amb els clients.
Competències:
- Presa de decisions: l’habilitat de l’executiu de
vendes sovint es basa en la capacitat de poder
tancar operacions amb rapidesa i determinació.
- Capacitat analítica i de resolució: en base a la
informació que disposa, ha d’identificar nous
clients i noves oportunitats de creixement.
- Enfocament a client: El coneixement del mercat i
la competència és essencial per ser capaç de
captar nous clients i nous negocis.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Ús a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb clients (CRM o
similars).
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de recursos (ERP o
similar).
- Coneixement i ús d’eines d’analítica de dades o Logistics
Analytics

- ............................................................... +
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Vendes i atenció al client
-

Director/a de
vendes i
màrqueting, Key
Account
Manager,
Director/a de
desenvolupament
de negocis

-

Col·laborar en la identificació de nous negocis i fer créixer relacions que ajudin a la generació
d’ingressos
Elaborar plans de negoci per fer créixer els mercats
Impulsar l'atracció de clients i estratègies de retenció de client
Revisar les propostes de vendes i / o documents de licitació
Seguiment del resultat de vendes, per millorar-ne els resultats.
Elaborar mètriques i objectius de rendiment de vendes
Desenvolupar solucions co-creades amb els clients per millorar les ofertes i la competitivitat
Revisar les necessitats del client per millorar les ofertes i la competitivitat
Desenvolupar estratègies d’intervenció per errors o problemes en els serveis logístics.
Optimitzar l’ús dels recursos assignats dins de les activitats empresarials
Gestionar equips al lloc de treball
Desenvolupar plans de mitigació de riscos
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Es tracta d’un perfil similar al d’executiu de vendes, però amb un grau de responsabilitat major, i amb preponderància
jeràrquica sobre aquest. Respon a un professional amb llarga experiència en el sector logístic i amb una alta capacitat de
coneixement del mercat i de les dinàmiques del sector logístic. Pot estar centrat en un sector específic (vertical), però no
necessàriament. Fa seguiment dels clients i dels serveis oferts, i requereix de dots comercials i de capacitat de resoldre
situacions. Sol marcar la política de vendes i l’estratègia comercial, i el control i gestió del compte de resultats. Pot intervenir
puntualment en les negociacions que duen a terme els executius de vendes, per assegurar l’operació.
Competències:
Coneixements genèrics:
- Presa de decisions: l’habilitat de l’executiu de
- Ús a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb clients
vendes sovint es basa en la capacitat de poder
(CRM o similars).
tancar operacions amb rapidesa i determinació.
- Ús a nivell d’usuari de sistemes de gestió de recursos (ERP
- Capacitat analítica i de resolució: en base a la
o similar).
informació que disposa, ha d’identificar nous clients
Coneixement i ús d’eines d’analítica de dades o Logistics
i noves oportunitats de creixement.
Analytics
- Responsabilitat: en els resultats comercials de
l’empresa i en l’estratègia seguida.
- Enfocament a client: El coneixement del mercat i la
competència és essencial per ser capaç de captar
nous clients i nous negocis.
Grau d’impacte dels drivers del sector:
- ............................................................... +
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Solucions logístiques i Gestió de programes i millora de processos logístics

Especialista en
solucions
logístiques,
Enginyer/a de
solucions
logístiques

- Analitzar les necessitats del servei de logística del client
- Gestionar dades mitjançant una combinació de mineria de dades, modelatge, anàlisi, mapeig de
processos, etc.
- Desenvolupar solucions empresarials mitjançant analítica de dades
- Revisar els costos i els beneficis de les solucions de Big Data per atendre adequadament les
necessitats
- Avaluar els procediments operatius de logística
- Revisar les llacunes i debilitats en les operacions de la cadena de subministrament
- Identificar solucions per la millora de la gestió del client
- Desenvolupar solucions co-creades amb els clients per millorar les ofertes i la competitivitat
- Realitzar avaluacions bàsiques de risc
- Supervisar equips en el treball
- Desenvolupar alternatives per millorar procediments, estàndards i normes operatives
- Optimitzar l’ús dels recursos assignats dins de les activitats empresarials
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

L’enginyer de solucions logístiques té un rol cada cop més important en les empreses logístiques, ja que aporta millores
contínues en els sistemes emprats en la companyia, a partir de l’analítica de dades. La millora en les solucions va directament
relacionada amb les millores en els processos i sovint la tasca d’aquest perfil entra fer tasques d’enginyer d’operacions. Sol
tenir una base de coneixement tecnològica molt important i ha de mantenir-se altament actualitzat en l’evolució dels
sistemes i de les tecnologies emergents.
Competències:
Coneixements genèrics:
- Treball en equips multidisc.: participen de projectes
- Ús i coneixement de llenguatges de programació avançats.
cada cop més marcats per metodologies àgils i per
- Domini a nivell administrador dels sistemes de gestió amb
tant, amb la participació de diferents perfils i dept.
clients (CRM o similars).
- Comprensió i gestió tecnol.: coneixement profund
- Domini a nivell administrador de sistemes de gestió de
de les tecnologies implicades en el sistemes.
recursos (ERP o similar).
- Capacitat analítica i de resolució: A partir de les
Domini a nivell administrador d’eines d’analítica de dades
dades, generar millores en els sistemes, que millorin
o Logistics Analytics
la performance de l’empresa amb els clients.
- Innovació i millora contínua: amb visió
intraemprenedora i exploració de noves solucions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:
- ............................................................... +
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Solucions logístiques i Gestió de programes i millora de processos logístics

Especialista en
operacions
logístiques (visió
processos)

-

Proposar millors maneres d’abordar els problemes mitjançant la síntesi i reorganitzar de la
informació del problema
Analitzar els riscos associats a canvis en els processos
Proposar millores en el procés empresarial mitjançant l’anàlisi dels fluxos de treball
Implementar sistemes de gestió del coneixement
Facilitar l'execució dels procediments de qualitat
Proposar maneres d’eliminar llacunes i debilitats en les operacions de la cadena de
subministrament
Elaborar plans per implementar nous procediments innovadors
Revisar les últimes tendències en metodologies empresarials per a l'aplicació al negoci logístic
Facilitar activitats i fites clau en projectes de canvi de procés
Adaptar les últimes tecnologies per donar suport a les activitats de millora de les operacions
Desenvolupar millores de procés a partir de l'automatització i la tecnologia
Supervisar equips en el treball
Facilitar els projectes d’equip

-

Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

L’especialista en operacions logístiques té una visió global de tots els processos implicats en la cadena logística i aporta
millores i solucions de manera continua. El seu paper és clau en un sector amb alta competència i amb marges ajustats i en
un moment d’internacionalització de diferents companyies. La millora en les operacions sovint va lligada a les millores en les
solucions i per tant, relació amb els enginyers de solucions.
Competències:
- Treball en equips multidisc.: participen de projectes
cada cop més marcats per metodologies àgils i per
tant, amb la participació de diferents perfils i dept.
- Comprensió i gestió tecnol.: coneixement profund
dels processos i tecnologies que en formen part.
- Capacitat analítica i de resolució: A partir de les
dades, generar millores en les operacions, que
millorin la performance de l’empresa amb els
clients.
- Innovació i millora contínua: amb visió
intraemprenedora i exploració de noves solucions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Domini a nivell administrador dels sistemes de gestió amb
clients (CRM o similars).
- Domini a nivell administrador de sistemes de gestió de
recursos (ERP o similar).
- Domini a nivell administrador d’eines d’analítica de dades
o Logistics Analytics

- ............................................................... +
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Solucions logístiques i Gestió de programes i millora de processos logístics

Especialista
vertical (sector)

-

Personalitzar solucions estàndard per al vertical específic
Proposar solucions multimodals i integrades per al vertical específic
Donar suport als clients en les operacions logístiques
Analitzar solucions logístiques que atenguin les necessitats del client
Identificar mancances i debilitats en les operacions de la cadena de subministrament
Col·laborar amb les parts interessades per establir relacions que facilitin la gestió verticalitzada
Implementar solucions logístiques innovadores
Revisar diferents aspectes de la gestió de projectes en funció de les prioritats i necessitats
Desenvolupar la generació d’ingressos de forma específica per al vertical assignat
Gestionar diferents aspectes de la gestió de projectes en funció de les prioritats i necessitats
Realitzar avaluacions bàsiques de risc
Desenvolupar alternatives per millorar procediments, estàndards i normes operatives
Optimitzar l’ús dels recursos assignats als projectes
Gestionar les parts interessades en el seguiment del compliment dels requisits i les activitats
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Cada cop més les empreses logístiques disposen de professionals coneixedors de determinats sectors estratègics, per poder
facilitar serveis més adaptats a aquell sector. Solen ser persones que han treballat en les empreses client i que tenen
experiència logística i saben quines necessitats tenen en el moviment de mercaderies. Poden anar de la ma de KAM’s o
Business Developers i en aquest cas, el seu rol és d’aportar solucions que afegeixin valor al vertical i que ajudin a consolidar
la tasca comercial.
Competències:
Coneixements genèrics:
- Treball en equips multidisc.: participen de projectes
- Domini a nivell administrador dels sistemes de gestió amb
cada cop més marcats per metodologies àgils i per
clients (CRM o similars).
tant, amb la participació de diferents perfils i dept.
- Domini a nivell administrador de sistemes de gestió de
- Capacitat analítica i de resolució: A partir de les
recursos (ERP o similar).
dades, generar millores en les operacions, que
Domini a nivell administrador d’eines d’analítica de dades
millorin la performance de l’empresa amb els
o Logistics Analytics
clients.
- Innovació i millora contínua: amb visió
intraemprenedora i exploració de noves solucions.
- Enfocament a client: Han de ser coneixedors del
vertical pel qual treballen i entendre les necessitats.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

- ............................................................... +
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Solucions logístiques i Gestió de programes i millora de processos logístics

Director/a de
solucions
logístiques i
d’implantació

-

Desenvolupar estratègies d’intervenció per pal·liar problemes en els serveis
Influir en les parts clau per adoptar solucions de Big Data
Analitzar les tendències, dinàmiques i moviments del mercat i influir per la presa de decisions
Implantació de solucions logístiques innovadores per als clients
Desenvolupar estratègies per satisfer les necessitats dels clients
Formular estratègies per implicar les parts interessades en la resolució de problemes
Influir a les parts interessades per fer créixer la generació d'ingressos en múltiples verticals
Influir en els gestors de comptes clau (KAM) per identificar i fer créixer la generació d’ingressos
en múltiples verticals
Desenvolupar plans de mitigació de riscos
Dirigir equips en el lloc de treball
Aplicar polítiques, normes i procediments operatius
Alinear les estratègies de gestió de recursos (mà d'obra i actius) en les diferents activitats
empresarials
Influir en les perspectives i en els grups d'interès
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

El/la Director/a de solucions logístiques, juntament amb l’especialista de solucions, té la responsabilitat d’aportar millores
contínues en els sistemes emprats en la companyia, a partir de l’analítica de dades. La millora en les solucions va directament
relacionada amb les millores en els processos i ha de conèixer aspectes d’enginyeria, per poder coordinar l’equip. Sol tenir
una base de coneixement tecnològica, amb coneixements de negoci i d’experiència al sector. Ha de mantenir-se informat en
l’evolució dels sistemes i de les tecnologies emergents.
Competències:
Coneixements genèrics:
- Presa de decisions: per gestionar i fer implementar
- Coneixement de llenguatges de programació avançats.
les solucions logístiques i millores.
- Coneixement d’administrador dels sistemes de gestió amb
- Capacitat analítica i de resolució: És clau tenir la
clients (CRM o similars).
capacitat d’avançar-se i aportar solucions que
Coneixement a nivell administrador de sistemes de gestió
resolguin determinades problemàtiques.
de recursos (ERP o similar).
- Responsabilitat: amb l’equip i amb la correcta
- Coneixement a nivell administrador d’eines d’analítica de
implementació i impacte de les solucions.
dades o Logistics Analytics
- Enfocament a client: El coneixement del mercat i la
competència és essencial per ser capaç d’aportar
solucions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

- ............................................................... +
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Sistemes d’informació

Especialista en
dades logístiques
/ Analista de
dades màster /
Master Data
Executive

- Analitzar les entrades i sortides de dades i els sistemes de captura
- Analitzar dades i obtenir patrons de comportament
- Comprendre les implicacions dels resultats per la presa de decisions sobre les operacions
logístiques
- Gestionar les dades mitjançant una combinació de mineria de dades, modelatge, anàlisi, anàlisi
cost-benefici, mapeig de processos, etc.
- Desenvolupar sistemes i bases de dades de gestió de dades per la millora del procés logístic
- Elaborar plans per implementar solucions logístiques innovadores
- Recomanar solucions logístiques innovadores que atenguin les necessitats del client
- Revisar les últimes tendències tecnològiques per a l'aplicació al negoci logístic
- Facilitar activitats i fites clau en projectes tecnològics
- Desenvolupar solucions i automatitzacions tecnològiques per millorar els processos
- Avaluar factors de risc que afecten l'eficiència
- Facilitar l’entrega de resultats clau dins dels projectes
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Els analistes de dades cada cop agafen major importància en diferents sectors, degut a la importància de la informació en
els nous models de negoci. Es tracta de professionals amb formació especialitzada en l’ús de dades i en analítica i que a
banda, han de aportar creativitat per resoldre els reptes de forma original. Ha de qüestionar les dades obtingudes, ser
escèptic a l'hora de desenvolupar les seves conclusions, i tenir capacitat de síntesi.
Competències:
- Comprensió i gestió tecnològica: Han d’estar
capacitats en les darreres tecnologies en l’àmbit de
l’anàlisi de dades, i també en altres tecnologies per
la seva adquisició (per exemple, IoT).
- Capacitat analítica i de resolució: A partir de les
dades, extreure’n conclusions rellevants i patrons
per a la seva aplicació pràctica al negoci.
- Innovació i millora contínua: amb visió
intraemprenedora i exploració de noves solucions.

Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Coneixement i ús d’eines tipus Hadoop, Apache Storm,
Phyton, MongoDB, etc.
- Domini d’altres eines d’analítica de dades o Logistics
Analytics
- Noves tendències en el camp de l’analítica de dades:
analítica augmentada, intel·ligència contínua, analítica
gràfica, teixits de dades, IA i Machine Learning, etc.
- Domini a nivell administrador dels sistemes de gestió amb
clients (CRM o similars) o de gestió de recursos (ERP o
similar).
- ............................................................... +
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Sistemes d’informació

Especialista en
solucions
informàtiques /
Especialista en
projectes de
serveis digitals

- Col·laborar amb els clients per assegurar una implementació efectiva de els projectes informàtics
dels clients
- Determinar els requisits bàsics del client per desenvolupar solucions informàtiques
- Integrar nous processos i sistemes informàtics per a la millora contínua
- Desenvolupar la seguretat en xarxa dels processos i sistemes TIC
- Implementar solucions informàtiques personalitzades per satisfer les necessitats del client
- Implementar solucions informàtiques integrades mitjançant anàlisis cost-benefici per donar
resposta a les necessitats dels clients
- Disposar d'informació sobre les darreres tendències tecnològiques i entendre la seva possible
aplicació al negoci logístic.
- Facilitar activitats i fites clau en projectes tecnològics
- Facilitar l’entrega de resultats clau dins dels projectes d’equip / departament
- Facilitar el suport administratiu per als processos de gestió de projectes
- Recomanar amb precisió els recursos necessaris per a les activitats del projecte
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Aquests professionals solen formar part dels departaments de sistemes de les empreses, i solen orientar-se al manteniment
i evolució de la infraestructura tecnològica de l’empresa, al mateix temps que desenvolupen nous projectes. Cada cop més,
per a la gestió d’aquests projectes, es requereix de coneixement i ús de noves metodologies tipus Agile, que faciliten la
consecució dels objectius amb la participació del client.
Competències:
- Comprensió i gestió tecnològica: Han d’estar
capacitats en les darreres tecnologies, sobretot en
aspectes de connectivitat, e-commerce,
plataformes, etc.
- Capacitat analítica i de resolució: Han de
comprendre la necessitat i convertir-ho en una
solució programada.
- Innovació i millora contínua: amb visió
intraemprenedora i exploració de noves solucions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Coneixement i ús de les darreres tecnologies i llenguatges
per desenvolupar solucions.
- Ús de metodologies àgils de gestió de projectes (Scrum,
Kanban, etc.)
- Domini a nivell administrador dels sistemes de gestió amb
clients (CRM o similars) o de gestió de recursos (ERP o
similar).

- ............................................................... +
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Sistemes d’informació

Manager en
Innovació
logística / millora
de processos

- Gestionar els plans estratègics per alinear els projectes amb l'estratègia empresarial
- Desenvolupar alternatives per millorar estàndards i processos operatius
- Proposar millors maneres d’abordar els problemes mitjançant la síntesi i reorganitzar de la
informació del problema
- Analitzar els riscos associats a canvis en els processos
- Proposar millores mitjançant l’anàlisi del flux de treball
- Proposar maneres d’eliminar les llacunes i debilitats de les operacions de la cadena de
subministrament
- Elaborar plans per implementar solucions logístiques innovadores
- Liderar l’adopció de les últimes tecnologies
- Impulsar la finalització amb èxit de projectes tecnològics
- Integrar solucions i automatitzacions tecnològiques per substituir processos ineficients
- Gestionar l'impacte de les implementacions tecnològiques en l'organització
- Gestionar l'impacte de l'ús de les eines i dispositius electrònics per la millora del rendiment
organitzatiu
- Desenvolupar i revisar sistemes i bases de dades per la millora del procés logístic
- Influir en els principals grups d'interès
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Es tracta de perfils professionals que solen conèixer amb profunditat tots els processos implicats en la logística i que tenen
un rol transversal en la organització, on sovint no estan assignats a un departament concret. Aquesta transversalitat, els
implica tenir dots de persuasió i convenciment i saber treballar amb equips multidisciplinars. I des de la Direcció se’ls ha de
dotar de capacitat decisòria, i d’influència.
Competències:
Coneixements genèrics:
- Presa de decisions: per implementar les millores en
- Domini a nivell usuari dels sistemes de gestió amb clients
processos que no gestionen directament.
(CRM o similars).
- Treball en equips multidisc.: amb visió transversal en
Domini a nivell usuari de sistemes de gestió de recursos
l’organització.
(ERP o similar).
- Capacitat analítica i de resolució: Es parteix de
- Domini a nivell usuari d’eines d’analítica de dades o
l’anàlisi i d’indicadors per proposar millores.
Logistics Analytics
- Innovació i millora contínua: amb visió
intraemprenedora i exploració de noves solucions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

- ............................................................... +
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Sistemes d’informació

Manager de
solucions
empresarials IT /
Manager de
serveis digitals

-

Integrar nous processos i sistemes informàtics
Alinear l'estratègia de sistemes d'informació amb l'estratègia d’experiència del client
Gestionar la seguretat en xarxa dels processos i sistemes tecnològics
Gestionar solucions informàtiques integrades mitjançant anàlisis cost-benefici per servir a
necessitats complexes del client
Revisar l'arquitectura TIC dels clients per millorar el sistema d'integració
Desenvolupar nous negocis a través de l'ús de les TIC i dels sistemes que es disposen
Anàlisi de necessitats de client que puguin generar ingressos a partir de solucions informàtiques i
augmentar la quota de mercat
Dirigir projectes d'equip o departamentals
Influir sobre els caps de departament per obtenir resultats desitjats
Revisar diferents aspectes de la gestió de projectes en funció de les prioritats i necessitats
Avaluar programes per influir en la línia de fons de l'organització
Desenvolupar alternatives per millorar polítiques, procediments i normes
Desenvolupar plans de mitigació de riscos
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

A l’igual que l’especialista en solucions informàtiques, aquests professionals solen formar part dels departaments de
sistemes de les empreses, i solen orientar-se al manteniment i evolució de la infraestructura tecnològica de l’empresa, al
mateix temps que desenvolupen nous projectes. Però en aquest cas, solen tenir una major visió de client i capacitat decisòria,
pel seu rol de management.
Competències:
- Presa de decisions: per implementar els projectes
tecnològics que afecten diferents àrees de
l’empresa.
- Comprensió i gestió tecnològica: Han d’estar
capacitats en les darreres tecnologies, per donar la
resposta adequada a cada necessitat.
- Capacitat analítica i de resolució: a través de la
informació aportar solucions.
- Innovació i millora contínua: amb visió
intraemprenedora i exploració de noves solucions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

Coneixements genèrics:
- Coneixement de les darreres tecnologies i llenguatges per
desenvolupar solucions.
- Ús de metodologies àgils de gestió de projectes (Scrum,
Kanban, etc.)
- Domini a nivell usuari avançat dels sistemes de gestió amb
clients (CRM o similars) o de gestió de recursos (ERP o
similar).

- ............................................................... +
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Sistemes d’informació

Analista de
Business
Intelligence

- Identificar dels canvis en les vendes, despeses i ingressos de l'empresa
- Assessorar la Direcció d'una empresa en la presa de decisions
- Proveir informació útil als prenedors de decisions, lliurant-la en el moment adequat i en el lloc
exacte
- Explorar diferents opcions d'anàlisi en base a les dades que disposa i al que necessita
- Detectar, el més aviat possible, amenaces i oportunitats i prendre una decisió per mantenir el
negoci alineat amb els objectius estratègics
- Identifica noves línies de negoci en funció de les dades aconseguides.
- Detectar les modificacions en les preferències dels clients i realitza anàlisis de proves de mercat
per donar suport al desenvolupament de nous productes i serveis.
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Es tracta d’un perfil molt similar al d’analistes de dades, però amb un rol més decisori i/o de responsabilitat. Es tracta de
professionals amb formació especialitzada en l’ús de dades i en analítica i que a banda, han de aportar creativitat per resoldre
els reptes de forma original. Ha de qüestionar les dades obtingudes, ser escèptic a l'hora de desenvolupar les seves
conclusions, i tenir capacitat de síntesi. A banda han de saber comunicar adequadament les conclusions i convertir les dades
en resultats a nivell de negoci.
Competències:
Coneixements genèrics:
- Presa de decisions: a partir de les conclusions
- Interpretació de resultats en eines tipus Hadoop, Apache
extretes.
Storm, Phyton, MongoDB, etc.
- Comprensió i gestió tecnològica: Han d’estar
Domini d’altres eines d’analítica de dades o Logistics
capacitats en les darreres tecnologies en l’àmbit de
Analytics
l’anàlisi de dades, i també en altres tecnologies per
- Noves tendències en el camp de l’analítica de dades:
la seva adquisició (per exemple, IoT).
analítica augmentada, intel·ligència contínua, analítica
- Capacitat analítica i de resolució: A partir de les
gràfica, teixits de dades, IA i Machine Learning, etc.
dades, extreure’n conclusions rellevants i patrons
- Domini a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb
per a la seva aplicació pràctica al negoci.
clients (CRM o similars) o de gestió de recursos (ERP o
- Innovació i millora contínua: amb visió
similar).
intraemprenedora i exploració de noves solucions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:

- ............................................................... +
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Planificació, Compres i Aprovisionament
- Dirigir l'aprovisionament de materials.
Director/a de
- Establir els criteris que s'han de complir pel que fa a qualitat, capacitat tecnològica, capacitat de
compres i/o
lliurament i gestió directiva.
aprovisionament

- Determinar la política de negociació en termes d'aprovisionament i establir les condicions dels
contractes amb els proveïdors.
- Atendre les reclamacions dels proveïdors i analitzar les causes per trobar solucions.
- Establir els procediments i processos de l'empresa pel que fa a la compra de materials i productes.
- Coordinar els sistemes d'informació de les àrees de compres, magatzems i producció que permetin una
gestió eficaç del conjunt.
- Coordina el flux dels materials entrants
- Supervisar i dirigir el procés de selecció dels proveïdors potencials.
- Estudiar les implicacions logístiques que té l'ampliació o reducció de proveïdors.
- Dirigir els plans i les accions de reducció de costos i de millora de proveïdors.
- Analitzar les condicions de mercat i els canvis que poden afectar substancialment a la marxa de
l'empresa.
- Gestionar els estocs de material.
- Desenvolupar i controlar l'inventari d'existències amb la finalitat de planificar les compres necessàries.
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

Ens trobem davant un perfil que s’ha professionalitzat molt els darrers anys, i que ha esdevingut una peça clau per a una gestió
òptima dels recursos de l’empresa. Es tracta cada cop més de persones totalment alineades amb els objectius i valors de
l’empresa, amb una gran afectació per les polítiques de compliance i amb alta capacitat de negociació i d’anàlisi tan present com
de futur. Sovint han de d’avançar-se als esdeveniments i prendre decisions assumint certs riscos.
Competències:
Coneixements genèrics:
- Presa de decisions: sovint a futur i assumint riscos.
- e-purchasing (tractament electrònic dels processos de compres
- Treball en equip multidisc.: sol estar en contacte
i aprovisionament) i e-sourcing
amb molts actors i cal capacitat d’acord.
e-procurement (el procés d'aprovisionament descentralitzat
- Capacitat analítica i de resolució: Cada cop més, les
basat en catàlegs electrònics).
dades estadístiques i d’anàlisi, són claus per
- Domini a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb clients
recolzar les decisions de compra.
(CRM o similars) o de gestió de recursos (ERP o similar).
- Interpretació de forecasts de dades i analítica de dades.
Grau d’impacte dels drivers del sector:
- ............................................................... +
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Planificació, Compres i Aprovisionament

Planificadors/es
logístics/es
(vendes,
compres,
producció)

- Planificar la demanda futura dels clients, o de la pròpia producció
- Gestionar l'inventari i pronosticar la demanda dels clients o de la pròpia producció
- Parametritzar els càlculs en funció de dades facilitades pels departaments de Màrqueting i
Vendes (històrics de venda, campanyes, canals, estacionalitat, etc.)
- Preparar a l'organització en el seu proveïment i control d'inventari previ.
- Assegurar el nivell d'ocupació òptim per buscar la major rendibilitat possible, balancejant nivell
de stock amb nivell de servei.
- Impulsar protocols i processos per treballar planificadament en tot el què afecta compres i
aprovisionament (espais, personal, sistemes, etc.)
- Conèixer la tecnologia i programari especialitzat tant en àmbit de vendes i màrqueting com de la
cadena de subministrament.
- Crear o dissenyar els KPIs necessaris per a la planificació així com la freqüència en el seu control
- Fer ús d'eines d'anàlisi de dades, simulació d'escenaris futuribles, mesurament anticipada de
riscos financers i operatius, etc.
- Capaç de sintetitzar per resumir tota la informació rebuda i extreure conclusions.
Model competencial logística

