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DESCRIPCIÓ GENERAL 
DE L’OCUPACIÓ
Els/les operaris/àries logístics/ques o operaris/àries de magatzem s’encarreguen 
de rebre la mercaderia que arriba al magatzem, registrar-la (ja sigui informàticament 
o manualment), classificar-la, situar-la en els buits o prestatgeries designades i, per 
últim, s’encarreguen de preparar comandes revisant i registrant els productes que 
surten del magatzem.

FUNCIONS I TASQUES
REALITZAR LES OPERACIONS AUXILIARS DE RECEPCIÓ, COL·LOCACIÓ, 
MANTENIMENT I EXPEDICIÓ DE CÀRREGUES AL MAGATZEM DE FORMA 
INTEGRADA A L’EQUIP. 

• Rebent les mercaderies i descarregant els camions dels diferents proveïdors 
utilitzant els equips i vehicles adequats.

• Realitzant les operacions de comprovació, desconsolidació i desembalatge de 
càrregues, seguint els procediments establerts i utilitzant el material adequat.

• Realitzant el marcatge i etiquetatge de la càrrega, comprovant les dades 
d’identificació i codificació, i utilitzant l’equip i eines específiques d’etiquetatge 
i marcatge. 

• Realitzant el recompte de mercaderies utilitzant l’equip adequat, amb 
la periodicitat i instruccions rebudes per detectar buits, necessitats 
d’aprovisionament i mantenint actualitzada la informació periòdica d’estocs 
del magatzem.

• Verificant els elements i condicions de la càrrega i mercaderies d’acord amb 
els procediments establerts i instruccions rebudes.

• Mantenint l’ordre i netedat de la zona de treball, realitzant les activitats de 
manteniment de primer nivell del magatzem i utilitzant l’equip adequat, d’acord 
amb les normes, procediments i instruccions rebudes, complint les normes de 
prevenció de riscs i gestió mediambiental.

En alguns casos aquesta funció la 
du a terme el carretoner (o torero), 
que és qui pilota els diferents 
vehicles de càrrega i descàrrega.

Alguna empresa treballa amb mercaderies 
a granel, i per tant, no realitza l’etiquetatge.
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COL·LOCAR LA CÀRREGA O MERCADERIES AL LLOC ASSIGNAT, OPTIMITZANT EL 
TEMPS I ESPAI, SEGUINT CRITERIS D’ORGANITZACIÓ I COL·LOCACIÓ ESTABLERTS 
I UTILITZANT L’EQUIP ADEQUAT.   

REBRE I SUPERVISAR LES DEVOLUCIONS, I TRAMITAR LES INCIDÈNCIES DE LES 
RECEPCIONS NO CONFORMES (SOVINT HO FA UN/A MOSSO/A ESPECIALITZAT/DA).

La majoria d’empreses demanen 
que tots/es els/les operaris/àries 
de magatzem tinguin el carnet de 
carretoner/a per poder utilitzar la 
maquinària en qualsevol moment 
que sigui necessari. 

La majoria d’empreses (sobretot les grans) 
reserven un professional especialitzat per fer 
aquesta tasca (tècnic de qualitat).

PREPARAR COMANDES DE FORMA EFICAÇ I EFICIENT, SEGUINT PROCEDIMENTS 
ESTABLERTS.

• Conformant la comanda amb agilitat i precisió, garantint l’exactitud i la 
correspondència, amb el consignat en l’ordre de preparació de la comanda, i 
utilitzant els equips de control adequats.

• Embalant la unitat de comanda, caixa o palet, entre d’altres, utilitzant el 
material, equips i mitjans d’embalatge adequats.

• Realitzant la càrrega de camions amb les comandes pertinents i utilitzant els 
equips i vehicles adequats. (En alguns casos aquesta funció la duu a terme 
el carretoner (o torero), que és qui pilota els diferents vehicles de càrrega i 
descàrrega).

REALITZAR EL CONTROL DE QUALITAT DE LES COMANDES PREPARADES, REVISANT 
L’EXACTITUD I PRECISIÓ DELS ARTICLES EMBALATS AMB ELS DEMANATS EN 
L’ORDRE DE PREPARACIÓ DE LA COMANDA. 

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP (Entrevistes a les empreses)
Les empreses entrevistades comenten que les funcions i tasques d’un operari/
ària logístic/a són força mecàniques i que, un cop integrats els procediments i 
mètodes específics de les empreses, tothom qui tingui les condicions físiques 
necessàries podria fer-les. També destaquen la importància de la tasca de neteja 
i el manteniment de l’ordre dins del magatzem, ja que el procés logístic depèn que 
tot estigui ben classificat i accessible per a les persones que hi treballen.

Respecte a les funcions relacionades amb la tramitació d’incidències, devolucions 
i control de qualitat de les comandes que es preparen, molt poques empreses les 
assignen a l’operari/ària de magatzem. Les empreses que ho han consideren que 
són tasques que amb el temps poden aprendre a fer.

Alguna empresa posa una persona operària de magatzem encarregada de 
devolucions i els/les diferents operaris/àries poden encarregar-se’n per torns, 
depenent de les necessitats. D’aquesta manera, consideren que canviar les persones 
de responsabilitat permet trencar la rutina i millorar el funcionament global.
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COMPETÈNCIES 
COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Les competències tècniques d’un/a operari/ària logístic/a són el conjunt de 
coneixements relacionats amb aquells conceptes i tècniques necessàries per a 
l’òptim acompliment de les seves funcions dins del magatzem:

• Coneixement i ús de les aplicacions tecnològiques específiques per a la gestió 
de magatzems.

• Coneixement de les característiques i ús de la maquinària i equips del 
magatzem.

• Coneixement dels procediments de manipulació d’entrada i de sortida dels 
materials.

• Coneixement dels procediments de control del inventari.

• Mètodes de preparació de comandes (qui ho executa és l’operari/ària però qui 
ho organitza és el gestor).

• Tècniques de recepció de mercaderies externes.

• Coneixement general de les característiques, evolució i requeriments del sector 
i de l’activitat logística.

• Coneixement dels sistemes i de les pràctiques de gestió de residus del tipus 
d’indústria específica.

• Coneixement de les característiques i requisits del producte.

• Tècniques i mètodes de control de qualitat.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP (Entrevistes a les empreses)

Pel que fa a les tècniques de prevenció de riscos laborals, totes les empreses  fan la 
formació interna; pel que fa a les tècniques de control de qualitat, en molts casos, 
aquesta no és una competència estrictament necessària ja que són tasques del/
la tècnic/a de qualitat. En les empreses petites és on l’operari/ària de magatzem 
haurà de fer aquest control.

Algunes empreses afegeixen que estaria bé que l’operari/ària tingués les 
competències per a la conducció de carretons, toros, retràctils i altres vehicles per a 
la càrrega i descàrrega de mercaderies. Per aquest motiu, per a algunes empreses 
és imprescindible el carnet de carretoner, requisit per treballar al seu magatzem.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Les competències bàsiques d’un/a operari/ària logístic/a són aquell conjunt 
de coneixements reconeguts en un determinat context socioeconòmic com a 
prerequisits de funcionament social i empresarial.  

• Coneixement del català i castellà, escrit, parlat i llegit (B1).

• Comprensió lectora i escriptura (nivell d’Educació Secundària Obligatòria) (Per 
exemple, per entendre els fulls de comanda).

• Càlcul funcional nivell mitjà (principalment saber sumar, restar, multiplicar i 
dividir).

• Competències digitals: 

· Coneixements d’ofimàtica (nivell bàsic-mitjà).
· Coneixements d’eines de comunicació 2.0 (nivell bàsic-mitjà).

• Coneixement i ús de les tècniques de gestió de la prevenció de riscos laborals 
al magatzem. 

• Coneixements bàsics dels sistemes i de les pràctiques de gestió de residus 
(reciclatge en l’àmbit  domèstic).

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP (Entrevistes a les empreses)

• Tot i que, com a mínim, es demana la comprensió i parla d’una de les dues 
llengües oficials, en alguns casos (pocs) es valora un nivell d’anglès (encara 
que sigui bàsic) per poder entendre i preparar comandes adreçades al comerç 
internacional.

• Tot i que el coneixement de gestió de la prevenció de riscos laborals és una 
competència exigida, moltes empreses asseguren que no cal que la tinguin 
com a requisit de selecció, sinó que tots fan formació interna perquè els/les 
operaris/àries l’adquireixin.

• Molt poques empreses tenen softwares de gestió de magatzem complexos. 
Asseguren que, amb un nivell bàsic de competències digitals i disposició a 
l’aprenentatge, són programes molt fàcils d’utilitzar. Comenten textualment: 
“Això sí, has d’haver tocat algun ordinador alguna vegada” i “Nosaltres els 
ensenyem com va, no cal un domini especial de la informàtica.”

• Tret de les especificitats de cada tipus d’indústria, pel que fa a les competències 
de gestió de residus, només es demana un nivell bàsic, ja que la majoria 
d’empreses fa un reciclatge molt semblant al domèstic (paper i cartró, vidre, 
envasos, orgànic i inorgànic).

