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Durada:
60 ECTS

Adreçat a:
• Titulats universitaris en l’àrea de l’Enginyeria Química i 

enginyeries en general. 
• Titulats universitaris en Ciències Químiques i ciències 

en general. 
• Llicenciats o Graduats en Administració i Direcció d’Em-

preses, Econòmiques, Dret i en Ciències Empresarials. 
• En general, titulats universitaris amb experiència i/o in-

terès en l’àmbit de la Logística. 
• Professionals amb funcions directives de gestió i amb po-

tencial directiu; responsables de departament i tècnics de 
l’àrea de logística d’empreses industrials i de serveis; pro-
fessionals d’operadors logístics i empreses transportistes. 

Dates:
Del 04/10/2016 al 31/12/2018 

Horari:
Dimarts i dijous, de 17 a 21 hores

Preu:
5.000 €

Ubicació:
URV - ETSEQ. Av Països Catalans, 26. Tarragona.

Itinerari formatiu:
El programa és modular, per tant, ofereix la possibilitat d’estudiar, 
com a cursos de formació contínua, els següents mòduls:

Logística integral, 10 ECTS, 1.200 €

Logística i Mitjans de transport, 10 ECTS, 1.200 €

Emmagatzematge i Distribució, 10 ECTS, 1.200 €

Titulació:
Una vegada superat el curs, els alumnes en possessió de 
títol de Grau Universitari o equivalent, tindran dret al títol 
propi de Màster de la URV. Els alumnes admesos que no 
disposin d’aquesta titulació, tindran dret a un certificat 
d’aprofitament que acredita haver superat el programa 
formatiu en Direcció d’Operacions Logístiques.

Sortides professionals:
• Director o tècnic del departament dels processos logís-

tics. SCM (Supply Chain Management)

• Responsable d’emmagatzematge. Control de matèries pri-
meres i productes acabats 

• Responsable d’SQEH (Safety, Quality, Environment and He-
alth). Anàlisi de la gestió de la seguretat, qualitat i medi 
ambient, a l’àrea d’emmagatzematge i/o transport 

• Responsable d’Operacions Portuàries

• Responsable de la gestió del transport i distribució 

• Responsable de l’àrea de transport. Consulting. Freelance 

• Responsable de departament o tècnic assessor en trans-
port, OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada) de 
l’administració local, autonòmica o estatal

• Enginyer especialitzat en l’estudi, disseny, construcció i op-
timització d’instal·lacions d’emmagatzematge de pp.qq. 

• Tècnic de departament d’enginyeria. Consulting. Freelan-
ce. Demans Planner

Bonificació:
Aquest curs pot ser bonificat a través de la Fundació Tripartita. 
bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

“Des de la meva responsabilitat en el projecte, voldria agrair a tots els par-
ticipants la seva actitud, compromís, participació, aportacions i els resultats 
assolits com a conseqüència del seu esforç.
També a l’equip de ponents i col·laboradors, tots ells d’un nivell de qualifi-
cació altíssim, com ha estat possible comprovar mitjançant els resultats de 
les enquestes de satisfacció que, al final de cada mòdul, avaluaven la seva 
tasca. Tot això ha fet que es converteixi en un autèntic plaer, coordinar el 
desenvolupament del programa.
Les oportunitats que es generen com a conseqüència de la relació dins d’un 
grup d’alumnes, alguns professionals amb molta experiència i altres re-
centment titulats, han procurat espais de networking que, han fet possible 
assolir llocs de treball per a alguns dels desocupats.
Per a la direcció, un cop finalitzada la primera edició, veure com alguns dels 
participants es van col·locant al món laboral o com es van produint canvis 
de relleu en la posició a les seves companyies, és quelcom que ens satisfà 
molt especialment i ens motiva per arribar a l’excel·lència des de la nostra 
vocació de millora contínua.”

Josep Enric Mañé Lorán
Director Tècnic del Màster



Programa

1. Logística integral
 Gestió de la logística. Planificació
 Localització de l’activitat
 Evolució. Objectius
 Anàlisi de l’oferta i la demanda
 Estratègia empresarial. KPI’S
 Costos logístics
 Visió actual de la logística integral
 Producció lean

2. Logística i mitjans de transport
 Mitjans de transport, circuits i capacitat
 Costs per mitjà de transport
 Elecció del mitjà de transport
 Programació
 Comunicacions
 Vehicles. Transports especials
 Seguretat i qualitat en el transport
 Contractació del transport
 Infraestructures pels mitjans de transport

3. Legislació relativa a l’emmagatzematge
 APQ.001/007
 Ley de II.AA
 Directiva seveso II i III

4. Emmagatzematge
 Intern/extern
 Matèries primeres. Producció. Producte final
 Disseny de magatzems per a productes químics
 Disseny de magatzems per a mercaderies en general
 Costs de l’emmagatzematge
 Tipus de contractació
 Anàlisi d’inversions d’implantació i manteniment
 Localització
 Manteniment del producte
 Perfeccionament del producte. Valor afegit
 Emmagatzematges especials
 Recinte portuari. Recinte duaner