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Fonaments de les TIC
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Resiliència
Meticulositat

Flexibilitat

Globalitat

Multicanalitat

Continuïtat

Sostenibilitat

Compliance

Col·laboració Complexitat

El planificador és un dels perfils professionals més demandats actualment en el sector logístic, sobretot en l’àmbit de venda.
Es tracta d'un tècnic amb capacitat analítica i amb àmplies dots d'estratègia per poder gestionar moltes dades. Les seves
decisions depenen essencialment d’una correcta interpretació d’aquestes dades. És el responsable de la creació i el
manteniment del pla de venta/demanda/producció, així com de totes les activitats de predicció associades amb els clients i
els productes de canal assignat. A banda de la previsió, també sol estar implicat en la recerca contínua de millores en les
tècniques i mètodes.
Competències:
Coneixements genèrics:
- Presa de decisions: a partir de les conclusions
- Domini a nivell d’usuari d’eines d’analítica de dades i de
extretes.
predicció.
- Comprensió i gestió tecnològica: Han de ser usuari
Domini a nivell d’usuari dels sistemes de gestió amb
d’eines de predicció i d’anàlisi de dades.
clients (CRM o similars) o de gestió de recursos (ERP o
- Capacitat analítica i de resolució: A partir de les
similar).
dades, extreure’n conclusions rellevants i patrons
per a la seva aplicació pràctica al negoci.
- Innovació i millora contínua: amb visió
intraemprenedora i exploració de noves solucions.
Grau d’impacte dels drivers del sector:
- ............................................................... +
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9.1 Relació entre els perfils
professional definits i els altres
sistemes de classificació
A continuació s’ha vinculat les ocupacions
definides amb els perfils professionals que les
poden ocupar, de manera que es vinculin els
coneixements i competències a aquestes
ocupacions.
Es tracta d’un exercici aproximat, ja que l’àmbit
competencial i de tasques pot ser molt divers en
funció del tipus de subsector al qual es prestin els
serveis.
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Grup ocupacional

Directors/es de
polítiques i planificació i
d'altres departaments
administratius no
classificats sota altres
epígrafs

Directors/es comercials
i de vendes.
Directors/es de
Marketing

Directors/es
d'empreses de
subministrament,
transport, distribució i
afins

Enginyers/es i
tècnics/es industrials i
de producció

Codi
CNO11

1219

1221

1315

2431 i
2461

• Responsable de control de qualitat entrant i
inspecció de mercaderies
• Analista de la qualitat del servei

• Director d’operacions de transport

• Directors/es de departament
d'operacions en empresa de transport,
en general

• Enginyers/es de qualitat

• Director d’operacions de magatzem

• Directors/es de departament
d'operacions en empresa
d'emmagatzematge

• Directors/es de departament de
marketing
• Directors/es de departament de
subministrament, distribució i/o logística
Director/a de compres i/o abastament

• Planificadors/es (ventas, compras, logística
producción)
• Executiu/va de vendes
• Director/a de vendes i màrqueting, key
Account manager, Director/a de
desenvolupament de negocis
• Executiu/va de vendes
• Director/a de vendes i màrqueting, key
Account manager, Director/a de
desenvolupament de negocis
--

• Directors de departament de
planificació i desenvolupament
• Directors/es comercials, en general

• Directors/es de departament de
comercialització i vendes, en general

• Responsable de control de qualitat entrant i
inspecció de mercaderies
• Analista de la qualitat del servei

Perfils professionals que poden cobrir aquestes
ocupacions

• Directors de departament de control de
qualitat

Ocupacions

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic
• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic
• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

Classificació segons el
Conveni Col·lectiu
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• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Gestors de logística

• Gestors de logística

• Gestors de logística

• Gestors de logística

• Gestors de logística

• Gestors de logística
• Supervisors logístics
• Gestors de logística

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

Classificació segons el LPI

2621

Codi
CNO11

Analistes de gestió i
organització

Grup ocupacional

• Especialista en operacions / Enginyer
d'operacions industrials (visió tecnològica)
• Planificadors/es logístics/es (vendes, compres,
producció)
• Especialista en operacions / Enginyer
d'operacions industrials (visió tecnològica)

• Enginyers/es d'organització industrial

• Especialista en solucions logístiques,
Enginyer/a de solucions logístiques
• Especialista en operacions logístiques (visió
processos)
• Especialista en solucions informàtiques /
Especialista en projectes de serveis digitals
• Manager en Innovació logística / millora de
processos
• Especialista en operacions / Enginyer
d'operacions industrials (visió tecnològica)
--

• Enginyers/es de projectes

• Analistes de gestió i organització

• Enginyers/es tècnics/es de materials

• Especialista en dades logístiques / Analista de
dades màster / Master Data Executive
• Analista de Business Inteligence

--

• Especialista en solucions logístiques,
Enginyer/a de solucions logístiques

• Enginyers/es de producte

• Enginyers/es tècnics/es de fabricació o
planta

• Especialista en operacions / Enginyer
d'operacions industrials (visió tecnològica)

• Enginyers/es de processos

• Enginyer/ess de planificació i producció

• Especialista en solucions logístiques,
Enginyer/a de solucions logístiques
• Especialista en operacions / Enginyer
d'operacions industrials (visió tecnològica)

Perfils professionals que poden cobrir aquestes
ocupacions

• Enginyers/es de logística

Ocupacions

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic
• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

Classificació segons el
Conveni Col·lectiu
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• Supervisors logístics

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Gestors de logística
• Supervisors logístics
• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

Classificació segons el LPI

Agents de compres

Consignataris/es

Representants
d'aduanes

Empleats/es de
comptabilitat

Empleats/es d'oficina
de serveis estadístics,
financers i bancaris

3522

3523

3531

4111

4113

3510

Tècnics/es en prevenció
de riscos laborals i salut
ambiental
Agents i representants
comercials

Analistes de sistemes

Grup ocupacional

3326

Codi
CNO11
2711

• Empleats/es administratius/es
d'estadística
• Empleats/es de gestió financiera
d'empreses

--

• Agents d'aduanes
• Coordinador/a de permisos, Coordinador/a
d'expedicions, Coordinador/a de dispathing

• Gestors/es d'aduanes

• Empleats/es de comptabilitat, en
general

• Agents d'aduanes

• Agents d'aduanes

• Técnicos en gestión de stocks y/o
almacén
• Consignataris/es

• Operador/a de transport (terrestre, marítim,
aeri, etc.)
• Cap/responsable de linea
• Director d’operacions de transport
• Director d'importacions i exportacions
• Jefe/responsable de magatzem
• Director d’operacions de magatzem
• Operador/a de transport
• Cap/responsable de linea
• Director d’operacions de transport

• Tècnics/es en comerç exterior

• Representants de comerç, en general
• Director/a de compres i/o aprovisionament

• Executiu/va de vendes
• Executiu/va de vendes

• Delegats/es comercials, en general

• Agents de compres

• Executiu/va de vendes

• Coordinador especialista de seguretat, salut i
medi ambient

• Especialista en dades logístiques / Analista de
dades màster / Master Data Executive
• Analista de Business Inteligence

Perfils professionals que poden cobrir aquestes
ocupacions

• Agents comercials

• Consellers/es de seguretat en el
transport de mercaderies perilloses

• Analistes de sistemes

Ocupacions

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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• Grup 2. Personal
d’administració
• Grup 2. Personal
d’administració

• Grup 2. Personal
d’administració

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic
• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

--

--

--

--

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

Classificació segons el
Conveni Col·lectiu
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• Personal de logística
administrativa
• Personal de logística
administrativa

• Personal de logística
administrativa

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Gestors de logística
• Supervisors logístics

• Supervisors logístics

• Supervisors logístics

--

--

--

--

• Supervisors logístics

• Supervisors logístics

Classificació segons el LPI

Vigilants de seguretat i
similars habilitats/es
per anar armats
Operadors/es de grues,
muntacàrregues i de

5941

8332

4123

• Oficial de transport
• Oficial de transport

• Empleats/es administratius/es dels
serveis de transport, en general

• Caps d'estació de transports per
carretera i/o ferrocarril
• Tècnics/es en quadres electrònics de
comandament
(ferrocarril/metro/autobusos urbans)

• Operadors/es d'aparells elevadors

• Vigilants de seguretat i similars
habilitats/es per anar armats

• Transitaris/es (certificació D.G.T.)

• Oficial de transport
• Operador/a de transport

• Agents de tren

• Torero/a, carretiller/a, Mosso/a de magatzem
• Supervisor de càrrega de contenidors a port /
Gruista

--

• Operador/a de transport
• Operador/a d’expedicions
• Cap/responsable de linea
• Director d’operacions de transport

--

• Oficial de transport
• Operador/a de transport
• Oficial de transport
• Operador/a de transport

• Assistent/a d’operacions de vendes

• Oficial de magatzem

Perfils professionals que poden cobrir aquestes
ocupacions

• Agents de transport aeri, (terra, serveis
auxiliars i/o terminal)
• Agents de transports, en general

• Empleats/es administratius/es
comercials, en general

• Emmagatzemadors/es d'empreses de
transports
• Empleats/es administratius/es dels
serveis d'emmagatzematge i recepció

Empleats/es de control
de subministrament i
inventari

Empleats/es d'oficina
de serveis de suport a la
producció
Empleats/es de logística
i transport de
passatgers i
mercaderies

Ocupacions

Grup ocupacional

4122

Codi
CNO11
4121

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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• Grup 3. Personal de
moviment

• Grup 4. Personal de
serveis auxiliars

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic
• Grup 4. Personal de
serveis auxiliars

• Grup 2. Personal
d’administració

• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 1. Personal
superior i tècnic
• Grup 1. Personal
superior i tècnic

• Grup 2. Personal
d’administració

• Grup 2. Personal
d’administració
• Grup 2. Personal
d’administració

Classificació segons el
Conveni Col·lectiu
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• Logística operativa /
personal de coll blau

• Personal de logística
administrativa

• Gestors de logística
• Supervisors logístics
• Logística operativa /
personal de coll blau

• Logística operativa /
personal de coll blau
• Logística operativa /
personal de coll blau

• Personal de logística
administrativa

• Logística operativa /
personal de coll blau

• Logística operativa /
personal de coll blau
• Logística operativa /
personal de coll blau

• Personal de logística
administrativa

• Logística operativa /
personal de coll blau
• Personal de logística
administrativa

Classificació segons el LPI

Operadors/es de
carretons elevadors

Conductors/es de
furgonetes, fins a 3,5 t.

Conductors/es de
camions

8412

8431 y
8432

maquinària similar de
moviment de materials

Grup ocupacional

8333

Codi
CNO11

• Conductor/a de transport

• Conductors/es de camió amb remolc
i/o de tractocamió
• Conductors/es de camió de
mercaderies perilloses
• Conductor/a de transport
• Conductor/a de transport

• Conductors/es de camió T.I.R.
(transport internacional)

• Conductors/es de camió en general

• Conductor/a de transport

• Conductor/a de transport

• Conductor/a de transport

• Torero/a, carretiller/a, Mosso/a de magatzem

• Conductor/a de transport

Supervisor de càrrega de contenidors a port /
Gruista
Supervisor de càrrega de contenidors a port /
Gruista

Perfils professionals que poden cobrir aquestes
ocupacions

• Transportistes

• Conductors/es de furgonetes, fins a 3,5
t.

• Operadors/es de carretons elevadors
• Conductors/es de toro
• Carretilleros emmagatzemadors

• Operadors/es de telefèrics

• Operadors/es de grues de torre

• Operadors/es de grues mòbils

Ocupacions

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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• Grup 3. Personal de
moviment

• Grup 3. Personal de
moviment

• Grup 3. Personal de
moviment
• Grup 3. Personal de
moviment
• Grup 3. Personal de
moviment

• Grup 3. Personal de
moviment

• Grup 3. Personal de
moviment

• Grup 3. Personal de
moviment

• Grup 3. Personal de
moviment
• Grup 3. Personal de
moviment

Classificació segons el
Conveni Col·lectiu
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• Logística operativa /
personal de coll blau

• Logística operativa /
personal de coll blau

• Logística operativa /
personal de coll blau
• Logística operativa /
personal de coll blau
• Logística operativa /
personal de coll blau

• Logística operativa /
personal de coll blau

• Logística operativa /
personal de coll blau

• Logística operativa /
personal de coll blau

• Logística operativa /
personal de coll blau
• Logística operativa /
personal de coll blau

Classificació segons el LPI

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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10 NOUS CONEIXEMENTS I
CONTINGUTS FORMATIUS

“The illiterate of the 21st century will not be
those who cannot read and write, but those who
cannot learn, unlearn, and relearn.”
Future Shock, de Alvin Toffler

A partir del contingut d’aquest anàlisi, es llisten
una sèrie de coneixements tècnics vinculats amb
els drivers o tendències definides que fora
recomanable que s’incloguessin com a possibles
temàtiques formatives en els programes
formatius relacionats amb el sector.
En cap cas es tracta de matèries específiques sinó
conceptes que els professionals del sector, en
funció del seu perfil professional, haurien de
conèixer amb major o menor profunditat. I que
complementen la formació base i reglada.