Els fulls de comanda són les impressions en 
paper de la comanda realitzada pel client. 
S’hi explica el producte que es requereix, la 
seva ubicació en el magatzem i la quantitat 
d’articles de cada tipus que es necessiten per 
confeccionar la comanda.
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AUTOCONEIXEMENT (Bastant valorat)

Capacitat per reconèixer les pròpies potencialitats, els límits personals i 
professionals i definir mesures correctores. I capacitat per prendre consciència 
de la influència dels nostres punts forts i febles en relació als nostres objectius i 
en relació a les persones amb les quals interactuem.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Les competències transversals d’un/a operari/ària logístic/a són un conjunt de 
competències d’ampli abast que interactuen per donar resposta a les situacions 
diverses i de diferents nivells de complexitat que es poden donar en el lloc de 
treball. Estan dividides en tres subgrups: d’identificació, de relació i d’afrontament.  

COMPETÈNCIES D’IDENTIFICACIÓ

• Capacitat d’identificar les competències clau a adquirir i/o millorar en relació al 
perfil professional de referència.

• Capacitat de construir una imatge professional realista i positiva valorant i 
confiant en les capacitats pròpies; capacitat per convertir-se en un referent per 
als nostres equips.

• Capacitat d’autoavaluar la realització del propi treball.

DISPOSICIÓ A L’APRENENTATGE (Molt valorat)

Valorar l’aprenentatge com un element per al desenvolupament i millora 
professional, reconeixent els interessos i les necessitats de millora. Actitud 
positiva cap a l’aprenentatge per optimitzar les competències professionals i 
desenvolupar amb èxit l’activitat laboral.

• Capacitat per identificar les necessitats formatives i demostrar disposició a fer 
formació contínua amb l’objectiu d’adaptar-se al lloc de treball i dominar noves 
eines, sistemes de treball, etc.

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• La feina d’operari logístic requereix diversos coneixements tècnics i cal estar disposat/da a aprendre i a actualitzar-se.

• Ha d’estar predisposat a aprendre funcions noves que, generalment, s’assignen a altres perfils professionals amb més 
responsabilitat com, per exemple, el control de qualitat.

• Les empreses expressen la importància 
d’ajudar el/ la professional a potenciar 
els punts forts que aporta; per tant, 
un nivell suficient de la competència 
d’autoconeixement facilitarà aquest 
apoderament del/de la professional. 
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SITUACIÓ EN EL CONTEXT (Bastant valorat)

Capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els 
requeriments, les normes escrites i no escrites de cada situació que viu 
l’organització i/o de l’entorn amb l’objectiu d’assolir un òptim acompliment de les 
nostres responsabilitats i funcions.

• Conèixer les normes que regeixen les relacions entre els diferents càrrecs i 
tenir clares les tasques i funcions en relació al lloc de treball.

• Conèixer la posició dintre de la jerarquia i saber on comença i on acaba el rol 
que s’està exercint.

• Demostrar disposició per aprendre de les situacions noves i imprevistes i dels 
canvis i problemes del flux de treball.

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• Coneix les normes formals i informals que regeixen el 
sector, en general, i l’empresa on treballa, en particular 
i, també, la relació amb la resta de l’equip,

• P. ex., sap qui és el seu responsable directe i quins 
comportaments n’espera.    

• Coneix les funcions i les responsabilitats de la resta dels companys amb els 
quals interacciona i de quina manera repercuteix la seva feina, en el conjunt 
de l’activitat, per tal d’assolir els objectius de manera coordinada.

• Aprèn de l’experiència que es deriva de les situacions crítiques, 
per exemple, quan hi ha hagut un error en una comanda que ha 
generat una devolució, ja no cal donar-li suport perquè sap com 
realitzar l’operació. 
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OBSERVACIONS I/O APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP 
(Entrevistes a les empreses i als/a les professionals)
En general, les persones entrevistades han coincidit que les competències 
definides eren totes importants, però algunes de les competències transversals, 
tot i que són desitjables, no les consideraven tan importants com d’altres. Per tant, 
distingim entre les bastant valorades i les molt valorades, diferenciant aquelles 
que són imprescindibles en un nivell alt d’aquelles que complementen el perfil, 
però que no calen en un nivell tan elevat.

La competència d’Identificació que destaquen com a més important és la 
disposició a l’aprenentatge, ja que serà la que li permeti millorar la resta de 
competències. A més a més, moltes empreses requereixen que els operaris de 
magatzem acabin realitzant tasques de control de qualitat i necessiten gent amb 
ganes d’aprendre per créixer dins de l’empresa.  

La majoria d’empreses consideren que les funcions i tasques d’aquest perfil 
professional són bastant mecàniques i que l’ordre del dia els ve donat per 
l’encarregat/da, fet pel qual és necessari saber situar-se en el context laboral i 
conèixer el rol que l’operari de magatzem juga en el procés logístic.

COMUNICACIÓ (Molt valorat)

Saber expressar un missatge (informació, idea, pensament) de manera clara 
i concreta, utilitzant el llenguatge verbal i no verbal, escoltar i comprendre els 
missatges de les persones de l’entorn.

