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Diploma de Postgrau Interuniversitari
en Gestió d’Empreses Vitivinícoles



Fitxa tècnica
Objectius:
Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una 
formació eminentment pràctica i centrada en la millora 
de la gestió empresarial: internacionalització, recerca 
de nous mercats i innovació, tot això des de una doble 
vessant: la gestió i la viticultura

Durada:
30 ECTS

Dates:
del 19/10/2018 al 31/10/2019
(formacions presencials fins el juny de 2019).

Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.

Preu:
2.900 €

Lloc de realització:
Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès 

Direcció:  
Olga Busto Busto
Xavier Fumanal Cuadrat 

Coordinació:  
Pedro Cabanillas Amboades

Nota:
Consulta les beques FURV a www.fundacio.urv.cat  
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat 
mitjançant la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu 
adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.
Tel.: 977 779 960

El món del vi i el cava genera cada cop més interès. L’aprofundiment en el coneixement del producte, el seu procés d’elaboració, 
de comercialització i la gestió de les empreses d’aquest sector són els motius pels quals es dissenya aquest curs.

El sector vitivinícola demanda personal qualificat per gestionar adequadament les seves empreses, enfrontades a un entorn 
altament competitiu i a una economia globalitzada. El gran nombre de productes de qualitat i prestigi, així com les diferents 
denominacions d’origen amb les que comptem a Catalunya, ens avalen per aconseguir que l’èxit d’aquests productes s’adeqüin 
al seu potencial. L’atenció de les necessitats dels mercats locals, nacionals i internacionals exigeixen una major professionalització 
dels recursos humans que formen part de les empreses.

El sector del vi a Catalunya gaudeix d’un prestigi i un reconeixement creixent, també a nivell internacional. És per 
això que cal continuar realitzant esforços per millorar i professionalitzarnos i així poder atendre, amb garanties, la 
competitivitat i les exigències dels mercats i els consumidors.

Sortides professionals
El postgrau capacita per ocupar càrrecs de responsabilitat a 
empreses del sector vitivinícola, tant elaboradores, com 
distribuïdores o comercialitzadores:

- Direcció i gestió

- Departaments financers

- Departaments comercials i de màrqueting

Adreçat a
- Titulats universitaris i professionals amb experiència en 

el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus 
coneixements i potenciar les seves habilitats directives.

- Titulats universitaris i professionals amb potencial per 
accedir a posicions directives a curt termini.

- Persones emprenedores que volen preparar-se per 
incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.



Mòdul 1: Disseny i planificació estratègica (3 ECTS)
• Context sectorial i entorn competitiu en transició
• Estratègia i creixement empresarial

Mòdul 2: Màrqueting i gestió comercial. Joc de Simulació (2 ECTS)
• Màrqueting. Claus de l’èxit i referents
• Model de negoci
• Propostes de valor i pricing
• Comunicació, impulsió i distribució
• Postvenda, promocions i relacions
• Consells útils
• Joc de simulació

Mòdul 3: Màrqueting internacional, branding i màrqueting digital (1,5 ECTS)  
• Disseny d’una estratègia d’internacionalització pel sector de vins i caves
• Optimització dels recursos de trade màrqueting a nivell internacional
• Introducció al Marketing Digital
• L’estratègia DIGITAL
• I un cop ja sé què he de fer... com ho faig perquè em trobin?
• Introducció a l’analítica WEB. Els KPI’s

Mòdul 4: Direcció d’equips i habilitats directives (3 ECTS)  
• Direcció de persones i d´equips
• Desenvolupament de competències
• Lideratge en temps de transformació
• El líder eficaç
• Gestió de situacions conflictives

Mòdul 5: Gestió d’aprovisionaments, logística i distribució (2 ECTS)
• Aprovisionament
• Logística
• Distribució

Mòdul 6: Gestió financera (3 ECTS) 
• Gestió econòmic-financera i sistemes d’informació per a la direcció
• Gestió fiscal

Mòdul 7: Viticultura (2,5 ECTS)
• Introducció
• Edafologia y climatologia vitícoles
• El cicle biològic de la vinya
• Plantació d’una vinya
• Protecció sanitària
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Mòdul 8: Enologia (3 ECTS)
• La verema, criteris de qualitat. La maduresa industrial i maduresa fenòlica, mesura de la sanitat
• Composició química del vi, principals paràmetres i rangs habituals en mostos i vins. Additius i 

coadjuvants emprats en enologia
• La microbiologia del vi: fermentació alcohòlica i malolàctica
• Elaboració de vins blancs i rosats. Procés tradicional i noves tendències
• Elaboració de vins negres
• Envelliment i criança dels vins negres
• Vinificacions especials
• Elaboració de vins escumosos: procés d’elaboració. Mètode tradicional: trets diferencials en el vi 

base, segona fermentació, criança, aclarida i degorjament.

Mòdul 9: Anàlisi sensorial (3 ECTS)
• Mecànica del tast, aspectes principals
• Fisiologia dels sentits i la seva interconnexió
• Principals aromes i la seva potenciació, en funció del tipus de vins. Identificació i localització en vins
• Principals defectes i el seu origen
• Subjectivitat en la degustació; importància de la memòria i de la referència
• Descripció de vins; fitxes de tast descriptives i l’anàlisi descriptiu quantitatiu
• Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles espanyoles

Mòdul 10: Cultura vitivinícola (3 ECTS)
• El vi al llarg de la història
• El vi com a aliment
• Principals regions vitivinícoles del món: tendències
• Els sommeliers en el sector vitivinícola
• Maridatges: gastronomia i vi
• La comunicació en el sector vitivinícola, un repte del segle XXI
• Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles mundials

Mòdul 11: Certificacions i seguretat alimentària (1 ECTS)
• Qualitat de producte
• Qualitat en la gestió
• Seguretat alimentària en celler.

Mòdul 12: Tutoria (3 ECTS)

Mòdul 13: Pràctiques (sortides de camp)
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Informació i inscripció:
Fundació URV | Centre de Formació Permanent

Av. Onze de Setembre, 112. 43203 Reus
Tel.: 977 779  964

raquel.ramos@fundacio.urv.cat
www.fundacio.urv.cat/formacio

Amb la col·laboració de:


