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ANNEX III 
 

I.  IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació: Gestió comercial de vendes 

Codi: COMT0411 
 

Família professional: Comerç i màrqueting 
 

Àrea professional: Compravenda 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
 

Qualificació professional de referència: 
 

COM314_3 «Gestió comercial de vendes» (RD 109/2008, d'1 de febrer) 
 

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC1000_3: Obtenir i processar la informació necessària per definir estratègies i 
actuacions comercials. 
UC1001_3: Gestionar la força de vendes i coordinar l'equip de comercials. 
UC0239_2: Vendre productes o serveis a través dels diferents canals de 
comercialització. 
UC0503_3: Organitzar i controlar les accions promocionals en espais comercials. 
UC1002_2: Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats 
comercials. 

 
Competència general: 

 
Organitzar, dur a terme i controlar les operacions comercials en contacte directe amb 
els clients o mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació, utilitzant, en cas 
necessari, la llengua anglesa, coordinant l'equip comercial i supervisant les accions 
de promoció, difusió i venda de productes i serveis. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupa la seva activitat professional en contacte directe amb el client o 
mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, en establiments o 
sucursals comercials, departaments comercials o de venda, empreses de 
màrqueting, centres d'atenció multicanal i centres d'atenció telefònica i, en general, 
empreses de màrqueting relacional o contactes transaccionals. 

 
Sectors productius: 

 
Sector de comerç a l'engròs i al detall, comerç integrat i associat, agències 
comercials i tot tipus d'empreses amb departament de vendes, és a dir, amb un 
caràcter marcadament transsectorial. 

 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
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2640.1047 Venedors/ores tècnics/tècniques. 
3510.1019 Agents comercials. 
3510.1028 Delegats/ades comercials, en general. 
3510.1037 Representants de comerç, en general. 
5210.1034 Encarregats/ades de botiga. 
5499.1013 Venedors/ores no classificats sota altres epígrafs. 
Cap de vendes. 
Coordinador/a de comercials. 
Supervisor/a de telemàrqueting. 

 
Durada de la formació associada: 610 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

 
MF1000_3: Organització comercial (120 hores). 
●  UF1723: Direcció i estratègies de vendes i intermediació comercial (60 hores). 
●  UF1724: Gestió econòmica bàsica de l'activitat comercial de vendes i 

intermediació (60 hores). 
 

MF1001_3: (Transversal) Gestió de la força de vendes i equips de comercials  
(90 hores). 

 
MF0239_2: (Transversal) Operacions de venda (160 hores). 
●  UF0030: Organització de processos de venda (60 hores). 
●  UF0031: Tècniques de venda (70 hores). 
●  UF0032: Venda en línia (30 hores). 

MF0503_3: (Transversal) Promocions en espais comercials (70 hores). 
MF1002_2: (Transversal) Anglès professional per a activitats comercials (90 hores). 
MP0421: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió comercial de 
vendes (80 hores). 

 
 

II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  

 
Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 
III.  FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT MÒDUL FORMATIU 1 

Denominació: ORGANITZACIÓ COMERCIAL 
 

Codi: MF1000_3 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
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Associat a la unitat de competència: 
 

UC1000_3: Obtenir i processar la informació necessària per definir estratègies i 
actuacions comercials. 
 
Durada: 120 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: DIRECCIÓ I ESTRATÈGIES DE VENDES I INTERMEDIACIÓ 
COMERCIAL 

 
Codi: UF1723 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i l'RP2 
pel que fa a l'obtenció i organització de la informació per a la presa de decisions 
d'estratègies i planificació comercial; amb l'RP3 pel que fa a la identificació 
d'oportunitats de negoci en l'activitat de vendes i intermediació comercial; amb l'RP4 
pel que fa a les estratègies comercials, arguments comercials i posicionament en el 
mercat, i amb l'RP5. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Obtenir les dades i la informació comercial que permeti definir diferents 
estratègies i plans comercials d'acord amb uns objectius establerts. 

CE1.1  Definir els paràmetres i les variables que afecten les estratègies 
comercials i els plans de venda de les organitzacions. 
CE1.2  Identificar les variables del procés de decisió de compra que afecten els 
hàbits de compra dels consumidors i la previsió de vendes de l'organització. 
CE1.3  Explicar el procés de compra tipus distingint les variables internes i 
externes que intervenen en el seu desenvolupament. 
CE1.4  Analitzar les característiques i els atributs dels productes que afecten la 
consecució i el disseny de l'estratègia comercial i el seu pla de vendes. 
CE1.5  Analitzar els avantatges i les peculiaritats de l'ús de diferents canals de 
comercialització, per incrementar les vendes i assolir objectius comercials. 
CE1.6  A partir d'una informació determinada d'implantació de productes o 
serveis, públic objectiu i recursos disponibles: 

– Identificar les variables necessàries per formular una estratègia comercial 
factible. 

– Estructurar tota la informació de manera ordenada i sintètica. 
– Elaborar l'argumentari de venda. 

CE1.7  Explicar diferents estratègies comercials que es poden plantejar segons la 
fase del cicle de vida del producte que es vol implantar o el cicle de vida del client 
al qual s'adreça. 
CE1.8  A partir d'un supòsit convenientment caracteritzat, elaborar un document 
que permeti recollir la informació de l'activitat de venda utilitzant una aplicació 
informàtica de tractament de textos i assenyalar almenys: 

– Nombre de contactes, vendes o visites fets. 
– Import de la venda aconseguit. 
– Grau de satisfacció del client. 
– Grau d'acceptació dels productes. 
– Posicionament del producte en la competència. 
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C2: Organitzar la informació i les dades comercials obtingudes de productes, serveis, 
clients i competència de manera que se'n garanteixi la integritat, l'ús i l'actualització 
periòdica utilitzant les aplicacions informàtiques adequades. 

CE2.1  Classificar la informació sobre clients, productes o serveis, preus i posició, 
entre d'altres, seguint un criteri de rellevància de les variables per al pla de 
vendes i els objectius comercials de l'organització. 
CE2.2  Explicar els avantatges i desavantatges de les diferents aplicacions de 
processament d'informació en funció del tipus d'informació, les dades que cal 
processar i els objectius d'utilització. 
CE2.3  Dissenyar una base de dades de clients senzilla que permeti estructurar 
la informació obtinguda durant el desenvolupament d'una activitat o actuació 
comercial mitjançant una aplicació informàtica que permeti registrar, tractar, 
analitzar i presentar posteriorment les dades. 
CE2.4  En casos convenientment caracteritzats d'activitats de venda i postvenda: 

– Identificar les funcions de les aplicacions informàtiques més adequades al 
tipus d'activitat i als seus objectius.  

– Organitzar la informació obtinguda de manera ordenada mitjançant fulls de 
càlcul, documents, esquemes o altres utilitats disponibles a aquest efecte. 

– Explicar el sistema per a l'actualització periòdica de les dades. 
CE2.5  Representar gràficament les dades de les característiques de diferents 
segments de clients o consumidors als quals s'adreça un producte o servei 
determinat, relacionant-les amb les característiques de productes similars en el 
mercat i deduint-ne les possibilitats de penetració en aquest mercat. 
CE2.6  Partint d'un supòsit pràctic degudament caracteritzat, estructurar la 
informació de clients utilitzant una aplicació informàtica que permeti registrar, 
relacionar dades comercials, consultar, tractar, analitzar i presentar les dades. 
CE2.7  Partint d'un supòsit pràctic en el qual es detallen els preus i el cost de 
comercialitzar un producte o servei determinat, calcular-ne la rendibilitat aplicant 
el mètode adequat. 
CE2.8  Partint d'un supòsit pràctic en el qual es coneixen les dades de vendes 
d'un període: 

– Calcular les taxes trimestrals, semestrals i anuals de creixement. 
– Estimar la previsió de vendes aplicant tècniques d'inferència senzilles. 
– Calcular desviacions entre previsió de vendes i resultats obtinguts. 

CE2.9  Registrar i actualitzar les operacions i activitats comercials utilitzant 
aplicacions informàtiques adients per tal d'obtenir la informació necessària per a 
l'exercici professional o el seguiment de la xarxa de venda externa. 

 
C3: Analitzar la informació comercial aplicant les tècniques d'anàlisi adequades per 
detectar oportunitats de negoci i definir plans de venda efectius. 