COMPETÈNCIES DE RELACIÓ

• Saber escoltar activament ordres i indicacions i necessitats de l’encarregat/da 
de magatzem, així com de la resta de companys/es, i tenir capacitat per donar 
una resposta positiva i adequada.

• Capacitat per oferir la informació que necessiten altres membres de l’equip 
perquè puguin realitzar les seves funcions i tasques de manera òptima.

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• En les reunions que es realitzen abans 
de començar el seu torn, escolta i entén 
l’ordre del dia i la resta de la informació que 
transmet l’encarregat/da i fa preguntes per 
rebre informació de retorn. 

• Al finalitzar el seu  torn transmet la informació necessària per a l’òptim 
funcionament del torn següent, explicant de forma detallada i clara 
les  incidències i/o instruccions donades pel/per la cap de magatzem 
durant el torn anterior.
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RELACIÓ INTERPERSONAL (Molt valorat)

Capacitat i habilitats per relacionar-se amb els/les companys/es de feina i 
altres professionals de l’entorn laboral de manera satisfactòria, mantenint una 
actitud assertiva i constructiva. Actitud oberta envers les relacions amb respecte, 
establiment de relacions professionals amb confiança i cooperació, capacitat de 
demanar i oferir ajuda sempre que sigui necessari.

• Dona una resposta adequada a les demandes de clients i proveïdors a partir de 
les ordres rebudes per l’encarregat de magatzem. 

• Capacitat per fer suggeriments de millora cercant el moment i l’espai més 
adequats.

• Establir relacions professionals basades en la confiança i la cooperació, 
reconeixent l’autoritat de les persones amb major grau de responsabilitat.

• Capacitat per oferir la seva opinió encara que sigui contrària a l’interlocutor/a 
si és per millorar el propi treball o el de la resta, però sempre en el moment 
adequat per fer-ho.

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• Capacitat de relacionar-se satisfactòriament amb els transportistes, oferint-los una 
resposta adequada a les seves necessitats. 

• Demostra tenir empatia, sabent posar-se en el lloc dels/de les companys/es, i de la persona 
encarregada, evitant malentesos o interpretacions errònies i afavorint un ambient òptim de 
treball encaminat a donar respostes adequades.

• Fa les seves funcions tenint present les necessitats de la clientela final.

• Quan considera que hi ha una manera 
de procedir que serà més eficient i 
eficaç, la proposa, sempre que sigui 
possible, al final de la seva jornada i 
cercant l’espai més adequat.

• Accepta les indicacions de millora i les crítiques constructives que ofereix el/la seu responsable de referència de la 
feina que executa.

• Demana i/o ofereix ajuda quan ell/ella o algun/a altre/a company/a tenen dificultats per realitzar les seves funcions.  

• Capacitat per respectar i valorar el treball de la resta de companys/es.

Es fa evident quan...

• Té en compte que la seva feina forma part d’una cadena de treball que ha d’estar perfectament 
coordinada i on totes les funcions de totes les persones són importants. Té clar que la seva feina ha 
de respondre al nivell de qualitat que el/la cap, principalment, vol assolir.
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TREBALL EN EQUIP (Molt valorat)

Treball en equip i cooperació implica la intenció de col·laborar i cooperar amb 
altres, formar part d’un grup, treballar junts, i s’oposa a fer-ho individualment o 
competitivament. Perquè aquesta competència sigui efectiva, la intenció ha de 
ser genuïna. 

• Conèixer l’ impacte que té la pròpia feina en els/les altres membres de l’equip i 
viceversa i oferir ajuda als/les companys/es que ho requereixin.

• Capacitat per seguir les indicacions dels encarregats/des i resta de companys/
es que afecten el resultat final. 

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• Comparteix informació relativa al procés de feina amb companys/es, fent-ne el traspàs al 
torn següent, si s’escau.

• Comparteix els recursos materials i maquinària quan li són requerits per companys/es, 
sempre que no suposi un perjudici per al resultat final de la pròpia tasca.

• Deixa l’espai de treball net i ordenat 
pensant en el grup d’operaris/es que 
fan el següent torn.

• Tenir present que els propis objectius són part dels objectius de 
l’equip i de l’activitat global de l’empresa.

Es fa evident quan...

• Té clares les seves funcions en relació a la resta de l’equip, així com també les conseqüències de la 
seva feina en tota la cadena de treball, demostrant un elevat nivell de coordinació i agilitat per assolir 
l’objectiu final de tota la cadena.

• Se sent part de l’equip i té presents tant les necessitats de la resta de companys/es com de la 
clientela mentre es manipulen els productes, tant en l’ordre de prioritats com en relació al resultat 
final.