________________________________________
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Transformació
Digital

Drivers

BigData i
Intel·ligència
artificial (AI)

Automatització i IoT
/ Smart Logístics

Blocs temàtics

Alta

Alta

Priorització

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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-

-

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua

Treball en equips multidisciplinar
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua

Competències

66
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- Eines d’analítica de dades o Logistics Analytics
- Coneixement i ús d’eines tipus Hadoop, Apache Storm, Phyton, MongoDB, etc.
- Noves tendències en el camp de l’analítica de dades: analítica augmentada, intel·ligència
contínua, analítica gràfica, teixits de dades, Machine Learning, etc.
- Sistemes de gestió amb clients (CRM o similars) o de gestió de recursos (ERP o similar).
- Etc.

- Tècniques i sistemes de traçabilitat i Real Time Tracking:
o TMS (Transport Management Systems)
o Ús i evolució de la tecnologia RFID
o RTLS Tracking Location System (GPS per interiors)
o DMC (Data Matrix Code) per posicionament precís i QR Code
o PLS (Proximity Laser Scanner)
o Wireless Fleet Management
o Impacte del 5G en el tracking de mercaderies
- Sistemes i tecnologies per l’emmagatzematge:
o WMS (Warehouse Management Systems)
o Eines de Picking automàtic (voice automated order picking, robotic order picking,
pick-to-light).
o Eines de control i gestió d’inventari (Automated Inventory Control Platforms)
o AS/AR (Automated storage and retrieval Systems) tipus Shelf based Picking, Bin
based picking o Robotic picking
o Tècniques d’emmagatzematge (caòtic, ordenat, en bloc, etc.)
o Sistemes de telemetria de carretons (Forklift Telemetry)
- Sistemes de planificació.
o DRP (Distribution Requirement Planning)
o ERP (Enterprise Resource Planning)
- Procurement 4.0 i sistemes Purchase-to-pay
- RPA (Robotic Process Automation)
- Etc.

Possibles temàtiques formatives

Blocs temàtics

Priorització

Mitja

Connectivitat,
Seguretat logística i
Blockchain

Internacionalització InternacionaMitja
dels negocis
lització

Drivers

Alta

Robòtica

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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Treball en equips multidisciplinar
Comprensió i gestió tecnològica
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua
Responsabilitat

-

- Presa de decisions
- Treball en equips multidisciplinar
- Enfocament a client

Competències

Treball en equips multidisciplinar
Comprensió i gestió tecnològica
Cap. anàlitica i de resolució
Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua

-

-

-

Possibles temàtiques formatives

Cobots: Robòtica col·laborativa
AGVs (Automated Guided Vehicles) i AMRs (Autonomous Mobile Robots)
RaaS (Robot as a Service)
Mobile Robot Platforms
AS/AR (Automated storage and retrieval Systems) tipus Shelf based Picking, Bin based
picking o Robotic picking
Picking, Robòtica manipulativa i manipulació en entorns desordenats
Gantry Robots o robots lineals
Etc.
WLAN industrial
EDI (Electronic Data Interchange) i la seva evolució
Ciberseguretat en l'entorn industrial
IO-Link, EtherCAT i Profinet
5G i MEC (Multi-access Edge Computing)
OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture)
Etc.
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Incoterms 2020
Terminals intermodals i centres de transformació duanera
Nous serveis transfronterers oferts per proveïdors de serveis.
Noves rutes sobretot amb orient i mercat emergents
Disseny de noves infraestructures amb alta innovació

-

-

Nous models de
consum

Drivers

Sostenibilitat
ambiental

Drivers

eCommerce

Blocs temàtics

Alta

Priorització

Alta

Mitja

Green
Logistics

Qualitat

Priorització

Blocs temàtics

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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-

-

-

Treball en equips multidisciplinar
Comprensió i gestió tecnològica
Innovació i millora continua
Enfocament a client

Competències

Presa de decisions
Cap. analítica i de resolució
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client
Meticulositat

Presa de decisions
Innovació i millora continua
Responsabilitat
Enfocament a client

Competències

Possibles temàtiques formatives

Reducció d’emissions
Reducció de rebuig
Reducció de consum energètic
Coneixement regulacions locals ambientals i de sostenibilitat
Aplicació d’avenços en software d’optimització de càrrega i FTL (Full Truck Loads)
Redisseny de packaging
Oportunitats i sistemes de co-loading, i de milla buida o Empty miles
Coneixement i certificacions en l’àmbit de la ISO 14001
Etc.
Control de qualitat predictiu basat en BigData i AI.
Coneixement i certificacions en l’àmbit de la ISO 9001, ISO 28000, ISO 2200, i segells i
acreditacions sectorials (CEIV PHARMA, etc.).
Sistemes d’escanneig i de visió artificial
Coneixement dels models de costos de qualitat (COQ)
Coneixement sobre diferents models de gestió de la qualitat: Six-Sigma, FADE, PDSA,
Qualitat total, etc.
Ús de sistemes de gestió de qualitat (QMS)
Etc.
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Tècniques d’optimització de Cross-Dock
Ommicanalitat
Metodologies, sistemes i tecnologies per logística d’última milla.
Tecnologies eWallet, mWallet i pagament electrònic i segur.
ROBO (Research Online, Buy Offline) o ROPO (Research Online, Purchase Offline)
Ús de chatbots per suport als canals de venda. I serveis de reconeixement de veu.
Marketing conversacional.
- Nocions sobre funcionament de cryptomonedes i algoritmes BlockChain
- Direct-to-consumer digital selling. D2C.

-

-

-

-

Possibles temàtiques formatives

Servilització
de producte

Mitja

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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-

Presa de decisions
Treball en equips multidisciplinar
Cap. anàlitica i de resolució
Innovació i millora continua
Enfocament a client
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- Manteniment predictiu, serveis de manteniment i reposició basats en Big Data i
connectivitat.
- Sofisticació de la venta i cicle més llarg.
- Majors nivells de cooperació amb clients i proveïdors. Integració horitzontal.
- Ús de dades per la generació de nous models de negoci.
- Gestió important del canvi

- Etc.

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
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11 ENCAIX AMB L’OFERTA
FORMACIÓ PROFESSIONAL

DE

Aquest apartat
pretén
contrastar
les
competències i coneixements citats en l’estudi,
amb l’oferta formativa que està vigent en els
ensenyaments de Formació Professional en els
àmbits de la logística i el transport. D’aquesta
manera es poden detectar gaps i fer propostes
per complementar i actualitzar aquesta oferta.
Aquest capítol de l’estudi ha estat realitzat amb
el suport tècnic d’ESEP Dual, entitat que treballa
per l’impuls de la Formació Professional Dual com
a eina útil i eficaç per al teixit productiu i per al
desenvolupament dels professionals.
Concretament, el què s’ha pretès amb aquest
capítol és el següent:




Identificar les possibles desviacions i/o
mancances en les competències professionals
relatives al pla d’estudis establert oficialment
mitjançant el CFP corresponent respecte dels
perfils professionals detectats.
Identificar i precisar les propostes de millora
a aplicar en el currículum del títol del CFP GS
“Transport i logística” (nivell 3), establert per
l’Ordre ENS/04/2017 (DOGC nº7383).

Per tant, com resultat de l’estudi prospectiu,
s’han considerat les competències i activitats que
són vinculades amb el contingut de la formació
del currículum del Cicle de FP de Grau Superior
de ”Transport i Logística”, establert en el nivell III
de qualificació professional.
La incidència relativa dels nivells de qualificació
analitzats es corresponen en un 11% a
professions del nivell II, en un 39 % del nivell III i
en un 50% a qualificacions dels nivells
universitaris (IV i V). Es pot deduir doncs una
tendència evolutiva dels darrers anys dels nivells
de qualificació superior (III, IV i V) respecte la
globalitat d’ocupacions en aquestes empreses.

En aquest cas el CFP GS publicat el 2017, i en
relació a la seva estructura organitzativa legal,
permet l’adaptació i integració de nous
continguts en 5 mòduls professionals a més del
mòdul de “Projectes”. Això permet una
flexibilitat dirigida a l’adaptació i correlació de
continguts a la dinàmica pròpia del sector. En
conseqüència, es poden integrar Unitats de
Competència (UC) novedoses i fer adaptacions en
els mòduls del currículum com ensenyament
formal (reglat).
Aquesta flexibilitat no hi és en els Certificats de
Professionalitat, atenent la seva especialització,
el caràcter focalitzat en una part d’un perfil
professional i per la durada molt més reduïda de
la formació respecte als cicles formatius. Però
com que els CP’s s’integren parcialment en
l’estructura dels CFP’s, aquesta possibilitat de
formació dins de la FP ens pot vincular amb
aquells perfils de nivell II de l’informe de
prospecció.
Per altra banda, la Formació Professional
Continua és també una component de la FP de
durada relativament curta i variable, totalment
encarada a l’adquisició d’UC d’un perfil
professional específic i en base al reciclatge i la
innovació dels professionals de les empreses del
sector de la logística.
Finalment els perfils de nivells IV i V, es
corresponen a estudis de graduació universitària,
establerts i ofertats en l’actualitat amb les
consideracions sobre actualització i dinàmiques
referides a tendències evolutives de les
competències pròpies del sector de la logística.

11.1 Metodologia seguida
El procés seguit en aquesta fase de l’estudi es
fonamenta en:



La interpretació, classificació i selecció de les
competències de qualificació professional de
nivell 3 per a les ocupacions i llocs de treballs
del sector de la logística.
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La contrastació amb aquelles competències
establertes normativament en els estudis de
formació professional.
La determinació dels Resultats d’Aprenentatge (R.A.) adients per l’acció docent.

Malgrat que l’estudi abasta els nivells de
qualificació 2 a 5, aquesta part de l’anàlisi s’ha
focalitzat en les ocupacions, tasques i
competències corresponents al nivell 3 de
qualificació, que és la pròpia del títol vigent. En
l’apartat de conclusions es justifica el perquè
d’aquesta decisió.
S’ha partit de la base de tots els components de
referència de l’actual disseny curricular,
juntament amb els perfils, competències i
coneixements que han aflorat en el present
estudi. I també s’ha tingut en compte l’impacte
dels drivers del sector definits.

11.1.1 Accions operatives
Per desenvolupar aquesta part del treball s’han
dut a terme les següents accions:



Determinació de la correspondència entre:
a) Els àmbits de treball-ocupacions del
nivell de qualificació professional del
sector professionals de la logística i els
del CFP GS transport i logística.
b) Els mòduls professionals (MP) que
disposen d’hores de lliure disposició
(HLD), als efectes d’incorporar i/o
disposar de les hores de docència
previstes (33 hores en cada MP):








Anàlisi de la interrelació entre les
competències tècniques del sector i els
objectius generals del currículum del títol.
Concreció de les correlacions entre les
competències tècniques del sector i les
competències professionals del CFP GS, així
com les de les competències socialsparticipatives del mateix sector amb les
ocupacions corresponents.
Contrastació entre els perfils (llocs de treball)
i les competències pròpies no vinculades amb
el títol del CFP GM.
Descripció i vinculació de les competències
tècniques de la logística amb els mòduls
professionals (HLD) susceptibles d’incorporar
Unitats formatives de nova creació, per a la
determinació dels resultats d’aprenentatge
(referents per elaborar els continguts i criteris
d’avaluació).
Fixació de la relació entre ocupacions,
coneixements tècnics, metodològics i el grau
d’impacte dels drivers del sector, així com la
seva incidència dels mateixos.

11.2 Conclusions de l’encaix

1. Les competències tècniques-metodològiques

necessàries per desenvolupar les tasques en
l’empresa i que no estan contemplades en el
títol de F.P. CFP GS “Transport i logística” són:

1.

2.
MP1 - Comercialització del transport i la logística.
MP2 – Gestió admin. del comerç internacional
MP3 – Gestió econòmica i financera de l’empresa.
MP6 – Logística d’emmagatzematge.
MP10- Organització d’altres serveis del transport.
MP14- PROJECTE de transport i logística.

3.
4.
5.
6.

Supervisar que es compleixi amb els requisits
d'altura, pes i maneig especial apilament,
moviment, i organització d’articles en palets
segons l’emmagatzematge.
Recollir i informar de les necessitats de
manteniment o de reparació.
Donar suport en la revalorització i avaluació
de materials rebuts.
Resoldre conflictes de gestió de relacions
amb els clients.
Dur a terme solucions logístiques integrades
per millorar el pla de transport.
Analitzar els riscos associats a canvis en els
processos.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Facilitar activitats i fites clau en projectes de
canvi de procés.
Elaborar plans per implementar nous
procediments innovadors.
Implementar sistemes de gestió del
coneixement.
Proposar millores en el procés empresarial
mitjançant l’anàlisi dels fluxos de treball.
Proposar millors maneres d’abordar els
problemes mitjançant la síntesi i reorganitzar
de la informació del problema.
Revisar les últimes tendències en
metodologies empresarials per a l'aplicació al
negoci logístic.
Facilitar activitats i fites clau en projectes de
canvi de procés

2. El currículum del CFP GS està estructurat en

14 Mòduls professionals on en alguns d’ells
s’hi poden afegir 33 hores lectives més per
mòdul. S’anomenen “Hores de lliure
disposició (HLD)”.
En els mòduls MP1, MP6 i MP14, per afinitat
de continguts, es podrien incloure les
competències del sector de logística que no
són contemplades al total dels mòduls del
currículum. La distribució d’aquestes
competències es podria fer d’aquesta
manera:

MP1: 1 a 3
MP6: 4
MP14: 5 a 13

En el cas de les competències integrades en el
mòdul 14 “Projecte de transport i logística”,
pot ser necessari que les hores assignades a
les competències anteriorment indicades
superin les 33 hores de lliure disposició (HLD).
Es podrien destinar les 66 hores establertes
pel mòdul en el currículum, o bé crear un altre
mòdul específic de “Projecte d’innovació
tecnològica” distribuint el còmput de 66
hores entre l’oficial M14 i aquest designat
com M16.