CE3.1  Identificar els principals paràmetres (debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats) que cal analitzar per detectar una oportunitat comercial o de negoci. 
CE3.2  Determinar les variables que cal tenir en compte perquè una idea de 
negoci tingui possibilitats d'èxit en l'àmbit de petits negocis i descriure'n el grau 
d'utilitat en la presa de decisions. 
CE3.3  Identificar les variables que cal tenir en compte en estudiar la 
competència i els proveïdors, i descriure'n la utilitat per dissenyar l'estratègia 
comercial i de màrqueting. 
CE3.4  Davant d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat sobre detecció 
d'oportunitats de negoci: 

– Generar idees de negoci per mitjà de tècniques de creativitat, prioritzant-les 
en funció de criteris de factibilitat. 

– Identificar les fortaleses i les debilitats de l'emprenedor a través de 
qüestionaris d'autoavaluació establerts a Internet o altres mitjans.  

– Localitzar la informació relacionada amb cada idea presentada (sector, 
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competència, clients potencials, proveïdors) utilitzant les eines disponibles, 
diferents tipus de cercadors (convencionals o telemàtics) i tècniques 
d'obtenció d'informació (observació, enquesta o d'altres). 

– Concretar les variables sociològiques i demogràfiques de segmentació, i 
establir el producte que es vol vendre, el mercat on es vol vendre i el client 
al qual es vol vendre. 

– Establir les principals oportunitats i amenaces que ofereix el mercat definit 
després de la segmentació, i identificar els factors diferenciadors de cada 
idea presentada. 

– Crear un DAFO amb les variables analitzades (fortaleses i debilitats de 
l'emprenedor, oportunitats i amenaces de l'entorn) utilitzant el processador 
de textos. 

– Seleccionar la idea empresarial més adequada per desenvolupar un pla de 
negoci en funció del quadre d'anàlisi DAFO i justificar-ne la decisió.  

CE3.5  A partir d'una sèrie de dades referides a l'evolució del mercat d'un 
producte o servei, la identificació de clients i el posicionament competitiu d'altres 
marques existents:  

– Identificar les innovacions al mercat relacionades amb el producte o servei 
analitzat.  

– Situar el producte o servei en la fase del cicle de vida del producte que li 
correspon. 

– Analitzar l'oportunitat de llançament d'un nou producte o servei d'acord amb 
criteris de dimensió del mercat i quantificació de possibles consumidors. 

– Analitzar els possibles posicionaments existents amb la finalitat de detectar 
buits al mercat.  

– Definir els trets que caracteritzen el nou producte o servei en funció dels dos 
punts anteriors.  

– Elaborar un informe que presenti d'una manera adequada i homogènia la 
informació derivada de l'estudi. 

CE3.6  Partint d'una línia de producte determinada i de les circumstàncies que 
l'envolten, analitzar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) que 
es poden observar en el supòsit i justificar-ne les conclusions obtingudes. 

– Seleccionar les variables legals, econòmiques i comercials que tinguin 
efectes en el negoci. 

– Explicar la influència o la relació de les variables amb l'oportunitat de negoci 
o activitat comercial.  

– Obtenir la informació necessària per dur a terme un estudi d'oportunitats de 
negoci utilitzant diferents fonts d'informació en línia i fora de línia o 
documentació adequada. 

– Enumerar les principals eines i instruments (convencionals o telemàtics) per 
a l'autodiagnòstic de les habilitats i actituds de l'emprenedor. 

CE3.7  Partint de la caracterització d'un producte o servei i d'unes variables 
econòmiques, simular l'elaboració d'un pla de vendes que integri tota la informació 
amb coherència i ordre: 

– Estructurant la informació de manera clara i concisa. 
– Relacionant la informació subministrada amb l'objecte de l'estudi. 
– Integrant dades, textos i gràfics mitjançant el programa informàtic adequat.  

 
C4: Determinar els elements dels contractes i acords comercials amb intermediaris, 
fabricants i clients, segons la normativa vigent i els usos habituals del sector, amb 
exclusivitat i sense, i discriminar les obligacions i els drets que deriven a les parts. 

CE4.1  Identificar el marc jurídic de les figures i els contractes habituals en el 
comerç i la intermediació comercial i diferenciar, almenys, les modalitats de 
contractació com ara el contracte d'agència, el de representació i el de comissió. 
CE4.2 Identificar els drets i les obligacions que la llei imposa als intermediaris 
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comercials (i, en concret, a l'agent comercial) en les seves relacions amb les 
empreses representades i els seus clients, distingint les característiques dels 
clients de l'agència comercial. 
CE4.3  Distingir els diferents tipus de contracte amb els quals es pot formalitzar la 
relació professional amb les empreses representades, així com les obligacions 
contractuals que se'n deriven. 
CE4.4  A partir de diferents models de contractes d'agència, en un supòsit de 
distribució indirecta, amb exclusivitat i sense, identificar els principals aspectes 
que cal considerar en l'encàrrec del majorista a l'agent comercial:  

– Analitzar en profunditat el concepte, l'àmbit d'aplicació, el contingut i 
l'extinció del contracte d'agència. 

– Distingir les diferents causes que, d'acord amb la llei, posen fi al contracte 
d'agència.  

– Assenyalar l'existència del preavís per part de les empreses representades. 
CE4.5  Explicar les característiques dels codis deontològics i les bones 
pràctiques en el comerç i l'activitat comercial. 
CE4.6  A partir de diferents supòsits de gestió de conflictes entre un agent i un 
fabricant, resoldre les reclamacions aplicant la normativa mercantil i els usos i 
costums del sector. 

 
C5: Aplicar tècniques de control de productes i gestió de comandes habituals en la 
gestió comercial de vendes per garantir el proveïment i la capacitat de prestació del 
servei. 

CE5.1  Identificar els sistemes i la utilitat del control de productes i estocs en la 
gestió comercial per a la satisfacció del client.  
CE5.2  Emplenar la documentació comercial, els informes de comanda o d'altres 
per fer-ne el seguiment fins que es rebin les mercaderies. 
CE5.3  Distingir les característiques dels diferents procediments de gestió i 
control de productes i recursos en la gestió comercial de vendes tant de 
productes com de serveis. 
CE5.4  Argumentar la necessitat d'elaborar un inventari i control d'existències en 
l'establiment comercial i l'existència de faltes i «pèrdues desconegudes», així com 
diferències en l'estimació del valor comptable i el valor real dels productes 
disponibles. 
CE5.5  A partir de la caracterització de les variables que intervenen en el període 
de maduració d'una empresa, analitzar els efectes en el subministrament de les 
comandes als clients, deduint implicacions en els costos i argumentant mesures 
que cal aplicar per esmenar aquesta incidència, control del grau d'obsolescència, 
caducitat, entrada de nous productes, innovacions o d'altres. 
CE5.6  A partir d'un supòsit pràctic de gestió comercial de vendes 
convenientment caracteritzat, diferenciar i calcular els índexs de gestió comercial: 

– L'índex de cobertura òptim. 
– L'estoc mitjà, màxim i mínim de productes per assegurar l'índex de 

cobertura. 
– L'índex de rotació de productes. 
– L'estoc de seguretat. 
– El nivell òptim de comanda. 

CE5.7  A partir d'unes fitxes de control d'inventaris o d'informes de quantitats 
d'existències que han disminuït, determinar els articles i les quantitats necessàries 
per fer una comanda en funció de: 

– Les quantitats màximes i mínimes d'estoc establertes. 
– La velocitat de circulació de l'estoc. 
– El consum d'un període anterior donat. 

 
CE5.8  Descriure les fases i els documents associats al procediment administratiu 
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de la gestió de comandes, des de la identificació de la falta, passant per 
l'elaboració de l'ordre de comanda fins al control de la recepció d'aquesta 
comanda. 
CE5.9  A partir d'un supòsit convenientment caracteritzat, simular la sol·licitud de 
productes elaborant una ordre de comandes completa i utilitzant les aplicacions 
de gestió de comandes habituals. 

 
Sumari 

 
1.   Marc econòmic del comerç i la intermediació comercial. 

– El sector del comerç i la intermediació comercial: 
■  Característiques del comerç al detall. 
■  Característiques del comerç a l'engròs. 
■  Intermediació comercial: figures habituals i característiques. 

– El sistema de distribució comercial en l'economia: 
■  Factors i funcions de la distribució. 
■  Formes i canal de distribució. 
■  Els intermediaris i les seves funcions. 
■  La gestió del canal de distribució. 
■  Relacions en el canal de distribució. 

– Fonts d'informació comercial. 
– El comerç electrònic: 

■  Relacions comercials entre empreses (B2B). 
■  Relacions comercials amb clients (B2C). 
■  Relacions i tràmits amb l'Administració (B2A). 

 
2.   Oportunitats i posada en marxa de l'activitat de vendes i intermediació. 

– L'entorn de l'activitat: 
■  El microentorn. 
■  El macroentorn. 

– Anàlisi de mercat: 
■  La identificació de segments de mercat: el públic objectiu. 
■  L'anàlisi de la competència. 
■  Posicionament estratègic i quotes de mercat. 

– Oportunitats de negoci: 
■  La necessitat d'intermediació i comercialització. 
■  Externalització de la força de vendes i atenció al client. 
■  Anàlisi DAFO de les oportunitats de negoci. 

– Formulació del pla de negoci: 
■  Objectius i metes. 
■  Missió del negoci. 
■  Visió del negoci. 
■  Previsió de necessitats d'inversió. 
■  Previsió de vendes: objectius per assolir. 
■  La diferenciació del producte. 
■  Dificultat d'accés a canals de distribució: barreres invisibles. 
■  Tipus d'estructures productives: instal·lacions i recursos materials i 

humans.  
 

3.   Marc jurídic i contractació en el comerç i la intermediació comercial. 
– Concepte i normes que regeixen el comerç en el context jurídic: 

■  Comerç interior. 
■  Comerç internacional. 

– Formes jurídiques per exercir l'activitat per compte propi: 
■  L'agent comercial. 
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■  El distribuïdor. 
■  Altres figures. 

– El contracte d'agència comercial: 
■  Formalització del contracte: elements i clàusules habituals. 
■  Actuació de l'agent: obligacions i drets de cada part. 
■  Sistema de remuneració. 
■  Extinció del contracte. 

– El codi deontològic de l'agent comercial: 
■  La col·legiació de l'agent. 

– Altres contractes d'intermediació: 
■  Contracte de distribució. 
■  Contracte de comissió. 

– Tràmits administratius previs per exercir l'activitat: 
■  Obtenció de llicències. 
■  Permisos i reglamentació de l'activitat. 

 
4.   Direcció comercial i logística comercial. 

– Planificació i estratègies comercials: 
■  Planificació estratègica i màrqueting: variables de màrqueting. 
■  Pla estratègic de vendes: objectius comercials i objectius de vendes. 
■  Pressupost de vendes. 

– Promoció de vendes: 
■  Objectius. 
■  Accions promocionals: efectes i costos. 
■  Elaboració de l'argumentari comercial. 

– La logística comercial en la gestió de vendes de productes i serveis: 
■  Gestió del cicle de vendes segons el tipus de producte i serveis. 
■  Obsolescència, caducitat, campanyes periòdiques, innovacions i 

entrada de nous productes.  
■  Les existències de productes emmagatzemats, l'estoc. 
■  Documentació i procediment administratiu de comandes. 
■  Ràtios de gestió de comandes i control d'estocs. 

– Registre, gestió i tractament de la informació comercial, clients, productes o 
serveis comercials: 

■  Aplicacions per a la gestió de les relacions amb clients (CRM, 
Customer Relationship Management).  

– Xarxes al servei de l'activitat comercial: 
■  Xarxes i associacionisme corporatiu. 
■  Actitud i capacitat emprenedora. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA BÀSICA DE L'ACTIVITAT 
COMERCIAL DE VENDES I INTERMEDIACIÓ COMERCIAL 

 
Codi: UF1724 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 pel que 
fa a l'elaboració dels informes econòmics, l'anàlisi de la informació econòmica i 
comptable, i la documentació administrativa i comercial; amb l'RP3 pel que fa a 
l'anàlisi i el càlcul de les taxes de rendibilitat de l'activitat de negoci, i amb l'RP4 pel 
que fa al pressupost i la planificació de vendes. 
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Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Elaborar pressupostos amb les dades i la previsió d'ingressos i de despeses de 
l'activitat obtinguts de la informació de productes, serveis, clients o competència, 
utilitzant aplicacions informàtiques de planificació i gestió econòmica. 

CE1.1  Definir el concepte i la finalitat d'un pressupost anual, i descriure'n els 
usos, les partides i les aplicacions freqüents en l'activitat econòmica.  
CE1.2  Interpretar les diferents parts operatives d'un model de pressupost i les 
necessitats d'informació de cadascuna. 
CE1.3  Distingir els diferents tipus de pressupostos i els pressupostos parcials 
que cal establir. 
CE1.4  A partir de les dades econòmiques elaborades en els plans de negoci i la 
previsió de necessitats d'inversió, elaborar el pressupost i quadre de 
comandament pressupostari (mensual, trimestral i anual) de l'activitat utilitzant les 
aplicacions informàtiques disponibles. 
CE1.5  Identificar i descriure les diferents ràtios de control de pressupostos. 
CE1.6  A partir d'un estat financer donat, distingir les possibles mesures o ràtios 
de control més freqüents i descriure'n tant el significat com l'ús en l'anàlisi de: 

– La liquiditat. 
– La solvència. 
– L'executòria operativa. 
– La rendibilitat de l'activitat. 

 
C2: Analitzar la informació economicofinancera bàsica de l'activitat comercial aplicant 
les tècniques d'anàlisi adequades per a l'avaluació de la viabilitat econòmica de 
l'activitat. 

CE2.1  Distingir les diferents ràtios d'eficàcia i eficiència, així com els mètodes 
d'anàlisi i càlcul relacionats existents. 
CE2.2  Identificar els productes i instruments de finançament disponibles, i 
detallar-ne les característiques i els elements fonamentals. 
CE2.3  Interpretar el balanç general o de situació i l'estat de guanys i pèrdues o 
resultats, i distingir-ne les diferents parts i les relacions entre elles. 
CE2.4  Explicar el procediment per calcular el cost financer dels recursos i 
instruments financers disponibles i per seleccionar les alternatives de finançament 
més avantatjoses de l'activitat. 
CE2.5  Diferenciar les característiques i els usos dels mitjans de cobrament i 
pagament, així com el procediment dels efectes a cobrar i del descompte 
d'efectes comercials. 
CE2.6  Explicar el procediment per reclamar impagaments o deutes vençuts a un 
client i identificar les circumstàncies, conseqüències i garanties judicials més 
habituals. 

 
C3: Elaborar la documentació comercial administrativa i la facturació, i emplenar els 
mitjans de cobrament i pagament de l'activitat de vendes i intermediació. 

CE3.1  Diferenciar els documents i fluxos d'informació documental que genera 
l'activitat comercial, identificant amb precisió els fluxos de comunicació interns i 
externs i els circuits documentals que genera l'activitat comercial. 
CE3.2  Argumentar la finalitat i importància d'elaborar documents i informes que 
donin suport a les actuacions comercials. 
CE3.3  Explicar el significat i tractament administratiu comptable dels documents 
relatius a la gestió del procés comercial. 
CE3.4  Elaborar diferents tipus de documentació i correspondència comercial i 
oficial (contractes de compravenda, fulls de comanda, albarans, factures, mitjans 
de cobrament i pagament) utilitzant aplicacions informàtiques, mantenint un arxiu i 
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ordre adequats de manera convencional i informàtica, i complint les normes 
bàsiques de seguretat i confidencialitat. 

 
C4: Dur a terme els tràmits i les gestions en els organismes competents per a la 
gestió comptable, fiscal i laboral de l'activitat comercial. 

CE4.1  Determinar els tràmits generals i específics necessaris per a la constitució 
i posada en marxa de l'activitat comercial per compte propi, i identificar els 
requisits exigits en funció de la forma jurídica i el sector. 
CE4.2  Identificar les aplicacions o els paquets integrats de gestió més utilitzats 
en la gestió comptable, fiscal i laboral, i descriure'n les utilitats i prestacions. 
CE4.3  Identificar els documents i la informació necessaris per tramitar, iniciar i 
desenvolupar l'activitat, i determinar la manera d'emplenar-los en diferents casos, 
com ara tràmits mercantils de posada en marxa, tràmits davant l'Administració 
local o d'altres mitjançant sistemes telemàtics i serveis en línia. 
CE4.4  Diferenciar els riscos assegurables en l'activitat comercial i determinar els 
tipus de pòlisses d'assegurances adequats per a la seva cobertura. 
CE4.5  Determinar les obligacions comptables en funció de la naturalesa de 
l'activitat i el règim fiscal seleccionat en el cas d'empresaris individuals, i identificar 
els registres obligatoris i els tràmits per a la legalització i publicitat. 
CE4.6  Relacionar les obligacions legals en matèria laboral i emplenar la 
documentació d'altes, baixes, nòmines i assegurances socials habituals utilitzant 
les aplicacions ofimàtiques i complint la normativa laboral. 
CE4.7  Identificar les exigències i obligacions fiscals per exercir l'activitat, així 
com els elements de la documentació fiscal habitual: IVA, IAE i IRPF. 
CE4.8  Emplenar la documentació fiscal oficial seguint el procediment 
administratiu establert i en els terminis requerits per l'Administració a través de 
l'oficina virtual o altres mitjans. 

 
Sumari 

 
1.   Pressupostos i comptabilitat bàsica de l'activitat comercial. 

–  Concepte i finalitat del pressupost: 
■  El procés pressupostari. 
■  Usos, objectius i funcions del pressupost. 
■  Classes de pressupostos: d'inversió, de vendes i de control. 

–  Classificació dels pressupostos: 
■  El pronòstic de vendes. 
■  El pressupost de vendes (ingressos). 
■  El pressupost de costos. 
■  Les ràtios de control. 
■  El quadre de comandament de control pressupostari. 

–  El pressupost financer: 
■  Fonts de finançament. 
■  Criteris de selecció. 

–  Estructura i models dels estats financers previsionals: 
■  Significat, interpretació i elaboració d'estats financers previsionals i 

reals. 
■  L'equilibri financer. 

–  Característiques de les principals magnituds comptables i masses 
patrimonials: 

■  Actiu. 
■  Passiu. 
■  Patrimoni net. 
■  Circulant. 
■  Immobilitzat. 
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–  L'equilibri patrimonial i els seus efectes sobre l'activitat: 
■  Equilibri total. 
■  Equilibri normal o estabilitat financera. 
■  Situació d'insolvència temporal. 
■  Situació d'insolvència definitiva. 
■  Punt d'equilibri financer. 

–  Estructura i contingut bàsic dels estats financers comptables previsionals i 
reals: 

■  Balanç. 
■  Compte de pèrdues i guanys. 
■  Tresoreria. 
■  Patrimoni net. 
■  Memòria economicofinancera de l'activitat. 

 
2.   Finançament bàsic i viabilitat econòmica de l'activitat comercial. 

– Fonts de finançament de l'activitat: 
■  Recursos i productes financers: propis i aliens. 
■  Els efectes comercials. 
■  Gestió de cobrament i descompte d'efectes comercials. 
■  Altres formes de finançament. 

– Instruments bàsics d'anàlisi economicofinancera de l'activitat: 
■  Rendibilitat de projectes d'inversió. 
■  Càlcul i interpretació de ràtios financeres, econòmiques i de rotació.  
■  Les desviacions i els mecanismes de correcció de desequilibris 

economicofinancers. 
– L'assegurança: 

■  Necessitat d'assegurament. 
■  Pòlisses d'assegurances. 

– Aplicacions informàtiques per a la gestió economicofinancera bàsica. 
■  El full de càlcul aplicat a l'elaboració de pressupostos i d'estats 

financers reals i previsionals. 
 

3.   Gestió administrativa i documental de l'activitat comercial. 
– Organització i arxiu de la documentació: 

■  Procés administratiu i fluxos documentals d'informació. 
– Facturació: 

■  Confecció de factures amb diferents tipus d'IVA. 
■  Notes d'abonament. 
■  Notes de despeses. 
■  Comandes i altra documentació comercial. 

– Documentació relacionada amb la Tresoreria: 
■  Mitjans de cobrament i pagament. 

– Comunicació interna i externa: 
■  Presentacions, informes i correspondència comercial. 
■  Documentació i informes comercials: 

– Organització del treball comercial: 
■  Aplicacions específiques de gestió comercial. 
■  Agenda i PDA. 
■  Aplicacions d'organització i gestió del temps. 

 
4.   Gestió comptable, fiscal i laboral bàsica en l'activitat comercial. 

– Gestió comptable bàsica: 
■  Obligacions comptables en funció de la forma jurídica. 
■  Els llibres comptables. 
■  El mètode de partida doble. 
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■  Els comptes anuals. 
■  Registre comptable d'operacions. 
■  Elaboració de comptes i equilibri comptable. 

– Gestió fiscal bàsica: 
■  Principals declaracions tributàries. 
■  Declaració censal. 
■  Calendari fiscal. 
■  Emplenament i tramitació fiscal de les declaracions tributàries. 
■  Declaració de l'IVA. 
■  Declaració de l'IAE i l'IRPF. 
■  Altres obligacions fiscals. 

– Gestió laboral bàsica: 
■  Obligacions periòdiques de caràcter social i laboral de l'activitat. 
■  Emplenament i tramitació de documents laborals. 

– Aplicacions informàtiques de gestió comptable, fiscal i laboral: 
■  Paquets integrats de gestió econòmica. 

 
 

Orientacions metodològiques 
 

Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 
Denominació:  GESTIÓ DE LA FORÇA DE VENDES I EQUIPS DE COMERCIALS 

 
Codi: MF0263_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1001_3: Gestionar la força de vendes i coordinar l'equip de comercials. 

 
Durada: 90 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Calcular i definir la força de vendes i les característiques de l'equip comercial 
d'acord amb uns objectius comercials i un pressupost definits prèviament. 

CE1.1  Explicar el concepte i els elements que caracteritzen la força de vendes 
d'una organització. 
CE1.2  Descriure els avantatges i inconvenients dels diferents tipus d'organització 
comercial d'un equip comercial segons: 

– Les zones geogràfiques. 
– El tipus de productes o mercats. 
– Els punts/tipus de venda o canal de comercialització (petit comerç, botigues 

especialitzades, grans magatzems i comerç electrònic, entre d'altres).  
– Tipus de clients (perfil i hàbits de compra, entre d'altres).  
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– Tasques o activitats de venda. 
– Altres factors: amb rutes i sense rutes.  

CE1.3  Descriure el perfil, les competències i les característiques dels comercials 
per a l'execució d'un pla de vendes adequat a uns objectius i un perfil de clients 
determinat utilitzant un professiograma. 
CE1.4  Explicar les fases del procés de selecció de comercials i els criteris de 
selecció que s'apliquen habitualment. 
CE1.5  A partir d'un supòsit convenientment caracteritzat d'implantació comercial, 
un temps mitjà estimat per assolir una comanda, un pressupost disponible, una 
jornada laboral determinada i un nombre de clients que cal visitar, sense rutes: 

– Calcular la mida de l'equip de vendes o les necessitats de personal per 
assolir els objectius de venda.  

– Definir el perfil dels comercials que s'han de seleccionar.  
– Calcular el nombre de clients que pot visitar un comercial en un mateix 

període (dia, mes o any).  
CE1.6  Analitzar les condicions de retribució i jornada laboral efectiva que 
habitualment s'apliquen a equips de comercials segons diferents situacions 
laborables: flexible, contínua, per hores, per objectius, comissions, etc. 
CE1.7  Establir els avantatges i inconvenients de cadascun dels possibles 
sistemes de remuneració aplicats habitualment als comercials. 
CE1.8  A partir d'un supòsit pràctic amb diferents objectius de venda, determinar 
el sistema de remuneració òptim i establir comparatives entre els diferents 
sistemes possibles segons el cost o el pressupost necessari. 
CE1.9  A partir de les dades d'una organització amb un volum de vendes 
determinat i una estimació mitjana de temps de desplaçament fins arribar al client, 
temps mitjà per visita al client, temps mort d'espera a les visites, nombre de 
clients que cal visitar, freqüència amb què el comercial visita el client, temps de 
ruta i jornada de treball: 

– Calcular l'equació fonamental de la xarxa de vendes per a: organitzacions 
amb una freqüència d'una sola visita/contacte, amb una freqüència 
diferent de visites/contactes i amb un mètode de viabilitat. 

– Definir la ruta de les visites programades pel comercial aplicant tècniques 
d'organització de rutes o criteris de contacte en cas de serveis telefònics o 
a distància. 

– Elaborar el full de ruta de visites o distribució de trucades o contactes en 
serveis de contacte o centres d'atenció telefònica. 

– Elaborar diferents documents o procediments de treball necessaris en 
l'organització de la força de vendes: instruccions de treball i argumentari 
de vendes, entre d'altres. 

 
C2: Aplicar tècniques d'organització i gestió comercial per assolir o millorar uns 
objectius de venda previstos per a un equip comercial. 