5. Operacions de càrrega i descàrrega 
 Operativa segons mitjà de transport
 Trasbalsos
 Moviments de productes químics per oleoducte
 Estiba i desestiba
 Envasos/embalatges
 Etiquetat
 Sistemes de gestió administrativa
 Seguretat i medi ambient

6. Equips i carburants 
 Carburants 
 Tecnologia aplicada a la logística dels carburants

7. Agents de la cadena logística
 Armadors. Traders. Brokers
 Consignataris. Transitaris. Agents de duanes
 Expedidor. Carregador. Noliejador. Transportista
 Entitats financeres
 Comissaris/inspectors
 Pràctics/amarradors

8. Qualitat 
 Concepte de servei. Organització
 Sistemes de gestió
 Model d’excel·lència empresarial (ampliació)
 Processos
 JIT
 Temps de circulació
 Stock. Existències
 Costs de la “no qualitat”

9. Medi ambient
 Sostenibilitat de models logístics
 Anàlisi de perfil ambiental de cadenes de subministrament
 Emissions contaminants de sistemes de transport
 Responsabilitat social empresarial (RSE)
 OGAU (oficina de gestió ambiental unificada)
 ACA (agència catalana de l’aigua)
 ARC (agencia de residus de catalunya)

10. Seguretat i protecció
 Carretera
 Marítima

11. Legislació relativa al transport i import/export 
 Marc legal
 Duanes. Règims duaners. Ordenament jurídic comunitari
 IVA / II.EE.
 Responsabilitats
 Conseller de seguretat en el transport
 
12. Centres d’activitat. Movimients de mercaderies
 Aeroports. Ports
 Llei de ports 48/2003 i la seva reforma
 Dret marítim internacional
 Desenvolupament físic de las àrees portuàries
 Ports secs
 ZAL
 Zones de classificació
 Terminals
 Parcs logístics
 Fires professionals

13. Distribució 
 Centres de distribució
 Localització de la distribució
 Hipermercats. Majorista. Minorista

14. Comerç internacional
 Estratègies de creixement i deslocalització
 Fórmules d’accés als mercats
 Joint-venture
 Acords entre societats. Fusions entre empreses
 Repartiment de mercats
 Divises i finançament
 Logística a la xarxa 

15. Mobilitat
 Mobilitat sostenible
 Planificació urbanística
 Models tarifaris
 Legislació estatal de la mobilitat

16. Empreses d’inspecció i control 
 Inspeccions de càrregues
 Funcions
 Contractació. Certificats
 Companyies d’inspecció. Control de qualitat i quantitat

Direcció:  
Francesc Castells Piqué
Josep Enric Mañé Lorán

Docents:  
Carlos Arola García
Joan Ramon Cabello Rimbau
Francesc Castells Piqué
Josep Maria Chillida Rabadà
Genoveva Climent Dewit
Leandro Crespo
Josep Lluís Díez Besora
Albert Fonts Ribas
Ramón Ignacio García Rodríguez
Matías Carlos Ginieis Iribarren
Jordi Gornals Fernández
Ángel Gutiérrez De Lama
Karin Suzanne Hekkert
Laureano Jiménez Esteller
Antonio Llanos García
Juan Manrubia Gibert
Josep Enric Mañé Lorán
Jaume Mira Galiano
Daniel Montané Calaf
Juan Carlos Olucha Alcalde
Vicent Pallarès Piqué
Maria Passalacqua
Laia Pie Dols
Maria José Pérez Lacasta
Juan Carlos Romeo Olmedo
Francisco José Suñé Grande
Juan Manuel Zaguirre Fernández

Quadre docent



“En els 17 anys d’experiència al món laboral, he estat esperant l’oportunitat 
d’ampliar els meus coneixements amb la realització d’un Màster en relació 
a la Logística i no m’ha decebut.
Tenir de formadors als professionals del sector i sobretot de l’entorn més 
proper, ha fet que fos més gratificant per l’aportació dels seus coneixements 
i les diferents experiències.
La realització del projecte en equip, les visites al Port i a les diferents instal·
lacions per conèixer “in situ” el funcionament i la gestió dels agents impli-
cats ha estat, sens dubte, una gran satisfacció.
Finalment he tingut l’oportunitat de realitzar les pràctiques en una de les 
empreses més importants del sector, mundialment coneguda per la seva 
importància en el comerç internacional i la seva trajectòria de globalització.
En aquest sector en el qual és tan important estar “informat i format”, i en 
el qual el “valor afegit” és un gran ingredient, puc dir que aquest Màster 
aporta aquest plus que tots busquem i necessitem tenir al nostre món la-
boral i personal.”