3. En

cadascú dels tres mòduls amb nous
“continguts” (MP1, MP6 i MP14), s’han
definit i formulat els resultats d’aprenentatge
(R.A.), per tal que s’apliqui la didàctica

corresponent a través de l’elaboració dels
continguts en cada unitat formativa (U.F.).

4. Els

diversos mòduls professionals que
composen el programa curricular, no
expliciten els continguts de caràcter tècnic i
metodològic.
Això
dona
peu
a
interpretacions ambigües per part del centre
i de l’equip docent.
Es considera però, que per la seva rellevància,
haurien d’estar incorporats en l’estructura i
gestió
dels continguts de cada unitat
formativa (U.F.) del mòdul corresponent. I així
assegurar l’adquisició de les competències
establertes d’acord amb la realitat
empresarial. Alguns exemples d’aquest tipus
de contingut són els que es mostren a la taula
següent:

- Interacció amb AS/RS (automated storage
and retrieval System)
- Interacció i coneixement d’eines Wireless
Fleet Management o sistemes de Forklift
Telemetry
- Maneig d’interfícies gràfiques i softwares de
gestió i seguiment de mercaderies
- Maneig de softwares de gestió de magatzem
(WMS)
- Interacció amb AGVs (automated guided
vehicles) i AMRs (autonomous mobile robots)
- Coneixements en el maneig de cobots
- Maneig de Enterprise quality management
software (EQMS) i Corrective and preventive
action software (CAPA)
- Coneixements de qualitat predictiva basada
en Big Data i AI
- Ús d’eines predictives basades en analítica de
dades
- Coneixements
bàsics
sobre
vehicles
automàtics i elèctrics, per avaluar l’impacte
sobre els trajectes i tipus de càrregues
- Coneixements d’ús de sistemes EDI
- Sistemes de Picking en combinació amb
tecnologies de veu, de llum, tc...
- Sistemes RFID i comprensió de les
tecnologies IoT
- …

Si aquesta opció no fos possible, l’alternativa
passa per programar un mòdul específic de
coneixements sobre automàtica, aplicació
digital avançada, disseny de fluxos, eines
d’analítica, etc.. Aquest mòdul específic es
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podria plantejar com un curs d’especialització
en formació específica “no reglat” d’entre 50
i 100 hores de docència (depenent de la
demanda de les empreses, per a
complementar el currículum del títol en
qüestió).

5. Les

implícits en els continguts de les unitats
formatives dels mòduls:

M1. Comercialització del transport i la logística.
M5. Logística d’aprovisionament
M6. Logística d’emmagatzematge
M7. Organització de mercaderies

competències de personalitat-socials
identificades com de més incidència en la
prospecció de competències en el sector de la
logística són:
-

Responsabilitat
Resiliència
Meticulositat
Capacitat analítica
problemes

i

de

resolució

En qualsevol d’aquests mòduls es poden i
s’han de contemplar aquest elements de
caràcter axiològic, tot i què el driver de
“Transformació digital” és de caràcter tècnictecnològic s’interpreta com una formació
necessària i d’aprenentatge continu per la
professió.

de

7. L’estudi

ha detectat una sèrie de perfils
professionals que es poden considerar de
nivell 2. Concretament són:

I en menor mesura:
-

Treball en equip multidisciplinari
Presa de decisions,
Enfocament al client
Fonaments de les TIC

- “Torero”/a, carretiller/a, Mosso/a de
magatzem
- Oficial de magatzem
- Conductor/a de transport
- Supervisor de càrrega de contenidors a
port/gruista

Una consideració important respecte a l’acció
en el procés de la formació (ensenyamentaprenentatge), és el de tenir en compte que
totes les competències ressenyades es poden
assolir de manera “transversal” i contínua, si
s’incorporen en el treball docent dels
aspectes actitudinals, d’acompliment de la
norma i de consolidació de valors. És a dir, la
forma de vehicular aquest aprenentatge és
mitjançant la integració en els diversos
continguts de les unitats formatives.

El nivell 2 implica “l’exercici d’una activitat
determinada i la capacitat d’utilització de
tècniques i instruments”, tractant-se d’un
grau
de
mínima
especialització
i
responsabilitat, comparat amb el de nivell 3,
que implica “l’exercici d’un treball tècnic amb
responsabilitats de programació i coordinació”.
Actualment no hi ha cap títol de Formació
Professional de nivell 2 del camp de la
logística. I la quantitat de perfils detectats no
justifica per ara la seva existència. Això però
no treu que si el sector ho considera adient es
pugui iniciar el treball per sol·licitar-lo a
l’administració educativa corresponent.

També es podria formular la creació d’un
mòdul formatiu especialitzat i específic “no
reglat” desenvolupat en 5-6 “píndoles”
d’aproximadament 10 hores/unitat, amb
temes referits a la comunicació, el treball en
equip, l’autoconeixement, habilitats de
coordinació, gestió del temps, etc.

6. Els

drivers propis del sector de la logística
explicitats en l’estudi (Transformació digital,
Sostenibilitat ambiental, Internacionalització
dels negocis i Nous models de consum) són, a
nivell curricular, de caràcter transversal

11.3 Síntesi



El títol actual vigent de Formació Professional,
el CFP GS Transport i Logística, hauria
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d’actualitzar-se integrant una sèrie de
competències professionals, tècniques,
metodològiques, de personalitat i socialsparticipació, per a donar resposta a la realitat
de les professions del sector de la logística.







Les competències tècniques i metodològiques que actualment no estan contemplades
en el currículum del CFP GS esmentat, es
podrien afegir en els mòduls professionals
establerts actualment en el títol (M1, M6 i
M14), per la seva afinitat temàtica i
competencial. Tanmateix les competències
relacionades amb la temàtica de disseny,
processos i gestió de projectes es podrien
“habilitar” en un mòdul de nova creació
(M16), complementari al MP14 en continguts
i horari.
El “bloc” de coneixements genèrics, de
caràcter tècnic i metodològic determinats per
aquest estudi, es poden configurar en una
acció formativa especialitzada a les
necessitats professionals, de tipus crèdit,
mòdul, etc., en un curs “singular” de caràcter
formal no reglat de durada d’entre 50 i 100
hores en funció de les necessitats
específiques del moment.
En referència a les competències de
personalitat-socials formulades, es proposa
fer activitats formatives d’estructura
“píndoles” monotemàtiques en 5-6 vessants
d’aquest àmbit.

19, durant com a mínim el 1er i 2on trimestre de
2020. Es preveu una sèrie d’afectes sobre la
logística i les cadenes de subministrament que no
són menors, i que amb tota seguretat, implicaran
canvis en el futur del sector.
Davant d’una crisi econòmica, el sector de la
logística tradicionalment ha estat impactat d’una
manera més notòria que no pas altres sectors.
Per tant, es preveu que en aquesta ocasió això no
serà diferent. Malgrat que en el moment de la
redacció d’aquest apartat, hi ha una gran
incertesa a tots els nivells (econòmic i social) es
comença a percebre alguns dels canvis que
afectaran al sector:

1.

Distance is back. Aquest concepte vol dir
que el consumidor, però també la indústria,
torna a agafar consciència del concepte de
distància i llunyania. La circulació de bens i
persones s’ha fet més complexa degut a la
pandèmia, i les fronteres han tornat a
agafar importància. Hi ha, i segurament es
mantindrà en el temps, majors costos per
aquests moviments transnacionals.

2.

Tendència a la proximitat i a la última milla.
S’instal·la un cert paradigma sobre la
necessitat d’un consum proper als centres
de producció, per afavorir les economies
locals. El consumidor percep que allò que és
proper és més segur i pot disposar de major
informació sobre el procés productiu i de
transport.

3.

Creixement de la economia de no contacte
o contact free economy. El comerç
electrònic ja està afectant des de fa molt de
temps al comerç convencional. Ara, amb la
pandèmia, el procés s’accelera i imposa un
canvis d’hàbit en el procés de compra. Hi ha
un certa tendència a minimitzar el contacte
humà. I això vol dir també major
automatització del processos.

4.

Augment dels nivells d'inventari. Un dels
primers efectes més visibles de la crisi
generada per la pandèmia ha estat la manca
de subministraments de determinats
materials, especialment mèdics i d’atenció
assistencial. Però també trencaments en les
cadenes de subministrament per les
restriccions de circulació. Per tant, les

Amb aquestes consideracions es pot garantir que
la formació amb la referència del currículum
adaptat, dona compliment a les conclusions de
perfils, competències i coneixements extretes
d’aquesta prospecció.

12 IMPACTE DE LA COVID-19

S’ha cregut convenient afegir un darrer punt en
aquest informe, en mode de revisió, sobre
l’impacte de la pandèmia generada per la Covid-
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empreses tendiran a disposar d’un nivell
d’inventari major per minimitzar els riscos.

5.

Recentralització
de
les
indústries
estratègiques. S’ha vist també que
determinades indústries, en moments com
l’actual, són considerades estratègiques. I
els governs i les autoritats competents,
fomentaran la reubicació d’aquestes
industries en territoris nacionals i la
recentralització de les mateixes.

6.

Diversificació de les ubicacions de
fabricació. També es preveu una
diversificació de les ubicacions de producció
per garantir la cadena de subministrament i
la minimització del risc.

Tots aquesta factors citats impacten de manera
clara al sector logístic. Caldrà veure l’evolució en
els pròxims mesos i analitzar també com això
afectarà als professionals del sector.
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13 ANNEXES

QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL
U.E. 85/368

PERFIL PROFESSIONAL

NIVELL



5



NIVELL




4



NIVELL
3

Formació científico-tècnica
màxima
Total responsabilitat en tots
els aspectes estructurals



Autonomia
total
en
l’exercici de l’activitat
professional

Formació tècnica d’alt nivell
Coneixements i capacitats
tècniques de nivell superior
Responsabilitat de concepció
direcció -gestió



Domini de la planificació,
de l’organització i gestió
d’estructures productives
Poder d’acció i decisió
autònomes o independents




Exercici d’un treball tècnic
Responsabilitats
de
programació i coordinació



Treball definit per la
possibilitat
d’accions
autònomes
en
l’organització i gestió
operacional



Exercici
d’una
activitat
determinada
Capacitat d’utilització de
Tècniques i Instruments



Treball limitat per les
tècniques pròpies ( pot ser
autònom)

Coneixements teòrics molt
limitats
Capacitats pràctiques de
caràcter manual molt
dirigides a un ofici



Execució
de
treball
relativament
simple
i
concret

NIVELL
2




NIVELL
1

CAMP PROFESSIONAL
TASQUES MÉS SIGNIFICATIVES





Taula 1: A Espanya s’aplica el marc de qualificacions de l’any 1.985 que és vigent amb 5
nivells de qualificació. En el cas del sector de la Logística, propi d’aquest estudi, el
referent és aquest marc i el nivell 3 de qualificació professional.
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SISTEMA INTEGRAT DE VALIDACIÓ DE
QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
ITINERARI DEL PROCÉS DE PROSPECCIÓ I ANÀLISI DEL PERFIL PROFESSIONAL I LA FORMACIÓ ASSOCIADA A LES
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS CORRESPONENTS

CAMP OCUPACIONAL
LLOC de TREBALL (1)
 Identificació
 Característiques
 Selecció

COMPETÈNCIES de la
QUALIFICACIÓ PROF.
SUBDIVISIÓ DE C.P’s.
 Relació de les Unitats de
Competència associades (1)

COMPETÈNCIES CLAU
PROFESSIONALS




IDENTIFICACIÓ
Cognitives
Actitudinals
Emocionals

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
MÒDUL FORMATIU “M.P.”
DETERMINACIÓ
 Continguts de formació
 Criteris de Realització
associats al nivell de la
Qf.P.

UNITATS FORMATIVES
ESPECIFICACIÓ
 Capacitats formatives
 Distribució dels continguts
del M.P.