CE2.1  Descriure els principals objectius i mitjans necessaris per executar els 
plans de venda, assenyalant-ne almenys objectius quantitatius (increment de 
vendes per comercial i per producte, nombre de comandes i de visites, entre 
d'altres) i qualitatius (clients nous, recuperació de clients perduts, productes nous i 
punts de venda nous, entre d'altres). 
CE2.2  Determinar què persegueix un sistema de direcció per objectius pel que fa 
a: definició d'objectius, responsabilitats, competències personals, terminis, 
motivació, suport tecnicoemocional i presa de decisions. 
CE2.3  Argumentar els avantatges i desavantatges de la direcció per objectius en 
la gestió i direcció d'equips comercials. 
CE2.4  Explicar els mètodes més utilitzats en el repartiment d'objectius 
comercials i les quotes de venda entre la força de vendes. 
CE2.5  Identificar i analitzar els factors fonamentals que es tenen en compte per 
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a l'èxit en la planificació d'objectius comercials. 
CE2.6  Explicar les activitats de prospecció, difusió i promoció que ha de dur a 
terme l'equip de vendes per assolir uns objectius de venda determinats. 
CE2.7  Partint d'un supòsit convenientment caracteritzat amb un equip comercial 
determinat i una sèrie temporal suficient i d'almenys dos anys amb el volum de 
vendes: 

– Calcular les estadístiques bàsiques (mitjana, moda i taxes de variació). 
– Determinar la previsió de vendes utilitzant els mètodes d'inferència 

estadístics adequats: tendència-cicle, estacionalitat i soroll. 
– Identificar els objectius i assignar als comercials les quotes de venda que 

s'han de satisfer. 
CE2.8  Partint d'uns objectius comercials per assolir en un període determinat: 

– Definir el tipus i nombre d'activitats necessàries. 
– Calcular el temps necessari per executar aquestes activitats. 
– Programar les activitats de cara a la consecució de la venda. 

CE2.9  Identificar els components d'una eina/suport d'objectius marcats per als 
membres de l'equip de vendes per a un període determinat. 

 
C3: Determinar estils de comandament i lideratge d'equips de comercials d'acord amb 
diferents objectius comercials, valors, cultura i identitat corporativa. 

CE3.1  Assenyalar els diferents estils de comandament i lideratge aplicables als 
equips comercials. 
CE3.2  Identificar els principals elements i aspectes per motivar els membres d'un 
equip de treball comercial. 
CE3.3  Explicar els prototips culturals de les organitzacions i la influència que 
tenen en l'equip de treball comercial. 
CE3.4  Partint d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat, dur a terme una 
anàlisi comparativa entre el perfil dels membres de l'equip de treball (trets 
psicològics) i els seus rols en la dinamització i motivació del grup. 
CE3.5  Identificar i descriure les competències emocionals, intrapersonals i 
interpersonals que haurà de tenir un cap o un responsable d'un equip de 
comercials. 
CE3.6  A partir d'un supòsit convenientment caracteritzat amb les dades dels 
membres d'un equip de comercials i el seu pla de vendes i treball: 

– Simular la transmissió de les quotes de venda i l'organització de la força 
de vendes. 

– Resoldre els dubtes i les qüestions plantejats habitualment. 
– Adoptar l'estil de comandament i lideratge adequat. 

 
C4: Aplicar mètodes d'avaluació i de control en el desenvolupament i l'execució de 
plans de venda i en l'acompliment dels membres de l'equip comercial. 

CE4.1  Identificar els paràmetres i les variables que cal controlar en el 
desenvolupament del pla de vendes i l'equip comercial. 
CE4.2  Descriure els mètodes i les ràtios que s'utilitzen habitualment per mesurar 
l'execució i la qualitat del pla i l'acompliment de l'equip comercial. 
CE4.3  A partir d'un supòsit convenientment caracteritzat de desenvolupament de 
plans de venda, elaborar una fitxa de client amb la informació que ha d'emplenar 
el comercial o venedor, així com un informe o comunicat diari en què s'assenyalin, 
almenys, les activitats dutes a terme i la gestió comercial (comandes, cobraments, 
visites, quilòmetres recorreguts, despeses, clients nous) utilitzant les aplicacions 
informàtiques adequades. 
CE4.4  A partir d'una informació subministrada sobre unes dades de venda dels 
membres d'un equip comercial (nombre de visites, nombre de comandes, vendes 
per producte/servei per zona o client i despeses): 

– Calcular els indicadors o les ràtios de rendibilitat de les vendes per 
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producte/client i comercial. 
– Calcular les taxes de variació per a períodes diferents: mensual, trimestral 

i anual. 
– Representar gràficament i interpretar els resultats. 
– Fer l'anàlisi de les vendes per producte, client o comercial i interpretar-ne 

els resultats. 
CE4.5  En un supòsit convenientment caracteritzat en què s'indiqui el resultat del 
seguiment d'un equip de treball: 

– Analitzar i avaluar l'actuació dels membres de l'equip de treball. 
– Determinar les actuacions concretes que cal fer amb cadascun dels 

membres de l'equip de treball en funció de l'anàlisi i les dades 
observades. 

CE4.6  A partir d'un informe sobre els resultats obtinguts pels membres d'un 
equip de treball: 

– Classificar els membres de l'equip en funció dels resultats obtinguts. 
– Explicar els criteris utilitzats per crear aquesta classificació. 
– Analitzar els resultats i elaborar un informe. 

CE4.7  Identificar els factors que es tindran en compte en una avaluació de 
coneixements i habilitats dels membres de l'equip de treball. 

 
C5: Definir plans de formació i reciclatge d'equips de comercials segons diferents 
objectius i requeriments. 

CE5.1  Explicar el procés d'identificació de necessitats formatives d'un equip de 
treball. 
CE5.2  Identificar els objectius formatius habituals d'una organització i un 
departament responsables de la funció de vendes. 
CE5.3  Descriure l'estructura i els continguts d'un pla formatiu tipus per al 
departament comercial d'una organització. 
CE5.4  Analitzar els avantatges i inconvenients de les diferents modalitats 
d'execució i desenvolupament de diferents plans formatius per a equips 
comercials. 
CE5.5  Analitzar els diferents sistemes d'avaluació de la formació contínua en 
equips de treball de caràcter comercial. 
CE5.6  Partint d'un supòsit amb un equip nou de comercials, amb operacions i 
mitjans comercials definits en un lloc concret: 

– Detectar les necessitats formatives en funció de la seva experiència i 
formació inicial. 

– Analitzar les necessitats individuals i de grup. 
– Establir activitats formatives per a un pla de formació inicial en funció de 

les competències, el perfil i els resultats obtinguts. 
CE5.7  Partint d'un supòsit amb un equip de comercials en què s'ha produït un 
canvi tecnològic o un servei, projecte o client nous: 

– Detectar les necessitats formatives del personal comercial. 
– Analitzar les necessitats individuals i de grup. 
– Establir activitats formatives per a un pla de formació contínua en funció 

del canvi que s'introduirà i les competències del personal. 
CE5.8  Partint d'un supòsit convenientment caracteritzat amb els resultats 
d'acompliment dels membres d'un equip de comercial, proposar activitats 
formatives en funció de les necessitats del lloc de treball, el canal de 
comercialització, les competències, el perfil i els resultats obtinguts. 

 
C6: Aplicar estratègies de resolució i negociació en diferents situacions de conflicte 
habituals en equips de comercials. 

CE6.1  Identificar els factors que intervenen en el procés de comunicació verbal i 
no verbal dins d'un equip comercial. 
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CE6.2  Identificar actituds emocionals intenses i de crisi que habitualment es 
donen en l'entorn de treball dels equips comercials, i proposar estratègies 
d'actuació per potenciar-les o reconduir-les. 
CE6.3  Descriure els possibles rols tipus dels integrants d'un grup i les estratègies 
per millorar-ne la integració i cohesió grupals. 
CE6.4  Analitzar els diferents estils de resolució de conflictes i el paper que ha 
d'exercir el cap de l'equip de comercials. 
CE6.5  En un supòsit pràctic convenientment caracteritzat amb un equip de 
treball simulat: 

– Aplicar una prova sociomètrica. 
– Processar els resultats. 
– Confeccionar el sociograma. 
– Exposar les conclusions. 

CE6.6  Partint d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat amb un equip de 
comercials simulat, determinar les tècniques per detectar conflictes i per fer 
funcionar el grup. 
CE6.7  Partint d'unes instruccions de treball, un argumentari de venda i un full de 
ruta, simular-ne la transmissió a l'equip de comercials aplicant tècniques de 
comunicació assertives. 
CE6.8  Valorar la importància d'una actitud tolerant i d'empatia en el cap d'un 
equip de comercials a l'hora de resoldre conflictes en un entorn de treball 
comercial. 
CE6.9  Determinar els estils de negociació que es poden aplicar amb un equip de 
treball en una situació comercial degudament tipificada. 

 
Sumari 

 
1.   Determinació de la força de vendes. 

–  Definició i conceptes clau: 
■  Concepte de la força de vendes. 
■  El territori de vendes i els objectius de venda. 

–  Establiment dels objectius de venda: 
■  Nombre de clients i força de vendes. 
■  Xarxa de venda externa i interna. 