• Durant l’execució d’operacions compartida amb altres companys/es (càrrega i descàrrega de 
camions, etc.) actua tenint en compte la seva presència, i evita entorpir el seu treball col·laborant 
amb ells/es.
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OBSERVACIONS I/O APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP 
(Entrevistes a les empreses i als/a les professionals)

• Pel que fa a la comunicació destaca molt la part de “saber escoltar” més 
que no “saber parlar”(encara que aquest últim també sigui necessari. Una 
escolta activa és clau per comprendre i seguir l’ordre del dia que sol marcar 
l’encarregat/a. En molts casos, també hauran de mantenir converses amb els 
i les transportistes.

• Pel que fa a la relació interpersonal, totes les empreses asseguren que és una 
competència clau per mantenir un clima laboral adequat i poder treballar millor 
en equip. 

• El treball en equip també és molt important, ja que la feina logística requereix 
un elevat nivell de coordinació i agilitat. Comenten: “Cadascú és responsable 
de la seva feina, sabent que tothom treballa per a objectius comuns.”

RESPONSABILITAT (Molt valorat)

Capacitat de prendre decisions i executar les funcions del lloc de feina des de 
la implicació i el compromís, tenint en compte els requeriments, les indicacions 
rebudes i els criteris propis d’actuació.

COMPETÈNCIES D’AFRONTAMENT

• Treballa seguint els passos, els mètodes i procediments establerts per 
l’empresa i acompleix els terminis.

• Fa totes les tasques que li assignen amb igual nivell d’eficàcia i eficiència, fins i 
tot aquelles que resulten més monòtones (neteja, endreça, etc.).

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• Evita les distraccions durant la jornada laboral, centrant-se en la realització de les seves tasques 
en tot moment (no atén trucades personals, etc.).

• Compleix amb els terminis que fixa diàriament l’encarregat/da de magatzem.

• Manipula amb cura les mercaderies i prepara les comandes amb exactitud amb una 
òptima orientació al client.
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• Segueix els estàndards de seguretat i qualitat fixats dins del magatzem.

• Complir amb els requeriments del lloc de treball i els deures derivats de la seva 
relació contractual.   

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• Arriba puntual, amb certa antelació (uns minuts abans de l’inici de la seva jornada) per poder 
fer el traspàs amb el/la company/a del torn anterior i respecta l’hora de sortida dels altres 
(principalment, en els magatzems on es fan torns). 

• Evidència: avisa de les incidències i retards, donat que aquest fet té conseqüències en els horaris 
i el volum de feina dels seus companys i companyes i en la feina del magatzem. 

• Deixa molt polit i endreçat l’espai cada dia i no marxa de la feina sense haver acabat 
aquesta neteja i endreça, tenint en compte el proper torn i la seva organització.

• Té cura dels estris, de les màquines i dels vehicles que utilitza i deixa el lloc de treball 
en òptimes condicions.

ADAPTABILITAT (Poc valorada)

Capacitat crítica, constructiva i positiva per generar estratègies de resposta als 
canvis i a les noves exigències de cada situació. 

Capacitat de cercar i aplicar respostes àgils i eficaces davant de situacions, 
entorns, persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de 
manera positiva i constructiva.

• Estar obert i acceptar els canvis (imprevistos, nous sistemes, noves eines de 
treball, noves directrius, etc.) amb una actitud positiva i constructiva.

Es fa evident quan...

• Està disposat/da a canviar el seu torn amb companys o companyes, en cas necessari, o 
canviar el ritme de treball o horari si  les necessitats derivades per un canvi en l’activitat 
ho requereix.

• Modifica la pròpia manera de procedir, incorporant els suggeriments de companys/es 
més experts/es i/o del/de la responsable.
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• Adaptar els temps de la pròpia feina quan el procés ho requereix.

• Capacitat d’assumir altres funcions i tasques que a priori no es tenen 
assignades amb una actitud positiva.

Es fa evident quan...

• Augmenta el ritme de treball i l’hora durant els pics de feina que es donen, per exemple, abans de 
l’estiu i abans de Nadal, derivats d’un increment de comandes. 

• Canviar de fer la funció de recepció a fer la de comprovació o devolucions, ja sigui per trencar 
amb la feina rutinària o bé per substituir alguna persona malalta i/o absent (en aquesta situació, 
substituint la persona que està especialitzada en aquesta funció).

• Capacitat per organitzar i planificar de la pròpia feina.

• Habilitat per gestionar el temps necessari per realitzar les pròpies tasques.

• Capacitat per gestionar l’espai necessari per optimitzar processos i per 
mantenir la zona ordenada.

• Capacitat per realitzar i fer el seguiment de les tasques, establir prioritats i 
calcular els temps d’execució sense necessitat de suport o supervisió constant. 