PROCÉS D’E-A
 Objectius
 Continguts
 Metodología
 Avaluació
 …

Taula 2: Prospecció competències professionals. Disseny de l’itinerari atenent el Sistema Integrat
de validació de qualificacions professionals
Es planifica l’itinerari corresponent al procés de prospecció i anàlisi del perfil professional i la
formació associada a les competències professionals corresponents. Els paràmetres que
s’analitzen són:
-

-

El camp ocupacional i lloc de treball,
Les competències de la qualificació prof. corresponent al sector de la “logística”
La subdivisió de les C.P’s atenent les competències clau professionals
La selecció del mòdul formatiu que desenvoluparà les competències atribuïdes.
Determinació de les unitats formatives per assignar els coneixements
Especificació dels resultats d’aprenentatge, referents per concretar els continguts de la
programació didàctica.
Determinació de la programació didàctica i definició del elements constituents.
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CLASSIFICACIÓ D’OCUPACIONS DEL SECTOR LOGÍSTIC
Tipologies de negoci per tasques concretes
(Referències de gestió)
A.- Gestió i operacions de magatzem
1.- Torero/a, Carretillero/a, Mosso/a de magatzem
2.- Oficial de magatzem
3.- Cap/responsable de magatzem (X)
4.- Responsable de control de qualitat entrant i inspecció de mercaderies (X)
5.- Coordinador especialista de seguretat, salut i medi ambient / Coordinador
especialista de Prevenció de riscos
6.- Director d’operacions de magatzem
B.- Gestió i Operacions del Transport
7.- Conductor/a de transport
8.- Oficial de transport
9.- Operador/a d’expedicions
10.- Supervisor de càrrega de contenidors a port / Gruista
11.- Operador/a de transport (terrestre, marítim, aeri, etc.)
12.- Agent de duanes
13.- Cap/responsable de línia (X)
14.- Director d’operacions de transport
15.-Coordinador/a de permisos, Coordinador/a d'expedicions, Coordinador/a de
dispathing
16.-Director d'importacions i exportacions
C.- Vendes i atenció al client
17.-Assistent/a d’operacions de vendes
18.-Oficial gestor d’atenció al client
19.-Analista de la qualitat del Server (X)
20.-Responsable d’atenció al client
21.-Responsable de gestió de comandes
22.-Responsable de desenvolupament de rutes / Trade Lane Manager
23.-Executiu/va de vendes
24.-Director/a de vendes i màrqueting, Key Account manager, Director/a de
desenvolupament de negocis
D.- Solucions logístiques i Gestió de programes i millora de processos logístics
25.-Especialista en solucions logístiques, Enginyer/a de solucions logístiques
26.-Especialista en operacions logístiques (visió processos) (X)
27.-Especialista vertical (sector)
28.-Director/a de solucions logístiques i d’implantació
E.- Sistemes d'informació
29.-Especialista en dades logístiques / Analista de dades màster / Màster Data
Executive
30.-Especialista en operacions / Enginyer d'operacions industrials (visió tecnològica)
31.-Especialista en solucions informàtiques / Especialista en projectes de serveis
digitals
32.-Manager en Innovació logística / millora de processos
33.-Manager de solucions empresarials IT / Manager de serveis digitals
34.-Analista de Business Intelligence
F.- Planificació, Compres i aprovisionament
35.-Director/a de compres i/o aprovisionament
36.-Planificadors/es logístics/es (vendes, compres, producció)
Observacions:
Ocupacions vinculades al nivell III de qualificació. Analitzades.
Ocupacions no vinculades al nivell III de qualificació (són de nivell 2, 4 o 5).
(X) Ocupacions amb competències/tasques no contemplades al títol del CFP GS Logística
i transport

Taula 3: S’assigna un referent numèric de gestió a cada ocupació pròpia dels perfils en les
“tipologies de negoci” del sector professional de la logística que corresponen a la qualificació
3, als efectes de interrelacionar les dades pròpies en l’anàlisi i estudi dels diversos paràmetres
i variables per tasques concretes de cada ocupació
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DESCRIPCIÓ COMPETENCIAL CFP GS Transport i Logística
Competències professionals, personals, socials
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x

Aplicar la normativa vigent en la gestió de les empreses de transport de mercaderies i viatgers…
Fer les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d'una empresa…
Obtenir els recursos financers necessaris fent les gestions de concessió de crèdits, préstecs, avals i
Subvencions…
Organitzar els departaments d'una empresa de transport i logística determinant
els recursos humans i materials necessaris…
Elaborar i gestionar els plans de transport, de producció, d'operacions i fluxos de magatzem i els
tràfics diaris
Fer la planificació de rutes de llarga distància i la confecció de rutes de repartiment i combinació de
mitjans de transport, subcontractant el servei…
Fer les gestions administratives que garanteixin el trànsit o el transport internacional i modes de
transport i controlar els documents que s'exigeixen i s'ajusten a la normativa vigent …
Organitzar el departament de comercialització d'una empresa i elaborar el pla de vendes fent la
distribució de recursos humans i material…
Obtenir, organitzar i gestionar informació rellevant del mercat de serveis de transport i logística
aplicant-hi les tècniques d'investigació comercial de prospecció de mercats
Promocionar i difondre els serveis de transport i logístics aplicant-hi tècniques i estratègies de
màrqueting i de gestió de relacions amb clients
Fer el procés de venda del servei de transport i de logística i elaborar la documentació tècnica
aplicant-hi tècniques de negociació i venda proactiva i elaborant pressupostos adaptats a les
necessitats dels clients
Gestionar les relacions amb clients, en anglès si escau, fent el seguiment de les operacions les
seves demandes, incidències i reclamacions
Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies d'acord amb els procediments establerts.
Fer i controlar l'aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i distribució,
Fer la gestió administrativa d'operacions d'importació i exportació, i d'introducció i expedició de
mercaderies.
Adaptar-se a noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i
tecnològics, gestionant la seva formació i els recursos
Resoldre situacions, problemes i contingències amb iniciativa i autonomia amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip…
Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament,
mantenint.. relacions fluïdes i assumint el lideratge
Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones que estan sota la seva
responsabilitat, comunicació eficaces…
Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i
aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals…
Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per
a tothom”, en les activitats professionals…
Fer la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la
seva activitat professional…
Exercir els seus drets i complir les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord
amb el que estableix la legislació vigent

Taula 4: Ressenya de l’Ordre ENS/104/2017 estableix el currículum del Cicle de Formació
professional de Transport i Logística i determina les competències professionals del sector
professional -laboral del transport i logística, personals i socials com els indicadors per a
l’elaboració dels mòduls professionals, unitats formatives i paràmetres didàctics

________________________________________
79

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________

Principals ocupacions i llocs de treball
CFP GS Transport i Logística . Ordre ENS/104/2017
a

Cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per carretera.

b

Cap d'operacions.

c

Gerent de l'empresa de transport.

d

Personal inspector de transport de viatgers per carretera.

e

Cap d'estació d'autobusos.

f

Personal gestor de transport per carretera.

g

Comercial de serveis de transport per carretera.

h

Personal administratiu de servei de transport per carretera.

i

Gerent d'empreses de transport per carretera.

j

Cap de circulació.

k

Agent de transports.

l

Agent de càrrega.

m

Cap de trànsit en activitats de transport.

n

Cap d'administració en transport terrestre, aeri, marítim i
multimodal.

o

Cap de trànsit en activitats de transport combinat.

p

Comercial de serveis de transport.

q

Personal operador de transport porta a porta.

r

Personal transitari.

s

Personal consignatari de vaixells.

t

Personal operador logístic.

u

Cap de magatzem.

v

Personal tècnic en logística del transport.

w

Personal coordinador logístic.

x

Personal tècnic en logística inversa.

Taula 5: L’Ordre ENS/104/2017 estableix el currículum del Cicle de Formació professional de
Transport i Logística i determina les principals ocupacions i llocs de treball al que poden
accedir els intitulats d’aquest cicle de nivell 3, atès que són acreditats professionalment.
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ÀMBITS DE TREBALL- Qualificació III
Correspondència SECTOR Logística – CFP GS Transport i Logística
Sector Logística (Empresa)

Títol FP-III (Ordre ENS104/2007)

A.- GESTIÓ I OPERACIONS DE
MAGATZEM
345-

Cap/responsable de magatzem
Responsable de control de qualitat
entrant i inspecció de mercaderies
Coordinador especialista de seguretat,
salut i
medi ambient / Coordinador
especialista de Prevenció de Riscos

B.- GESTIÓ I OPERACIONS DDE
TRANSPORT
8- Oficial de transport
9- Operador/a d’expedicions
11- Operador/a de transport (terrestre,
marítim, aeri, etc.)
13- Cap/responsable de línia
15- Coordinador/a de permisos,
Coordinador/a d'expedicions,
Coordinador/a de dispathing

u) Cap de magatzem
l) Agent de càrrega
d) Personal inspector de transport
de viatgers per carretera

k)
q)

Agent de transports
Personal operador de transport
porta a porta
f) Personal gestor de transport per
carretera
b) Cap d'operacions
j) Cap de circulació
o) Cap de trànsit en activitats de
transport combinat
a) Cap de trànsit d'empreses de
transport de viatgers per carretera
e) Cap d'estació d'autobusos
m) Cap de trànsit en activitats de
transport
c) Gerent de l'empresa de transport
l) Agent de càrrega

C.- VENDES I ATENCIÓ AL CLIENT
17- Assistent/a d’operacions de vendes
18- Oficial gestor d’atenció al client
21- Responsable de gestió de comandes

p)
g)
n)
h)

D.- SOLUCIONS LOGÍSTIQUES
26- Especialista en operacions logístiques
(visió processos)

Comercial de serveis de transport
Comercial de serveis de transport
per carretera
Cap d'administració en transport
terrestre i aeri
Personal administratiu de servei de
transport per carretera

v)

Personal tècnic en logística del
transport
w) Personal coordinador logístic
x) Personal tècnic en logística inversa

Ocupacions- llocs de treball sense correspondència
19- Analista de la qualitat del servei
20- Responsable d’atenció al client

i)
r)
s)
t)

Gerent d'empreses de transport per
carretera marítim i multimodal
Personal transitari
Personal consignatari de vaixells
Personal operador logístic

Taula 6: La identificació dels perfils dels àmbits de treball en els què hi ha correspondència
entre els del sector empresarial els que defineixen el títol del cicle formatiu, són la clau i el
punt de partida per determinar i concretar els paràmetres diferenciadors en l’àmbit de les
qualificacions professionals de la Logística.
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MÒDULS PROFESSIONALS. CFP”Transport i Logística”
Hores de Lliure Disposició (HLD)
Ref. Ordre ENS/104/2017

Durada

Mòdul Professional

HLD

MP1 - Comercialització del transport i la logística.

99h.

33h. (X)

MP2 – Gestió administrativa del comerç internacional.

231h.

33h.

MP3 – Gestió econòmica i financera de l’empresa.

132h.

33h.

MP6 – Logística d’emmagatzematge.

132h.

33h. (X)

MP10- Organització d’altres serveis del transport.

99h.

33h.

MP14- PROJECTE de transport i logística.

66 h.

33h. (X)

Total hores de lliure disposició:

198h.

Observacions:
Els MP’s (X), MP1, MP6 i MP14 són els mòduls professionals seleccionats, dels que tenen assignat “hores
HLD” per la docència, amb continguts afins als derivats de les competències tècniques del sector
empresarial de logística i transport, que no es corresponen amb les del currículum del CF GS, i que són
susceptibles d’integrar els continguts propis referits a les competències indicades.

Taula 7: El currículum del CFP GS determina els elements que s’interrelacionen entre les
competències professionals respecte del “què”, el “per a què” i el “com”, aquest darrer
paràmetre només a nivell orientatiu .
Hi ha uns determinats mòduls professionals que són estructurats en un nombre d’hores
dedicats a la docència que s’anomenen de “ Lliure disposició” (HLD), en les quals es poden
aportar continguts referits a elements innovadors o d’actualització sempre referits al món
productiu, tot afegint contingut a la U.F. corresponent o bé dissenyant una altra U.F.
component al mòdul, tot integrat en el sector de la logística.
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Interrelació entre Competències Tècniques – Objectius Generals del CFP GS
Competències Tècniques - Tasques
No relacionades al títol del CFP GS

-

Supervisar que es compleixi amb els requisits d'altura, pes i maneig
especial apilament, moviment, i organització d’articles en palets
segons l’emmagatzematge.

-

Recollir i informar de les necessitats de manteniment o de
reparació.

-

Donar suport en la revalorització i avaluació de materials rebuts.

-

Resoldre conflictes de gestió de relacions amb els clients.

-

Dur a terme solucions logístiques integrades per millorar el pla de
transport.
Analitzar els riscos associats a canvis en els processos.
Facilitar activitats i fites clau en projectes de canvi de procés.
Elaborar plans per implementar nous procediments innovadors.
Implementar sistemes de gestió del coneixement.
Proposar millores en el procés empresarial mitjançant l’anàlisi dels
fluxos de treball.
Proposar millors maneres d’abordar els problemes mitjançant la
síntesi i reorganitzar de la informació del problema.
Revisar les últimes tendències en metodologies empresarials per a
l'aplicació al negoci logístic.
Facilitar activitats i fites clau en projectes de canvi de procés.

-

Objectius Generals del CFP GS
r) Analitzar els processos d'emmagatzematge i els mètodes de gestió d'estocs aplicables
en l'organització d'un magatzem, valorant la distribució interna i el sistema de
manipulació de les mercaderies i aplicant la normativa.
vigent en matèria de seguretat i higiene, garantint-ne la integritat i optimitzant els
recursos disponibles per organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies.
s) Analitzar les necessitats de materials i de recursos necessaris en els plans de
producció i distribució i programar els fluxos de materials i productes ajustant-se als
objectius, terminis i qualitat del procés per realitzar i controlar l'aprovisionament de
materials i mercaderies.
a b) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el
procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços
de supervisar i millorar procediments de gestió de la qualitat.
x) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en
contextos de treball en grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.
y) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es
transmetran, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia
en els processos de comunicació.
a b) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el
procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços
de supervisar i millorar procediments de gestió
de la qualitat.
u) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb
l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la
informació i la comunicació, per mantenir l'esperit
d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.
v) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es
presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.
x) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de
treball en grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.

Taula 8: Mètode per determinar la inferència entre les Competències Tècniques – Tasques que es duen
a terme en el sector empresarial, i que no estan relacionades al títol del cicle, amb els objectius
generals del CFPGS transport i logística.
Indica el camí possible per inserir alguna o varies competències en el mòdul professional afí.
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OCUPACIONS. Empresa “Logística”
Ref.