–  Predicció dels objectius de venda: 
■  La importància de la predicció de vendes. 
■  Supòsits sobre el potencial de mercat. 
■  Mètodes de predicció de vendes. 
■  Procediments d'estimació de quotes. 
■  Quotes de vendes individuals i col·lectives. 
■  Els pressupostos de vendes. 

–  El sistema de direcció per objectius: 
■  Avantatges i desavantatges. 
■  Mesura del grau d'assoliment. 
■  Variables i paràmetres de control. 
■  Objectius del venedor. 
■  Objectius del gerent de vendes. 
■  Prevenció de problemes. 

 
2.   Reclutament i retribució de venedors. 

–  Reclutament de venedors: 
■  Perfils de venedor. 
■  Fonts de reclutament. 
■  Captació de candidats. 

–  Procés de selecció de venedors: 
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■  Definició del lloc. 
■  Entrevistes. 
■  Proves de selecció. 
■  Decisió de contractar o descartar. 
■  Contracte de treball. 

–  Sistemes de retribució de venedors: 
■  Funció dels plans de retribució. 
■  Mètodes de retribució i compensació. 
■  Altres recompenses no monetàries. 

–  Acollida del venedor a l'empresa: 
■  Sessió informativa inicial. 
■  Manual de vendes de l'organització. 
■  Promoció dels venedors. 

 
3.   Lideratge de l'equip de vendes. 

–  Dinamització i direcció d'equips comercials: 
■  Filosofia de direcció de l'empresa. 
■  Cultura empresarial. 
■  Cap de l'equip i habilitats directives. 

–  Estils de comandament i lideratge: 
■  Directiu. 
■  Participatiu. 
■  Delegatiu. 
■  Transformacional. 
■  Transaccional. 

–  Funcions d'un líder: 
■  Crear i mantenir motivat l'equip. 
■  Comunicar-se amb l'equip. 
■  Motivar i liderar. 
■  Formar i corregir. 
■  Planificar i controlar. 

–  Motivació i reanimació de l'equip comercial: 
■  Definicions. 
■  Principals teories de motivació. 
■  Diagnòstic de factors motivacionals. 
■  Un pla de motivació per a venedors. 

–  El líder com a mentor: 
■  El valor de l'exemple: habilitats i competències del líder. 
■  Comunicació amb l'equip. 
■  Prevenció de conflictes. 

 
4.   Organització i control de l'equip comercial. 

–  Avaluació de l'acompliment comercial: 
■  Conceptes bàsics. 
■  Mètodes d'avaluació del pla comercial. 

–  Variables de control: 
■  Variables que mesuren l'acompliment de l'equip. 
■  Variables que mesuren l'acompliment del venedor. 
■  Quadre de comandament del gerent de vendes. 
■  Ràtios de rendiment de cada venedor i de l'equip en conjunt. 

–  Paràmetres de control: 
■  Valors tipus exigibles en cada àrea d'acompliment per a les variables de 

control. 
■  Representació gràfica de l'evolució temporal dels resultats de control. 

–  Instruments de control: 
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■  Processos i activitats. 
■  Documents de control que ha d'emplenar el venedor. 

–  Anàlisi i avaluació de l'acompliment dels membres de l'equip comercial: 
■  Moments de control possibles: diari, setmanal, mensual i anual. 
■  Avaluació de l'acompliment de les activitats per fer, els documents per 

lliurar, els èxits per assolir i la conducta social. 
■  Anàlisi de les desviacions de l'acompliment respecte dels valors 

previstos. 
■  Decisions que cal adoptar. 

–  Avaluació general del pla de vendes dut a terme i de la satisfacció del client: 
■  Elaboració d'informes de seguiment dels objectius del pla. 
■  Decisions de planejament. 
■  Avaluació dels informes de venda. 
■  Conseqüències de l'avaluació. 

 
5.   Formació i habilitats de l'equip de vendes. 

–  Necessitat de la formació de l'equip: 
■  Procés d'identificació de les necessitats de formació de l'empresa. 
■  Objectius de la formació. 

–  Modalitats de la formació: 
■  Tipus de formació: presencial, a distància, en línia. 
■  Plans de formació de l'organització. 
■  Estructura i contingut d'un pla de formació. 
■  Mètodes, temps i àrees formatives. 

–  Formació inicial del venedor: 
■  Curs de benvinguda. 
■  Detecció de les mancances formatives del venedor. 
■  Programes de reforç. 
■  Treball en grup. 

–  Formació permanent de l'equip de vendes: 
■  Àrees i accions formatives. 
■  Organització de la formació. 
■  Controls d'eficàcia de l'acció formativa. 
■  Necessitats de formació emergents. 
■  Avaluació dels plans de formació. 

 
6.   Resolució de conflictes en l'equip comercial. 

–  Teoria del conflicte en entorns de treball: 
■  Psicologia del conflicte. 
■  Nivells. 
■  Estructura. 
■  Dinàmica. 
■  Principis i reptes. 
■  Comunicació assertiva dels objectius que ha d'assolir l'equip. 

–  Identificació del conflicte: 
■  Emocions i conflicte. 
■  Comunicació verbal i no verbal de les parts en conflicte. 
■  Rols de les parts en conflicte i actituds emocionals. 
■  Tècniques de detecció. 

–  Resolució del conflicte. 
■  Negociació i resolució del problema. 
■  Ús d'intermediaris o representants. 
■  Psicologia i ètica de la resolució. 
■  Tècniques de resolució de situacions conflictives. 
■  Estils de negociació de conflictes. 
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■  Mètodes més habituals per a la presa de decisions en grup. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 

MÒDUL FORMATIU 2 
 

Denominació: OPERACIONS DE VENDA 
 

Codi: MF0239_2 
 

Nivell de qualificació professional: 2 
 

Associat a la unitat de competència: 
 

UC0239_2: Vendre productes o serveis a través dels diferents canals de 
comercialització. 

 
Durada: 160 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: ORGANITZACIÓ DELS PROCESSOS DE VENDA 

 
Codi: UF0030 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3, l'RP4 i l'RP5 pel que fa als processos de venda, la programació de l'actuació 
comercial del professional, la documentació comercial i l'operativa de càlcul aplicat a 
la venda. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Programar l'actuació en la venda a partir de paràmetres comercials definits i el 
posicionament de l'empresa o l'entitat. 

CE1.1  Descriure les estructures i formes comercials pel grau d'associació i pel 
tipus de venda, ja sigui presencial o no presencial. 
CE1.2  Identificar les característiques dels productes i serveis, el posicionament 
d'una empresa i la seva implicació en el pla de vendes. 
CE1.3  Identificar i interpretar la normativa que regula la comercialització de 
productes o serveis i marques. 
CE1.4  Identificar les fonts d'informació en línia i fora de línia relatives al mercat. 
CE1.5  Identificar les dades de la cartera de clients potencials i reals d'interès per 
establir el pla d'actuació comercial utilitzant, si escau, les eines de gestió de 
relació amb els clients (CRM) i les eines de gestió de bases de dades. 
CE1.6  Descriure les característiques i l'estructura d'un argumentari tècnic de 
vendes, i precisar-ne la funció. 
CE1.7  Especificar la documentació professional necessària per dur a terme 
convenientment l'operació de venda. 
CE1.8  Identificar els sistemes de comunicació presencial i no presencial. 
CE1.9  A partir d'informació convenientment detallada sobre objectius de venda, 
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nombre i tipus de clients, característiques dels productes o serveis de venda i 
jornada laboral o temps disponible, elaborar una programació de l'acció de venda 
pròpia utilitzant, si escau, una aplicació de planificació comercial, que contingui: 
–  Rutes que optimitzin temps i cost. 
–  Nombre i freqüències de visita. 
–  Línies i marges d'actuació per assolir els objectius. 
–  Argumentari de vendes. 
–  Classificació de clients segons criteris objectius de perfils i hàbits de consum. 
–  Actualització de la informació de la cartera de clients. 
CE1.10 Analitzar i valorar el treball en equip en el desenvolupament de l'activitat 
professional, així com la importància de la cultura corporativa en les actuacions 
comercials.  

 
C2: Confeccionar els documents bàsics derivats de l'actuació en la venda aplicant la 
normativa vigent i seguint uns objectius definits. 

CE2.1  Identificar la documentació annexa a les operacions de compravenda. 
CE2.2  Identificar i interpretar la normativa aplicable al contracte de compravenda 
i a la factura. 
CE2.3  Partint de la caracterització d'un producte o servei, un objectiu comercial i 
unes condicions de venda base prefixades: 
–  Elaborar l'oferta que es presentarà a un client fent servir, si s'escau, la 

informació obtinguda de l'aplicació informàtica de gestió de la relació amb el 
client (CRM) i la informació subministrada per les eines d'ajuda al punt de 
venda (manuals i intranet, entre d'altres). 

