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 - Models No Estacionaris Deterministes: El sistema MRP
 - Models No Deterministes 
• Revisió contínua: punt de comanda i estoc de seguretat
• Revisió periòdica
• Revisió perfecta
 - Models Estacionaris No Deterministes
• Estratègies per a la gestió d'inventaris i la minimització d'estocs
 - Introducció: sistema de plani�ca de plani�cació i control
 - El model de Wilson i grandària òptima de comandes
 - Pareto: Corba ABC d'anàlisi. 
• Grups
• Aplicacions
 - El sistema MRP de Plani�cació de Necessitats de Materials
• Sistema push. Objectius
• Condicions d'aplicació
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 (1) Pla Mestre de Producció PMP, MPS (Màster production schedule)
 (2) L'estat de l'inventari
 (3) Llista de Materials, BOM (Bill of Materials)
• Resultats
 - El sistema JIT (just-in-esta�) de gestió d'inventaris
• L'enfocament JIT(Sistema pull): eliminació de desapro�taments
• Objectius
• Prerequisits per aplicar JIT als aprovisionaments
 (1) Estabilització dels programes de producció
 (2) La comunicació adequada
 (3) Desenvolupament de polítiques adequades d'aprovisionament
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PROGRAMA “GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRA-
MENT I COMPRES”

1.Objectiu del curs: 
Conèixer a fons les principals funcionalitats i aplicacions de la SCM, valorant aquelles que 
s'han d'integrar en la companyia i les que són susceptibles de ser subcontractades
Desenvolupar un model de gestió de cadena de subministrament: Model SCOR
Dur a terme un procés a temps (just in esta�) dels components productius i del control 
d'estocs
Orientar tot el procés cap a una major satisfacció i �delització del client
Aprendre nous mètodes d'actuació i nous sistemes d'enfocar les funcions relacionades 
amb la plani�cació, organització, compres i magatzematge, així com optimitzar la seva 
realització

2.Adreçat a:
Persones en situació d’atur i persones en actiu que es troben en un procés de millora de 
feina per precarietat i temporalitat laboral. Es requereix un nivell mínim d’estudis d’ESO o 
equivalent o persones amb experiència laboral acreditada en el sector objecte d’interven-
ció. Els/les participants hauran d’estar prèviament inscrits/es com a demandants d’ocupa-
ció al Servei d’Ocupació de Catalunya.

3.Durada: 
20 hores

4.Lloc de realització: 
LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
Carretera de la Sentiu, número 1.
08860 - Castelldefels
Telèfon: 93 635 25 75.

5.Dates previstes:
Inici: dilluns,  10 de Febrer de 2020 
Final: divendres, 14 de Febrer de 2020 

Data màxima de preinscripció: 
dilluns, 3 de Febrer de 2020

6. Horari i dies de la setmana:
09:30 a 13:30, de dilluns a divendres

7.Temari:

• Gestió competitiva de la Cadena d'Aprovisionament – Supply Chain Management
 - Correlació entre estratègies genèriques i gestió logística
 - Avantatges competitius d'una adequada gestió
 - Exemples d'èxit en la gestió de la cadena de subministrament

• La funció d'aprovisionament i els seus objectius dins de l'enfocament tradicional dels 
sistemes productius
 - La qualitat
 - El termini de lliurament
 - El preu
 - Canvis a la tecnologia i organització

• Compres, aprovisionament i comerç internacional
• Noves tendències en la gestió de compres: i-purchasing, i-procurement
 - Crisi en l'enfocament tradicional de les compres
 - Crisi en la qualitat, en el termini de lliurament i en la política de preus
• Supply Chain, Cadena de Proveïment
 - La previsió de la demanda
 - La gestió d'estocs en processos productius
• Necessitat de materials i el Pla Mestre de Producció
• El just a temps JIT
• MRP
 - La gestió estratègica de compres
• La gestió de compres
• La decisió de compres a un proveïdor
• L'optimització de la decisió de compres
 - Polítiques de subministrament en diferents supòsits: Les especi�cacions de   
 compra
 - La negociació en la compra
• Tècniques de negociació
• Comerç internacional
 - Avaluació i homologació de proveïdors

• La qualitat i els aprovisionaments  
• Gestió de la qualitat des de compres
• Noves relacions amb els proveïdors
 - L'auditoria  de proveïdors
 - Supply Chain Management: integració del proveïdor en la cadena logística
• Logística distributiva i gestió de magatzems
 - La logística com a distribució física
 - La logística com a integració dels �uxos interns i externs de materials
 - Magatzems i outsourcing de serveis logístics
• Gestió logística de la subcontractació
• Gestió del Transport
 - Lean distribution
 - Transport i la seva contractació
• Qualitat i gestió d'aprovisionament
 - Detecció i rebuig de la qualitat incorrecta
 - La qualitat com a resultat d'una acció preventiva i correctiva. Control del procés i  
 millora contínua
 - Més enllà de la qualitat del producte- Qualitat de servei
 - La qualitat i la relació proveïdor-client
• Existències
 - Classi�cació
 - Criteris de valoració
 - Codi�cació
 - Índexs de gestió d'estocs: de rotació d'estoc, de cobertura, de regularització
• Categories funcionals d'inventaris
• Variables que in�ueixen en les necessitats d'aprovisionament
 - Previsió de demanda
 - Costos d'inventari: d'adquisició, d'emmagatzematge, d'emissió de comandes i de  
 ruptura d'estocs
 - Volum de comanda
 - Preu
 - Termini d'aprovisionament 
 - Termini de pagament
• Les compres i aprovisionaments
 - La funció de compra. Objectiu i fases
 - Principis bàsics de la funció de compra
 - El servei de compra
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