Izaskun Gabancho
Alumna del Màster MÈDOL, 1a edició.

“Durant els dos últims anys he cursat el Màster en Direcció d’Operacions 
Logístiques. Arran d’això, la meva trajectòria professional ha avançat dins 
de l’organització on treballo actualment. A més, m’ha permès enriquir·me 
personalment gràcies a la relació establerta amb companys procedents de 
diferents formacions (enginyeries de diferents camps, ADE, ciències empre-
sarials i unes altres), així com d’un professorat expert en diferents sectors 
industrials (química, logístiques, finances) o de l’àmbit universitari... i la 
col·laboració de l’ICIL i del Port de Tarragona. Els coneixements transme-
sos i els casos pràctics m’han aportat experiències que puc aplicar en situ-
acions similars com a membre d’un equip de Supply Chain Management.
Cal tenir en compte que emprendre aquest projecte implica un esforç i un 
compromís molt important, però les experiències que vius, els coneixe-
ments que adquireixes i els nous contactes, t’ajuden significativament en 
el teu desenvolupament professional i personal.”

Manuel Gil
Alumne del Màster MÈDOL, 1a edició.

“Aquest Màster és la millor manera d’introduir·te al món de la logística. El 
contacte amb els companys, el professorat i les empreses relacionades, et 
fan veure de a prop aquest sector en creixement continu. El projecte, dis-
senyat per analitzar estratègies i optimitzar la cadena de subministrament 
d’una empresa que es desenvolupa en el marc del programa, és un instru-
ment enriquidor que ens permet visualitzar fins a quin punt hi ha opcions 
de millorar en la gestió de la logística, amb una visió actual.  
Les pràctiques en empresa són una bona manera d’obrir noves portes en 
el mercat laboral.”

Maria Urgellès
Alumna del Màster MÈDOL, 1a edició.



“El programa de Màster en Direcció d’Operacions Logístiques (MÈDOL) 
és un programa que pretén, amb un caire profesionalizador, potenciar els 
coneixements dels participants en el marc, sempre atractiu, de la logística.
El disseny i desenvolupament del projecte, és temptador per a les per-
sones que, en la seva evolució professional o com a alternativa per a la 
seva inclusió al mercat laboral, hagin decidit optar per la logística com a 
professió de futur. Com a característica diferenciadora, té una especial ori-
entació, cap a la logística dels productes químics i les activitats portuàries.
L’ICIL, va apostar, des del seu inici, per aquest Màster i col·labora amb 
ponents, dels quals ha rebut imputs molt positius com a conseqüència 
de l’ambient que es genera a les classes, en trobar-se amb un grup de 
professionals, actualment en les empreses i uns altres recentment titulats, 
amb especial interès a millorar la seva formació. Això ens anima a seguir 
participant en les properes edicions.” 

César Castillo
Director de l’Institut Català de Logística (ICIL)

“El Màster en Direcció d’Operacions Logístiques (MEDOL), és un programa 
que, encara que posseeix una clara orientació cap a la logística portuària 
i de productes químics, també té un enfocament transversal de la cadena 
de subministrament.
El Màster està adreçat a professionals amb experiència en el món de les 
operacions logístiques i té com a objectiu garantir que els alumnes puguin 
desenvolupar tasques de responsabilitat en aquest àmbit.
Aquest objectiu s’aconsegueix amb sessions basades en el debat i la reso-
lució de casos pràctics a partir de les nocions teòriques que s’imparteixen.
L’equip docent està format per professionals amb una àmplia experiència 
desenvolupant tasques de direcció en l’àrea de cadena de subministra-
ment.”

Xavier Rius
Membre del Comité Executiu de l’Institut Català de Logística (ICIL)
Director de Supply Chain en Natursoy
Professor del Màster MÈDOL

“Crec que aquest Màster ha estat un èxit en la seva primera edició. Aquest 
èxit es deu, segons la meva opinió, a la diversitat de professors que han 
participats i a la mescla d’alumnes que han assistit, uns ja treballadors en 
diferents professions i altres encara estudiants que volen millorar el seu 
currículum.
L’esforç i les ganes que han posat els alumnes del Màster s’ha vist en els 
treballs que han presentat com a projecte final i que tots ells han estat 
d’una gran qualitat.”

Ángel Gutiérrez de Lama
Professor d’Enginyeria Química a la URV
Professor del Màster MÈDOL



informació i inscripció:

Fundació URV | Centre de Formació Permanent

Av Onze de Setembre, 112. REUS

Tel.: 977 779 966
susana.paxton@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio
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Patrocina:

És, precisament, en el procés logístic i en els
processos de Supply Chain on avui trobem les

majors oportunitats per introduir canvis reeixits.

Peter F. Drucker