Competències professionals,
personals, socials

Concepte

17OrdreENS 104 GS T-Logística

a

Aplicar la normativa vigent en la gestió de
les empreses de transport de mercaderies
i viatgers…

Norma
Responsab.
Meticulositat

b

Fer les gestions necessàries per a la
constitució i posada en marxa d'una
empresa…
Obtenir els recursos financers necessaris
fent les gestions de concessió de crèdits,
préstecs, avals i Subvencions…
Organitzar els departaments d'una
empresa de transport i logística
determinant els recursos humans i
materials necessaris…
Elaborar i gestionar els plans de transport,
de producció, d'operacions i fluxos de
magatzem i els tràfics diaris
Fer la planificació de rutes de llarga
distància i la confecció de rutes de
repartiment i combinació de mitjans de
transport, subcontractant el servei…
Fer les gestions administratives que
garanteixin el trànsit o el transport
internacional i modes de transport i
controlar els documents que s'exigeixen i
s'ajusten a la normativa vigent …
Organitzar el departament de
comercialització d'una empresa i elaborar
el pla de vendes fent la distribució de
recursos humans i material…
Obtenir, organitzar i gestionar informació
rellevant del mercat de serveis de
transport i logística aplicant-hi les
tècniques d'investigació comercial de
prospecció de mercats
Promocionar i difondre els serveis de
transport i logístics aplicant-hi tècniques i
estratègies de màrqueting i de gestió de
relacions amb clients

Creació
empresa

Fer el procés de venda del servei de
transport i de logística i elaborar la
documentació tècnica aplicant-hi
tècniques de negociació i venda proactiva i
elaborant pressupostos adaptats a les
necessitats dels clients
Gestionar les relacions amb clients, en
anglès si escau, fent el seguiment de les
operacions les seves demandes,
incidències i reclamacions
Organitzar l'emmagatzematge de les
mercaderies d'acord amb els procediments
establerts.
Fer i controlar l'aprovisionament de
materials i mercaderies en els plans de
producció i distribució,

Venda
Negociació

c
d
e
f
g

h
i

j

k

l
m
n
o

Fer la gestió administrativa d'operacions
d'importació i exportació, i d'introducció i
expedició de mercaderies.

p

Adaptar-se a noves situacions laborals,
mantenint actualitzats els coneixements
científics, tècnics i
tecnològics, gestionant la seva formació i
els recursos
Resoldre situacions, problemes i
contingències amb iniciativa i autonomia
amb creativitat, innovació i esperit de
millora en el treball personal i en el dels
membres de l'equip…
Organitzar i coordinar equips de treball
amb responsabilitat, supervisant-ne el
desenvolupament, mantenint..
relacions fluïdes i assumint el lideratge
Comunicar-se amb els iguals, els superiors,
els clients i les persones que estan sota la
seva responsabilitat, comunicació
eficaces…

q

r
s

3

4

5

8

X

X

X

9

11

13

15

X

17

18

19

X

X

X

X

X

20

21

26

T
7
2

Economia
Organització

X
Pla-projecte
estratègic

X

Planificació
Gestió

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Màrqueting
Organitzac.
Prospecció
Informació

X

Màrqueting
Gestió

X

X

X

Comuncació
bidireccional

4

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

5

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

-2

X

5

X
X

X

Estudi de
Casos.
Resolució
Problemes
Coordinació
Equip treball

6
1

Interrelació
personal

Aprovisionam
ent de
materials
Gestió
administrat.
internaciona
Innovació
Creativitat
Formació

X

X

Gestió
administrat

Magatzem
Organitzaci

4

X
X

X

3
X
X

7

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

4

X

7
4

________________________________________
84

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________

Competències Personalitat Socials - Ocupacions “Logística”

Competències personalitatsocials
Logística

3

4

5

8

9

Treball en equips multidisc
Presa de decisions

X

X

Responsabilitat

X

X

Resiliència

X

Meticulositat

11

13

X

X

X
X

X

X

X

X

X

17

T

Competències
Ocupacions

Relació
Unitària
Total

X

X

4

28,5

8,5

X

4

28,5

8,5

X

7

50

15

5

38

11

6

43

13

4

28,5

8,5

--

--

--

X

2

14

4

X

7

50

15

X

2

14

4

6

36

13

X

X

Enfocament a client

19

X
X
X

20

X
X

X

X

X

Autoaprenentatge continu
Innovació i millora continua

X

Cap. analítica i de resolució

X

Comprensió i gestió
tecnològica
Fonaments de les TIC

X

Subtotals / Total

4

4

X

3

X

X

X

3

3

4

%

26

X

18

%

21

X

15

X

4

X

X

X

X

3

3

3

X

X
3

3

3

4

47

Taules 9 i 10 : Correlació entre Competències Professionals i les Competències Tècniques
diagnosticades en el procés de prospecció
Mitjançant les línies d’intersecció s’assenyalen les confluències entre les competències
professionals del títol del CFP GS Transport i logística i les tasques dels llocs de treball analitzats.
En el mateix sentit s’aplica a les competències de personalitat i socials respecte de les mateixes
ocupacions o llocs de treball. També es determina el grau d’afectació respecte de la competència
corresponent.
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Perfils /Llocs de treball- Competències/Tasques no relacionades
en el Títol del CFP GS Transport i Logística
Perfils professionals

Competències Tècniques - Tasques

A.- Gestió i operacions de magatzem
3.- Cap/responsable de magatzem
4.- Responsable de control de qualitat
entrant i inspecció de mercaderies

B.- Gestió i Operacions del Transport
13.-

-

Supervisar que es compleixi amb els requisits d'altura, pes i maneig especial
apilament, moviment, i organització d’articles en palets segons
l’emmagatzematge.

-

Recollir i informar de les necessitats de manteniment o de reparació.

-

Donar suport en la revalorització i avaluació de materials rebuts.

-

Dur a terme solucions logístiques integrades per millorar el pla de
transport.

-

Resoldre conflictes de gestió de relacions amb els clients.

-

Analitzar els riscos associats a canvis en els processos.
Facilitar activitats i fites clau en projectes de canvi de procés.
Elaborar plans per implementar nous procediments innovadors.
Implementar sistemes de gestió del coneixement.
Proposar millores en el procés empresarial mitjançant l’anàlisi dels fluxos
de treball.
Proposar millors maneres d’abordar els problemes mitjançant la síntesi i
reorganitzar de la informació del problema.
Revisar les últimes tendències en metodologies empresarials per a
l'aplicació al negoci logístic.
Facilitar activitats i fites clau en projectes de canvi de procés.

Cap/responsable de línia

C.- Vendes i atenció al client
20.- Responsable d’atenció al client

D.- Solucions logístiques i Gestió de
programes i millora de processos
logístics
26.- Especialista en operacions
logístiques (visió processos)

-

Taula 11: Es delimiten les tasques-competències tècniques amb les tasques i unitats de negoci
de les empreses, que no estan contemplades en el currículum del CFP GS transport i logística,
als efectes de fixar el grau d’incidència i de vinculació amb el mòdul professional que
correspongui.
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Mòduls Professionals “HLD” – Resultats d’aprenentatge
Mòduls Professionals
Resultats d’aprenentatge
R.A.

Competències Tècniques –
Tasques (Empreses sector)

(Amb nous continguts)

No relacionades al títol del CFP GS
-

Supervisar que es compleixi amb els
requisits d'altura, pes i maneig especial
apilament, moviment, i organització
d’articles
en
palets
segons
l’emmagatzematge.

-

Recollir i informar de les necessitats de
manteniment o de reparació.

-

Donar suport en la revalorització i
avaluació de materials rebuts.

-

Resoldre conflictes de
relacions amb els clients.

gestió

de

Mòdul professional 6: logística
d'emmagatzematge
Durada: 132 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: marc legal i règims d'emmagatzematge
en el comerç nacional i internacional. 33 hores
UF 2: organització dels espais i del procés
d'emmagatzematge. 33 hores
UF 3: gestió i supervisió d'estocs. 33 hores
Opció:
a) Incrementar les hores de UF1 i/o UF2
i/o UF3 (+33h.)
b) Crear nova UF 4: -------------------- (33h.)

Mòdul professional 1: comercialització del
transport i la logística
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: promoció del servei de transport i la
logística. 33 hores
UF 2: negociació de la venda del servei de
transport i la logística. 33 hores
Opció:
a) Incrementar les hores de UF1 i/o UF2
(+33h.)
b) Crear nova UF 3: --------------------- (33h.)

-

-

-

-

-

Dur a terme solucions logístiques
integrades per millorar el pla de
transport.
Analitzar els riscos associats a canvis en
els processos.
Facilitar activitats i fites clau en
projectes de canvi de procés.
Elaborar plans per implementar nous
procediments innovadors.
Implementar sistemes de gestió del
coneixement.
Proposar millores en el procés
empresarial mitjançant l’anàlisi dels
fluxos de treball.
Proposar millors maneres d’abordar els
problemes mitjançant la síntesi i
reorganitzar de la informació del
problema.
Revisar les últimes tendències en
metodologies empresarials per a
l'aplicació al negoci logístic.
Facilitar activitats i fites clau en
projectes de canvi de procés.

Mòdul professional 14: projecte de transport i
logística
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: no se n'assignen
Unitats formatives que el componen:
UF 1: projecte de transport i logística. 66 hores
Opció:
a)
b)

Incorporar continguts en les hores
de UF14 (33-66h.).
Dissenyar un Mòdul Específic NO
reglat

1.- Determina les dimensions paramètriques i
característiques del material a distribuir i
enmagatzemar.
2.- Identifica les ubicacions adequades pel moviment
de maquinari mòbil.
3.- Estableix els sectors de la ubicació del material i
contenidors a enmagatzemar.
4.- Selecciona les instal·lacions mòbils per dipositar
els articles.
5.- Analitza la informació necessària per condicionar
les instal·lacions estructurals i organitzatives del
magatzem.
6.- Decideix l’execució del pla de manteniment de les
instal·lacions, maquinari i elements estructurals
del magatzem.
7.- Supervisa i identifica les accions i prioritats de
realitzar reparacions o substitució d’elements
fixes o mòbils.

1.- Gestiona la comunicació interpersonal del seu
equip de treball.
2.- Analitza l’adequació i operativitat dels
mecanismes d’interrelació amb els clients.
3.- Determina les pautes i instruments més adients en
funció d eles característiques i vinculació amb
l’empresa dels clients.
4.- Estableix el pla de comunicació per desenvolupar
les bases d’una comunicació efectiva entre empres
ai clients i proveïdors.
5.- Potencia les habilitats comunicatives dels
empleats per a la negociació. Empatia i asertivitat.
6.- Interpreta i precisa el pla de màrqueting en base a
la comunicació del servei.
7.- Estudia les conductes i comportaments disruptius
per gestionar els possibles conflictes i al seva
resolució.
8.- Formula i experimenta processos de transmissió
de comunicació considerant la proactivitat,
reactivitat i la resiliència.

1.- Coneix la gestió d’un Pla estratègic aplicat a una
organització de transport i logística.
2.- Determina pautes pera implantar l’aprenentatge
organitzacional.
3.- Elabora la diagnosi de la gestió del coneixement en
processos.
4.- Planifica i desenvolupa lel model de “gestió per
processos” concrets.
5.- Adapta metodologies per generar procediments
innovadors per a la cerca de solucions.
6.- Identifica els projectes de transport que són
susceptibles de canvis per la millora.
7.- Aplica les eines de planificació _4.0 (data mining).
8.- Incentiva la gestió del coneixement en l’organització per
recolzar. La utilització d’equips digitals.
9.- Dissenya un projecte sobre la planificació ,organització
i gestió del servei de transport .
10.- Dissenya estratègies i tècniques de seguiment i
d’avaluació del Servei.
11.- Formulació de revisions dels procediments i tendències
actuals en el camp d ela logística.
12.- Crea mapes de coneixement i d’organització operativa
de les eines d’aplicació.
13.- Representa diagrames de fluxes sobre l’organització i
operativitat dels processos

Taula 12: Mitjançant la “connexió” de les Competències Tècniques – Tasques- Llocs de treball,
que es desenvolupen en les empreses del sector de logística no relacionades al títol del CFP
GS, s’assignen als mòduls fixats a través de les hores de lliure disposició (HLD), per concretar i
definir els resultats d’aprenentatge que són els referents per especificar els continguts per
realitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
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Obtenir els recursos financers necessaris fent
les gestions de concessió de crèdits, préstecs,
avals i Subvencions…
Organitzar els departaments d'una empresa
de transport i logística determinant els
recursos humans i materials necessaris…

c

f

e

Elaborar i gestionar els plans de transport, de
producció, d'operacions i fluxos de magatzem
i els tràfics diaris
Fer la planificació de rutes de llarga distància i
la confecció de rutes de repartiment i

Fer les gestions necessàries per a la
constitució i posada en marxa d'una
empresa…

b

d

Aplicar la normativa vigent en la gestió de les
empreses de transport de mercaderies i
viatgers…

a

Competències professionals, personals, socials
17OrdreENS 104 GS T-Logística

Planificació
Gestió

Pla-projecte
estratègic

Organització

Economia

Creació empresa

Normativa
Responsabilitat
Meticulositat

Conceptes bàsics

- Inspeccionar els materials rebuts per
assegurar-se que s’ajusten a les normes
- Seguir polítiques, normes i procediments
operatius

Competències TècniquesMetodològiques
(Prospecció)

- Presa de decisions: Davant problemàtiques en la
recepció i en la ubicació adequada al magatzem, en
la capacitat de retorn de producte, en la qualificació
dels productes.
- Capacitat analítica i de resolució: Extreure dels
problemes l’essencial i resoldre ràpid i amb precisió.

- Presa de decisions: Davant problemàtiques en la
recepció i en la ubicació adequada al magatzem, en
la capacitat de retorn de producte, en la qualificació
dels productes.
- Capacitat analítica i de resolució: Extreure dels
problemes l’essencial i resoldre ràpid i amb precisió.

- Presa de decisions: Davant problemàtiques en la
recepció i en la ubicació adequada al magatzem, en
la capacitat de retorn de producte, en la qualificació
dels productes.

Competències Personalitat-Socioparticipatives
(Prospecció)

RELACIÓ COMPETENCIAL CFP GS Logística – PROSPECTIVA SECTOR Logística
A4 – Responsable de control de Qualitat i inspecció de mercaderies

En les següents taules s’exposen a tall d’exemple dos models de la relació competencial entre les competències professionals, personals i socials de l’ordre ENS que regula
el CFGS en Transport i Logística i les competències obtingudes de la prospecció per determinats llocs de treball del sector.

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________
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Fer i controlar l'aprovisionament de materials
i mercaderies en els plans de producció i
distribució,

Obtenir, organitzar i gestionar informació
rellevant del mercat de serveis de transport i
logística aplicant-hi les tècniques d'investigació
comercial de prospecció de mercats
Promocionar i difondre els serveis de
transport i logístics aplicant-hi tècniques i
estratègies de màrqueting i de gestió de
relacions amb clients
Fer el procés de venda del servei de transport
i de logística i elaborar la documentació
tècnica aplicant-hi tècniques de negociació i
venda proactiva i elaborant pressupostos
adaptats a les necessitats dels clients
Gestionar les relacions amb clients, en anglès
si escau, fent el seguiment de les operacions
les seves demandes, incidències i reclamacions
Organitzar l'emmagatzematge de les
mercaderies d'acord amb els procediments
establerts.

i

j

Organitzar el departament de comercialització
d'una empresa i elaborar el pla de vendes fent
la distribució de recursos humans i material…

h

g

combinació de mitjans de transport,
subcontractant el servei…
Fer les gestions administratives que
garanteixin el trànsit o el transport
internacional i modes de transport i controlar
els documents que s'exigeixen i
s'ajusten a la normativa vigent …

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________

Aprovisionament de
materials

Magatzem
Organització

Interrelació personal

Venda
Negociació

Marquèting
Gestió

Prospecció
d’informació

Marquèting
Organització

Gestió administrativa

- Realitzar tasques administratives
estàndard relacionades amb el
compliment de l'activitat
- Inspeccionar la documentació d’albarans
i gestionar tràmits de duana en cas
necessari

- Presa de decisions: Davant problemàtiques en la
recepció i en la ubicació adequada al magatzem, en
la capacitat de retorn de producte, en la qualificació
dels productes.
- Responsabilitat: al tractar-se del principi de la
cadena al magatzem, les seves accions poden tenir
conseqüències importants.
- Capacitat analítica i de resolució: Extreure dels
problemes l’essencial i resoldre ràpid i amb precisió.
- Responsabilitat: al tractar-se del principi de la

- Capacitat analítica i de resolució: Extreure dels
problemes l’essencial i resoldre ràpid i amb precisió.

- Presa de decisions: Davant problemàtiques en la
recepció i en la ubicació adequada al magatzem, en
la capacitat de retorn de producte, en la qualificació
dels productes.
- Capacitat analítica i de resolució: Extreure dels
problemes l’essencial i resoldre ràpid i amb precisió.

Organitzar i coordinar equips de treball amb
responsabilitat, supervisant-ne el
desenvolupament, mantenint..
relacions fluïdes i assumint el lideratge
Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els
clients i les persones que estan sota la seva
responsabilitat, comunicació eficaces…
Generar entorns segurs en el
desenvolupament del seu treball i el del seu
equip, supervisant i aplicant els procediments
de prevenció de riscos laborals i ambientals…
Supervisar i aplicar procediments de gestió de
la qualitat, d'accessibilitat universal i de
“disseny per a tothom”, en les activitats
professionals…
Fer la gestió bàsica per a la creació i el
funcionament d'una petita empresa i tenir
iniciativa en la seva activitat professional…
Exercir els seus drets i complir les obligacions
derivades de la seva activitat professional,
d'acord amb el que estableix la legislació vigent

r
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p

Fer la gestió administrativa d'operacions
d'importació i exportació, i d'introducció i
expedició de mercaderies.
Adaptar-se a noves situacions laborals,
mantenint actualitzats els coneixements
científics, tècnics i
tecnològics, gestionant la seva formació i els
recursos
Resoldre situacions, problemes i
contingències amb iniciativa i autonomia amb
creativitat, innovació i esperit de millora en el
treball personal i en el dels membres de
l'equip…

o
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Empreneduria,
Responsabilitat
Presa decisions
Responsabilitat
Meticulositat

Gestió de la Qualitat

Anàlisi
Responsabilitat
Resolució

Comuncació
bidireccional

Coordinació Equip
treball

Estudi de Casos.
Resolució de
problemes

Innovació
Creativitat
Formació

Gestió administrativa
internacional

- Realitzar auditories de productes
- Realitzar una avaluació bàsica del risc

- Realitzar una avaluació bàsica del risc

- Inspeccionar la documentació d’albarans
i gestionar tràmits de duana en cas
necessari

- Meticulositat: El control de qualitat va associat a
una capacitat observadora alta i precisió en la
definició de paràmetres i decisions.

- Presa de decisions: Davant problemàtiques en la
recepció i en la ubicació adequada al magatzem, en
la capacitat de retorn de producte, en la qualificació
dels productes.
- Capacitat analítica i de resolució: Extreure dels
problemes l’essencial i resoldre ràpid i amb precisió.
- Capacitat analítica i de resolució: Extreure dels
problemes l’essencial i resoldre ràpid i amb precisió.

cadena al magatzem, les seves accions poden tenir
conseqüències importants.
- Responsabilitat: al tractar-se del principi de la
cadena al magatzem, les seves accions poden tenir
conseqüències importants.

- Donar suport en la revalorització i
avaluació de materials rebuts.

- Interacció amb AS/RS (automated storage and retrieval System)
- Interacció i coneixement d’eines Wireless Fleet Management o sistemes de Forklift Telemetry
- Maneig d’interfícies gràfiques i softwares de gestió i seguiment de mercaderies.
- Interacció amb AGVs (automated guided vehicles) i AMRs (autonomous mobile robots)
- Maneig de Enterprise quality management software (EQMS) i Corrective and preventive
action software (CAPA)
Coneixements de qualitat predictiva basada en Big Data i AI.

CONEIXEMENTS GENÈRICS “Tècnics-Metodològics”

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________

Transformació digital (Mitjana)
Sostenibilitat ambiental (Mitjana)

Grau d’impacte ”mitjà-alt” dels drivers del sector

Fer les gestions necessàries per a la constitució i
posada en marxa d'una empresa…
Obtenir els recursos financers necessaris fent les
gestions de concessió de crèdits, préstecs, avals i
Subvencions…
Organitzar els departaments d'una empresa de
transport i logística determinant els recursos
humans i materials necessaris…
Elaborar i gestionar els plans de transport, de
producció, d'operacions i fluxos de magatzem i els
tràfics diaris

Fer la planificació de rutes de llarga distància i la
confecció de rutes de repartiment i combinació de
mitjans de transport, subcontractant el servei…

b

f

e

d

c

Aplicar la normativa vigent en la gestió de les
empreses de transport de mercaderies i viatgers…

a

xpedicionsCompetències prof, personals, socials
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Planificació
Gestió

Pla-projecte
estratègic

Organització

Economia

Normativa
Responsabilitat
Meticulositat
Creació empresa

Conceptes bàsics

Competències TècniquesMetodològiques
(Prospecció)

B15-Coordinador/a d’expedicions

- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.
- Resiliència: per fer front a l’actual flexibilitat,
rapidesa i complexitat de les operacions
logístiques.
- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.
- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.
- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.

- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.

Competències Personalitat-Socioparticipatives
(Prospecció)

RELACIÓ COMPETENCIAL CFP GS Logística – PROSPECTIVA SECTOR logística

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________
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Promocionar i difondre els serveis de transport i
logístics aplicant-hi tècniques i estratègies de
màrqueting i de gestió de relacions amb clients
Fer el procés de venda del servei de transport i de
logística i elaborar la documentació tècnica
aplicant-hi tècniques de negociació i venda
proactiva i elaborant pressupostos adaptats a les
necessitats dels clients
Gestionar les relacions amb clients, en anglès si
escau, fent el seguiment de les operacions les
seves demandes, incidències i reclamacions
Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies
d'acord amb els procediments establerts.

Fer les gestions administratives que garanteixin el
trànsit o el transport internacional i modes de
transport i controlar els documents que s'exigeixen
i
s'ajusten a la normativa vigent …
Organitzar el departament de comercialització
d'una empresa i elaborar el pla de vendes fent la
distribució de recursos humans i material…
Obtenir, organitzar i gestionar informació rellevant
del mercat de serveis de transport i logística
aplicant-hi les tècniques d'investigació comercial de
prospecció de mercats

CONSORCI PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’AUTOMOCIÓ
________________________________________________________

Magatzem
Organització

Interrelació personal

Venda
Negociació

Marquèting
Gestió

Prospecció
d’informació

Marquèting
Organització

Gestió administrativa

- Conèixer i confirmar les comandes
que seran preparats i enviats en el dia.
- Ordenar el llistat de comandes de
preparar.
- Assignar les comandes als
transportistes i indicar les franges
horàries en les que hauran de
recollir la mercaderia.
- Programar l'ocupació dels molls de
càrrega.
- Preveure l'espai necessari a la zona
d'emmagatzematge temporal al costat
de expedicions.

- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.
- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.
- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.
- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.
- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.

- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.
- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.
- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.

- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.
- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.

Fer la gestió administrativa d'operacions
d'importació i exportació, i d'introducció i
expedició de mercaderies.
Adaptar-se a noves situacions laborals, mantenint
actualitzats els coneixements científics, tècnics i
tecnològics, gestionant la seva formació i els
recursos

Resoldre situacions, problemes i contingències
amb iniciativa i autonomia amb creativitat,
innovació i esperit de millora en el treball personal
i en el dels membres de l'equip…
Organitzar i coordinar equips de treball amb
responsabilitat, supervisant-ne el
desenvolupament, mantenint..
relacions fluïdes i assumint el lideratge

o
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Fer i controlar l'aprovisionament de materials i
mercaderies en els plans de producció i distribució,

n
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Coordinació Equip
treball

Estudi de Casos.
Resolució de
problemes

Innovació
Creativitat
Formació

Gestió administrativa
internacional

Aprovisionament de
materials

- Combinar i agrupar mercaderies
procedents de les diferents zones de
picking o del magatzem
per a la seva posterior expedició.
- Comprovar els productes finals i
verificació que tota la informació està
el sistema de gestió de magatzems.
- Comprovació que la pesada i la
volumetria de la comanda sigui
d'acord amb els requeriments dels
transportistes i s'etiqueta.
- Supervisar l'embalat i empaquetat, i
la personalització de les trameses en
cas necessari.
- Supervisar la càrrega de la
mercaderia
- Comprovació de la documentació i
verificació documental final.

- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.
- Resiliència: per fer front a l’actual flexibilitat,
rapidesa i complexitat de les operacions
logístiques.

- Resiliència: per fer front a l’actual flexibilitat,
rapidesa i complexitat de les operacions
logístiques.

- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.
- Resiliència: per fer front a l’actual flexibilitat,
rapidesa i complexitat de les operacions
logístiques.

- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.

- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.
- Meticulositat: per assegurar l’acompliment de tots
els tràmits i documentació, així com la gestió del
transport.

Responsabilitat
Meticulositat

Empreneduria,
Responsabilitat
Presa decisions

Gestió de la Qualitat

Anàlisi
Responsabilitat
Resolució

Comuncació
bidireccional

CONEIXEMENTS GENÈRICS “Tècnics-Metodològics”

Exercir els seus drets i complir les obligacions
derivades de la seva activitat professional, d'acord
amb el que estableix la legislació vigent

Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els
clients i les persones que estan sota la seva
responsabilitat, comunicació eficaces…
Generar entorns segurs en el desenvolupament
del seu treball i el del seu equip, supervisant i
aplicant els procediments de prevenció de riscos
laborals i ambientals…
Supervisar i aplicar procediments de gestió de la
qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per
a tothom”, en les activitats professionals…
Fer la gestió bàsica per a la creació i el
funcionament d'una petita empresa i tenir
iniciativa en la seva activitat professional…

- Ús avançat de sistemes de gestió de transport (TMS i TME)
- Ús i coneixement de plataformes globals d’ecommerce.
- Coneixement i maneig de sistemes de planificació tipus DRP (Distribution Requirement Planning) i ERP (Enterprise
Resource Planning)
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-

Transformació digital (Mitja)
Sensibilitat ambiental (Mitja)

Grau d’impacte ”mitjà-alt” dels drivers del sector

- Resiliència: per fer front a l’actual flexibilitat,
rapidesa i complexitat de les operacions
logístiques.

- Fonaments de les TIC: per al maneig dels sistemes
digitals que implica la seva tasca.
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