CE2.4  A partir d'unes condicions pactades en la venda d'un producte o servei, 
emplenar els documents que formalitzin l'operació d'acord amb la normativa 
aplicable i utilitzant, si escau, un programa informàtic adequat. 

 
C3: Fer els càlculs derivats d'operacions de venda definides, aplicant-hi les fórmules 
comercials adequades. 

CE3.1  Definir les fórmules i els conceptes d'interès, el descompte i els marges 
comercials. 
CE3.2  Descriure les variables que intervenen en la formació del preu de venda. 
CE3.3  En un supòsit pràctic en què es caracteritza una venda, amb ajornament 
de pagament i condicions especials en el procés pactat: 
–  Calcular els interessos d'ajornament. 
–  Calcular les quotes de pagament. 
–  Calcular el preu final de l'operació aplicant-hi la fórmula adequada. 
–  Interpretar el resultat. 
CE3.4  En un supòsit pràctic que quantifica els diferents tipus de cost que han 
intervingut en l'obtenció d'un producte, el percentatge de marge comercial previst, 
el percentatge de descompte possible en funció de les condicions de pagament i 
els impostos que graven l'operació de venda, calcular: 
–  Descomptes en funció de les diferents opcions de pagament descrites. 
–  Preu de venda total incloent-hi, si s'escau, altres despeses. 
–  Informes comercials. 

 
Sumari 

 
1.  Organització de l'entorn comercial. 

–  Estructura de l'entorn comercial: 
▫  Sector comerç: comerç al detall i a l'engròs. 
▫  Comercialització en altres sectors: el departament comercial i el 

departament de vendes. 
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▫  Agents: fabricants, distribuïdors, representants comercials i consumidors.  
▫  Relacions entre els agents. 

–  Fórmules i formats comercials: 
▫  Tipus de venda: presencial i no presencial. 
▫  Representació comercial: representants i agents comercials. 
▫  Distribució comercial: grans superfícies, centres comercials. 
▫  Franquícies. 
▫  Associacionisme. 

–  Evolució i tendències de la comercialització i distribució comercial. Fonts 
d'informació i actualització comercial. 

–  Estructura i procés comercial a l'empresa. 
–  Posicionament i imatge de marca del producte, el servei i els establiments 

comercials. 
–  Normativa general sobre comerç: 

▫  Llei d'ordenació del comerç detallista. 
▫  Vendes especials. 
▫  Venda amb establiment i sense. 
▫  Normativa local en el comerç al detall: horaris d'obertura i d'altres. 

–  Drets del consumidor: 
▫  Tipus de drets del consumidor. 
▫  Devolucions. 
▫  Garantia: responsabilitats del distribuïdor i del fabricant. 

 
2.  Gestió de la venda professional. 

–  El venedor professional: 
▫  Tipus de venedor: visitador, agent comercial, venedor tècnic, depenent o 

d'altres.  
▫  Tipus de venedor en el pla jurídic: agents, representants i distribuïdors.  
▫  Perfil: habilitats, aptituds i actituds personals. 
▫  Formació de base i perfeccionament del venedor. 
▫  Autoavaluació, control i personalitat. Desenvolupament personal i 

autoestima.  
▫  Carrera professional i incentius professionals. 

–  Organització del treball del venedor professional: 
▫  Planificació del treball: l'agenda comercial. 
▫  Gestió de temps i rutes: anual, mensual i setmanal. 
▫  La visita comercial. La venda freda. 
▫  Argumentari de vendes: concepte i estructura. 
▫  Prospecció i captació de clients, i tractament de la informació comercial 

derivada.  
▫  Gestió de la cartera de clients. Aplicacions de gestió de les relacions amb 

clients (Customer Relationship Management, CRM).  
▫  Planificació de visites: previsió de temps, cadència i gestió de rutes. 

–  Maneig de les eines de gestió de tasques i planificació de visites. 
 

3.  Documentació pròpia de la venda de productes i serveis. 
–  Documents comercials: 

▫  Documentació dels clients: fitxes i documents amb informació del client en 
general.  

▫  Documentació dels productes i serveis: catàlegs i fullets 
publipromocionals, entre d'altres.  

▫  Documents de pagament: xecs, pagarés, transferències i lletres.  
–  Documents propis de la compravenda: 

▫  Ordre de comanda. 
▫  Factura. 
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▫  Rebut. 
▫  Justificants de pagament. 

–  Normativa i usos habituals en l'elaboració de la documentació comercial. 
–  Elaboració de la documentació: 

▫  Elements i estructura de la documentació comercial.  
▫  Ordre i arxiu de la documentació comercial.  

–  Aplicacions informàtiques per elaborar i organitzar la documentació comercial.  
 

4.  Càlcul i aplicacions pròpies de la venda. 
–  Operativa bàsica de càlcul aplicat a la venda: 

▫  Sumes, restes, multiplicacions i divisions. 
▫  Taxes, percentatges. 

–  Càlcul del PVP (preu de venda al públic): 
▫  Concepte. 
▫  Preu mínim de venda. 
▫  Preu competitiu. 

–  Estimació dels costos de l'activitat comercial: 
▫  Costos de fabricació i costos comercials. 
▫  Costos de visites i contacte. 
▫  Promocions comercials i animació: cost i rendibilitat. 

–  Fiscalitat: 
▫  IVA. 
▫  Impostos especials. 

–  Càlcul de descomptes i recàrrecs comercials. 
–  Càlcul de rendibilitat i marge comercial. 
–  Càlcul de comissions comercials. 
–  Càlcul de quotes i pagaments ajornats: interessos. 
–  Aplicacions de control i seguiment de comandes, facturació i comptes de 

clients: 
▫  Control i seguiment de costos, marges i preus. 

–  Eines i instruments per al càlcul aplicat a la venda: 
▫  Funcions de càlcul del TPV (terminal punt de venda). 
▫  Fulls de càlcul i aplicacions informàtiques de gestió de la informació 

comercial.  
▫  Utilització d'altres aplicacions per a la venda. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: TÈCNIQUES DE VENDA 

 
Codi: UF0031 

 
Durada: 70 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3, l'RP4 i l'RP5 pel que fa a l'aplicació de les tècniques de venda. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Aplicar les tècniques adequades a la venda de productes i serveis a través dels 
diferents canals de comercialització a banda d'Internet. 

CE1.1  Descriure i explicar les tècniques bàsiques de fidelització, analitzant els 
elements racionals i emocionals que hi intervenen. 
CE1.2  Descriure les qualitats que ha de tenir un venedor i les actituds que ha de 
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desenvolupar en les relacions comercials, ja sigui per a la venda presencial com 
no presencial. 
CE1.3  Identificar les variables que intervenen en la conducta i les motivacions de 
compra del client. 
CE1.4  Descriure la influència del coneixement de les característiques del 
producte o servei en la venda. 
CE1.5  Especificar maneres de provocar diferents vendes addicionals, 
substitutives o complementàries. 
CE1.6  A partir d'informació convenientment detallada sobre una empresa 
determinada, identificar i descriure el posicionament de l'empresa i la seva 
repercussió en la relació entre el client i el comercial, i descriure les fases 
fonamentals d'un procés de venda en situacions tipus per a la venda presencial. 
CE1.7  Partint de la caracterització d'un producte i un suposat grup de clients i 
utilitzant, si escau, les aplicacions informàtiques adequades, fer la presentació del 
producte o servei.  
CE1.8  En la simulació d'una entrevista amb un client, a través d'un determinat 
canal de comercialització i a partir d'informació convenientment caracteritzada: 
–  Identificar la tipologia del client i les seves necessitats de compra, i fer les 

preguntes oportunes utilitzant, si s'escau, la informació subministrada a 
través de les eines informàtiques de gestió de clients. 

–  Descriure amb claredat les característiques del producte i destacar-ne els 
avantatges i l'adequació a les necessitats del client utilitzant, si s'escau, la 
informació subministrada per l'eina d'ajuda al punt de venda (manuals, ajudes 
electròniques, Intranet o d'altres). 

–  Mantenir una actitud que faciliti la decisió de compra. 
–  Rebatre adequadament les objeccions en funció del tipus de client i del canal 

utilitzat. 
–  Avaluar de manera crítica l'actuació duta a terme. 
CE1.9  En la simulació d'una entrevista amb un client suposat i a partir 
d'informació convenientment caracteritzada: 
–  Descriure els criteris comercials per decidir la inclusió d'un client en el pla de 

fidelització. 
–  Determinar les àrees d'actuació dins de la seva responsabilitat que 

singularitzen la relació. 
–  Aplicar les tècniques de comunicació i habilitats socials que faciliten l'empatia 

amb el client. 
–  Aplicar les tècniques per potenciar el record i el vincle del client. 
 