• Capacitat per reorganitzar les tasques i els temps davant un imprevist, canvi 
o problema.

ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ (Bastant valorat)

Tenir una visió clara de les funcions i tasques del lloc de feina i executar-les amb 
eficàcia i eficiència. Planificar, prioritzar i dur-les a terme de manera autònoma 
preveient possibles obstacles. Malgrat que l’operari/ària treballa sota la supervisió 
de la persona encarregada, cal autonomia per a l’execució de les funcions que li 
pertoquen. 

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• És capaç d’organitzar els diferents fulls de comanda en funció 
de l’hora de sortida dels camions, un cop l’encarregat/da ha 
donat l’ordre del dia a l’inici del torn.

• Manté la zona lliure de caixes, vehicles i altres obstacles 
que dificultin la feina de l’equip del magatzem.

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• Abans de començar la jornada, revisa 
i comprova la previsió de tasques 
i processos (camions d’entrada i 
sortida, comandes per preparar, 
horaris de càrrega i descàrrega...) a 
dur a terme durant el seu torn.

• Verifica les tasques realitzades i 
informa el/a la responsable o registra 
les que s’han quedat pendents per a 
l’endemà.
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GESTIÓ DE SITUACIONS D’ESTRÈS I DE LES EMOCIONS (Bastant valorat)

Capacitat d’identificar, analitzar i controlar els sentiments i les emocions 
generades en situacions de diversa naturalesa dins el context laboral, desplegant 
estratègies adequades per afrontar-les.

Capacitat d’identificar, analitzar, comprendre i controlar les emocions, principalment 
aquelles que vivim de forma negativa i que han estat generades en situacions de 
pressió, de conflicte i/o estressants. Cerca d’estratègies adequades per al seu 
control i superació, així com el control de l’expressió física que les acompanya.

• Tenir un bon nivell d’ autoconeixement i confiança personal respecte a les 
pròpies limitacions, les pròpies habilitats i capacitats per solucionar una 
situació estressant.

• Actuar amb agilitat i donar una resposta adequada, mantenint el control sobre 
si mateix/a, davant els canvis, incidències o problemes per adaptar-se a les 
necessitats de cada moment.

• Controlar les emocions i donar una resposta adequada davant d’imprevistos 
o canvis en el procés o davant situacions que provoquen una emoció 
desagradable. 

Es fa evident quan...

• Manté el rendiment i acaba la feina amb el temps previst, malgrat que hi hagi 
una acumulació de feina en un moment puntual que li pugui generar estrès.

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• És capaç de gestionar moltes demandes alhora, en el moment que coincideixen molts 
transportistes que volen que se’ls descarregui el camió per marxar. Fa una tasca darrere de l’altra, 
sense atabalar-se, donant una resposta interpersonal adequada a les persones que s’esperen.

• Davant de situacions de desacord o conflicte, s’atura uns moments per a reflexionar i evitar 
donar una resposta impulsiva. 

• Gestiona l’emoció negativa que li pot provocar el fet que el seu/
va cap li demani augmentar el ritme de treball o ampliar l’horari 
quan hi ha un coll d’ampolla, per exemple, per Nadal o a l’estiu. 

• Habilitat per interpretar les situacions difícils de la pròpia activitat com a 
oportunitats de desenvolupament i creixement, personal i organitzacional.



15

MAPA OCUPACIONAL. OPERARI/ÀRIA LOGÍSTIC/A

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL

Autoria: Zaragoza, M (Coord.); Oliva, G; Hidalgo, M (2017) 

• Capacitat per planificar i executar el propi pla de treball per realitzar les funcions 
i realitzar les tasques de forma autònoma.

• Capacitat d’engegar un procés d’autoaprenentatge per millorar el 
desenvolupament de les funcions.

• Capacitat per fer la pròpia feina sense necessitat de supervisió constant. 

INICIATIVA I AUTONOMIA (Molt valorat)

Capacitat per pensar, actuar i prendre decisions amb llibertat, anticipant-nos a 
qualsevol situació, esperada o inesperada, i tenint en compte tots els factors que 
hi intervenen. 

Es fa evident quan...

• Proposa millores quan les identifica i proposa noves formes de 
treballar més adaptades a les necessitats detectades.

• Avisa de les incidències quan les detecta i cerca solucions efectives 
sense esperar ordres quan és necessari. 

• En cas de realitzar totes les tasques previstes abans de finalitzar el 
seu torn, realitza tasques complementàries de manteniment de l’espai 
sense esperar que li n’assignin.

• Capacitat per assumir noves tasques de manera voluntària.

Es fa evident quan...

Es fa evident quan...

• Un cop rep el full de comanda 
treballa sol/a sense necessitat de 
rebre noves indicacions.

• Es proposa voluntàriament per a assumir noves 
tasques i/o responsabilitats, calibrant prèviament 
si posseeix els coneixements i capacitats requerits.

• Capacitat per resoldre incidències, queixes, imprevistos i actuar sense 
necessitat de rebre coordenades constantment.



16

MAPA OCUPACIONAL. OPERARI/ÀRIA LOGÍSTIC/A

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL

Autoria: Zaragoza, M (Coord.); Oliva, G; Hidalgo, M (2017) 

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP (Entrevistes a les empreses)
En general, les persones entrevistades han coincidit que les competències 
definides eren totes importants, però algunes de les competències transversals, 
tot i que són desitjables, no les consideraven tan importants com d’altres. Per 
tant, distingim entre les competències bastant valorades i les molt valorades, 
diferenciant entre aquelles que són imprescindibles en un nivell alt i aquelles que 
complementen el perfil, però que no calen en un nivell tan elevat. Ara bé, pel  que 
fa a les competències d’afrontament, s’ha considerat un tercer nivell (poc valorat) 
per la competència d’adaptabilitat.

• En general, la competència d’adaptabilitat és poc requerida ja que la feina 
d’operari/ària de magatzem és molt rutinària. En el cas que succeeixi algun 
canvi és degut a la rotació interna entre operaris/àries (canvis de màquines i/o 
vehicles, canvis de torns, canvis de seccions, etc.) que es promou a l’empresa 
per tal d’evitar els errors humans deguts la monotonia del lloc de feina.

• La gestió de les situacions d’estrès i de les emocions: totes les empreses 
esperen que s’hagi de posar en joc el menys possible, i asseguren que hi ha 
poques situacions de tensió. Comenten textualment: “Potser algun cop quan 
se’ns han retardat les comandes d’un camió i aquest està a punt d’arribar 
sí que he de pressionar,  però el que fem és posar-nos tots a fer aquelles 
comandes i estalviem tensions” o bé: “Quan arriben diversos transportistes 
alhora és un moment de tensió. Cal saber treballar tasca rere tasca, acceptant 
les demandes de pressa per part dels transportistes i demanant-los paciència 
sense atabalar-se.”

• La iniciativa i l’organització són, ambdues, bastant valorades per treballar al 
magatzem. Per un costat, la que més es valora de l’organització, més enllà de 
la gestió del temps, és la correcta gestió de l’espai. La iniciativa serà valorada 
sempre que no entorpeixi el bon funcionament i el bon clima en el magatzem. 
“Normalment reben les ordres a principi del torn, però en la mesura que 
coneguin ells mateixos els horaris de sortida i arribada de camions, podran 
participar més activament de la planificació.” 

• La responsabilitat és una de les competències més valorades, ja que es posa 
en joc per respectar l’ordre del dia de les comandes, vetllant per l’exactitud de 
les tasques a realitzar durant la preparació d’aquestes. 

COMENTARIS 
La feina de l’operari/ària logístic/a en el magatzem és tan rutinària com dinàmica. 
És rutinària ja que les tasques, mètodes i procediments venen força marcats i 
no solen canviar i, a més a més, el ritme és gairebé sempre constant. Comenten 
textualment: “Com a molt es poden donar alguns moments en què s’hagi de 
prémer l’accelerador per poder complir amb els terminis acordats amb els clients, 
però aquests problemes s’acostumen a resoldre destinant més persones a la 
realització d’aquesta tasca”. Així doncs, el que sí que requereix la feina d’operari/
ària de magatzem és agilitat i coordinació, més mental que física, ja que és una 
feina dinàmica on s’han de complir uns timings i no es pot badar.
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REQUERIMENTS
Carnet de carretoner: estar en possessió del carnet de carretoner. Per a la majoria 
d’empreses és important tenir-lo per poder utilitzar el carretó per moure les 
mercaderies.

Formació complementària: alguna empresa té maquinària específica com la 
caldera. En aquests casos, pot demanar-se un curs específic. 

CONDICIONS FÍSIQUES
És una feina que requereix mobilitat, ja sigui per descarregar mercaderies, per 
fer picking en la preparació de comandes, per embalar i paletitzar o per carregar 
camions. És necessari tenir una condició física que no els impedeixi fer cap 
d’aquestes activitats. (En alguns casos han d’aixecar pes.)
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A continuació, es mostren una sèrie de dades significatives referents a l’àmbit 
econòmic i laboral del municipi de Caldes de Montbui que ajuden a contextualitzar 
l’ocupació d’operari/a logístic i conèixer la seva evolució futura:

• A Caldes hi ha 918 persones a l’atur (febrer 2017), fet que suposa una taxa 
d’atur de l’11,4%, un 11,2% menys que al febrer de 2016. 

• El 45,3% dels aturats i aturades de Caldes tenen un nivell baix d’estudis. El lloc 
de feina d’operari/ària logístic/a no exigeix un nivell d’estudis gens elevat.

• El 55% dels llocs de treball del municipi són ocupats per gent del poble.

• Gairebé el 26% dels llocs de treball que es generen al poble són de molt baixa 
qualificació. D’aquest 26%, una gran part són per treballar en el sector industrial 
i logístic, concretament, en els llocs de feina d’operari/ària de magatzem i/o 
operari/ària de fàbrica.

• La capacitat del municipi per generar llocs de treball (sobretot en els darrers 
sis anys) és menor que l’observada pel conjunt de la província. De fet, gairebé 
un 30% de les persones enquestades per l’estudi de Horitzó 2025 afirmaven 
que el problema més greu amb què es troba el Municipi de Caldes de Montbui 
és la falta de feina, provocat entre d’altres coses per:

· Manca d’oportunitats laborals

· Declivi del sector industrial 

· Manca de polítiques actives d’ocupació

· Capacitat de creació de llocs de treball i de lluita efectiva contra l’atur

· Manca de polítiques d’incentiu per a emprenedors.

• Caldes destaca per la seva diversificació productiva. El grup d’empreses que 
han col·laborat en la confecció d’aquest Mapa de l’Ocupació d’Operari/ària 
logístic/a n’és una exemple (indústries tèxtils, químiques, de l’automoció, 
metal·lúrgiques, alimentàries, de la construcció, del cartró, de productes per a 
animals, etc.). 

• Les 106 empreses del sector industrial/logístic suposen un 17,7% del total 
d’empreses del municipi.

SITUACIÓ ECONOMICO-
LABORAL I TENDÈNCIES DEL 
SECTOR QUE INFLUEIXEN 
EN L’OCUPACIÓ  
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• Aproximadament el 35% de treballadors/es de Caldes afiliats al règim general 
de la Seguretat Social treballen en indústries manufactureres. Una dada 
20 punts percentuals per sobre de l’observada pel global de la província de 
Barcelona.

• Tot i que la gran majoria de persones aturades del poble provenen del sector 
serveis (62%), un de cada quatre abans de quedar-se a l’atur treballava a la 
indústria (26%).

Tal com passa amb molts altres sectors, el futur del sector Industrial i logístic 
passa per  tres  grans focus d’innovació: incorporació de tecnologies, pràctiques 
més responsables i respectuoses amb medi ambient i orientació al client i als 
nous hàbits de consum.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Tendència a adoptar una estratègia industrial i logística, integrada mitjançant la 
digitalització i la robòtica de les fàbriques, per tal de crear series de producció i 
distribució més curtes, amb més capacitat d’adaptació constant a la demanda i, 
per tant, més  rendibles. Això fa que cada vegada sigui més necessari comptar amb 
persones al magatzem que tinguin competències digitals en un nivell més elevat.

• Les tecnologies que marcaran el futur de la indústria i de la logística, més enllà 
dels robots específics que es puguin utilitzar per cada sector, són:

· Big Data per tractar els grans volums de dades que es generen en una 
fabrica i optimitzar processos

· Internet de les coses per tenir totes les màquines connectades i amb 
capacitat de rebre i generar dades emmagatzemades al núvol

· Impressores 3D per fabricar segons quins productes o parts del producte 
(com, per exemple, el packaging)

· Geolocalització dels productes per poder fer un seguiment constant de tot 
tipus de mercaderies

· Sistema de marcatge amb tecnologia NFC.

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

• Tendència a regular cada vegada més l’activitat industrial per controlar la 
contaminació. Noves lleis i ISO referents a la  gestió de residus. Totes les 
empreses fan com a mínim un reciclatge al mateix nivell que es fa en l’àmbit 
domèstic. Ara bé, les empreses que tracten amb productes químics i/o 
alimentaris tenen regulacions molt més estrictes.

• Tendència a crear col·laboracions i simbiosis industrials per tal d’aprofitar els 
residus entre empreses de diferents sectors, per tant, tendència a l’alça de 
l’economia circular.

• Tendència a incorporar tecnologies d’energia renovable com la solar o vehicles 
elèctrics per a la logística dins del magatzem.
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ORIENTACIÓ A LA CLIENTELA

•  La gran multinacional de la logística, Amazon, està revolucionant el món de 
la logística. La clientela vol comprar a qualsevol hora des de qualsevol lloc 
del món i vol rebre el paquet en el menor temps possible (Amazon ja ho fa en 
menys de 24h). Això fa que hi hagi una tendència a reduir al màxim els terminis 
d’entrega dels productes.

• Tendència a personalitzar el servei de venda i postvenda amb el client.

• Augment de la consciència social i ambiental i preocupació incipient dels 
clients per com han estat produït els productes que consumeixen.
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