C2: Aplicar les tècniques de resolució de conflictes i reclamacions d'acord amb criteris 
i procediments establerts. 

CE2.1  Identificar les tècniques per preveure conflictes. 
CE2.2  Identificar la naturalesa dels conflictes i les reclamacions. 
CE2.3  Descriure les tècniques que s'utilitzen per afrontar les queixes i 
reclamacions dels clients. 
CE2.4  Identificar la documentació que s'utilitza per recollir una reclamació i 
definir la informació que ha de contenir. 
CE2.5  Descriure el procés que ha de seguir una reclamació. 
CE2.6  En la simulació d'una entrevista amb un client convenientment 
caracteritzada i establerta per atendre determinats aspectes d'una reclamació: 
–  Elaborar un pla d'actuació en el qual s'estableixin les fases que s'han de 

seguir. 
–  Aplicar tècniques de comportament assertiu, resolutiu i positiu.  
–  Emplenar correctament la documentació requerida mitjançant el formulari, en 

línia o fora de línia, corresponent. 
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–  Confeccionar un informe amb les dades de la reclamació i les queixes 
introduint, si s'escau, aquesta informació en l'eina informàtica de gestió de 
reclamacions. 

 
C3: Aplicar procediments de seguiment de clients i de control del servei postvenda. 

CE3.1  Explicar el significat i la importància del servei postvenda en els 
processos comercials. 
CE3.2  Identificar les situacions comercials que requereixen seguiment i 
postvenda. 
CE3.3  Descriure els mètodes més utilitzats habitualment en el control de qualitat 
del servei postvenda. 
CE3.4  Descriure els moments o les fases que estructuren el procés de 
postvenda. 
CE3.5  A partir d'informació convenientment detallada sobre el sistema de 
seguiment de clients i el procediment de control del servei postvenda d'una 
empresa, descriure el procediment que cal seguir tan bon punt es té constància 
d'una incidència en el procés, identificant: 
–  Les claus que l'han provocat. 
–  L'àmbit de responsabilitat. 
–  L'actuació d'acord amb el sistema aplicant els criteris establerts, garantint la 

idoneïtat del servei i incorporant, si s'escau, la informació obtinguda amb 
l'eina informàtica de gestió de postvenda. 

CE3.6  A partir d'un supòsit de fidelització de clients, amb unes característiques 
establertes, a través de diferents canals de comunicació i utilitzant, si escau, un 
programa informàtic: 
–  Elaborar els escrits adequats a cada situació (onomàstica, Nadal, agraïment 

o d'altres) de manera clara i concisa segons la finalitat i el canal emprat 
(correu electrònic, correu postal, telèfon i missatges a mòbils, entre d'altres). 

 
Sumari 

 
1.  Processos de venda. 

–  Tipus de venda: 
▫  La venda presencial i no presencial: semblances i diferències. 
▫  La venda freda. 
▫  La venda en establiments. 
▫  La venda sense establiment. 
▫  La venda no presencial: venda telefònica, Internet, catàleg, televenda i 

d'altres.  
–  Fases del procés de venda: 

▫  Aproximació al client, desenvolupament i tancament de la venda. 
▫  Fases de la venda no presencial. Diferències i semblances amb la venda 

presencial.  
–  Preparació de la venda: 

▫  Coneixement del producte. 
▫  Coneixement del client. 

–  Aproximació al client: 
▫  Detecció de les necessitats del consumidor. 
▫  Classificació de les necessitats segons diferents tipus de criteris. 
▫  Hàbits i comportament del consumidor: variables internes i externes que 

influeixen en el consumidor. 
▫  El procés de decisió de compra. 
▫  Comportament del venedor i del consumidor al punt de venda: 

perfils i motivacions. 
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▫  Observació i classificació del client. 
–  Anàlisi del producte o servei: 

▫  Tipus de productes segons el punt de venda i l'establiment. 
▫  Atributs i característiques dels productes i serveis: 

característiques tècniques, comercials i psicològiques.  
▫  Característiques del producte segons el CVP (cicle de vida del producte). 
▫  Formes de presentació: envasos i empaquetat. 
▫  Condicions d'ús. 
▫  Preu. Comparacions. 
▫  Marca. 
▫  Publicitat. 

–  L'argumentari de vendes: 
▫  Informació del producte al professional de la venda. 
▫  L'argumentari del fabricant. 
▫  Selecció d'arguments de venda. 

 
2.   Aplicació de tècniques de venda. 

–  Presentació i demostració del producte o servei: 
▫  Concepte. 
▫  Tipus de presentació de productes. 
▫  Diferències entre productes i serveis. 

–  Demostracions davant d'un gran nombre de clients: 
▫  Diferències entre presentacions davant d'un nombre reduït i un nombre 

gran d'interlocutors.  
▫  Criteris que cal considerar en dissenyar les presentacions. 
▫  Aplicacions de presentació. 

–  Argumentació comercial: 
▫  Tipus i formes d'arguments. 
▫  Tipus i formes d'objeccions. 

–  Tècniques per refutar objeccions. 
–  Tècniques de persuasió a la compra. 
–  Vendes creuades: 

▫  Vendes addicionals. 
▫  Vendes substitutives. 

–  Tècniques de comunicació aplicades a la venda: 
▫  Aptituds del comunicador efectiu: assertivitat, persuasió, empatia i 

intel·ligència emocional.  
▫  Barreres i dificultats de la comunicació comercial presencial. 
▫  Comunicació no verbal: la transmissió d'informació a través del 

comportament i el cos.  
▫  Tècniques per a la comunicació no verbal a través del cos: mans, mirada, 

posició i espai entre interlocutors, entre d'altres.  
–  Tècniques de comunicació no presencials: 

▫  Recursos i mitjans de comunicació no presencial. 
▫  Barreres en la comunicació no presencial. 
▫  Tècniques de comunicació no presencial: el somriure telefònic. 
▫  La comunicació comercial escrita: cartes i documentació comercial 

escrita.  
 

3.  Seguiment i fidelització de clients. 
–  La confiança i les relacions comercials: 

▫  Fidelització de clients. Concepte i avantatges. 
▫  Relacions amb el client i qualitat del servei: clients prescriptors. 
▫  Serveis postvenda. 
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–  Estratègies de fidelització: 
▫  Màrqueting relacional. 
▫  Targetes de punts. 
▫  Promocions. 

–  Externalització de les relacions amb clients: telemàrqueting. 
–  Aplicacions de gestió de relacions amb el client (CRM). 

 
4. Resolució de conflictes i reclamacions propis de la venda. 

–  Conflictes i reclamacions en la venda: 
▫  Tipologia: queixes i reclamacions. 
▫  Diferències i conseqüències. 

–  Gestió de queixes i reclamacions: 
▫  Normativa de protecció al consumidor. 
▫  Drets dels consumidors: responsabilitat d'intermediaris i distribuïdors.  
▫  Documentació i proves. 
▫  Fulls de reclamació: elements i emplenament. 
▫  Tramitació: procediment i conseqüències de les reclamacions. 
▫  OMIC: oficines municipals d'informació al consumidor. 

–  Resolució de reclamacions: 
▫  Respostes i usos habituals en el sector comercial. 
▫  Resolució extrajudicial de reclamacions: avantatges i procediment. 
▫  Juntes arbitrals de consum. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: VENDA EN LÍNIA 

 
Codi: UF0032 

 
Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3, l'RP4 i l'RP5 pel que fa a l'aplicació de les tècniques de venda. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir les variables i utilitats disponibles a Internet (pàgines web, servidors i 
programari de nivell d'usuari) per a la comercialització en línia de diversos tipus de 
productes i serveis. 

CE1.1  Identificar les variables que intervenen en la conducta i les motivacions de 
compra del client internauta. 
CE1.2  Descriure les característiques que ha de tenir una pàgina web comercial, 
així com els enllaços i les utilitats dels bàners per a la promoció en línia de 
productes i serveis. 
CE1.3  A partir d'informació convenientment detallada sobre una empresa 
determinada que comercialitza els seus productes o serveis en línia: 
–  Identificar la pàgina web de l'empresa, així com la imatge i els productes que 

comercialitza. 
–  Explicar la repercussió de la pàgina web en les relacions comercials en línia i 

fora de línia.  
–  Diferenciar els elements clau de la pàgina web. 
–  Avaluar de manera crítica la pàgina web. 
CE1.4  Identificar els principals servidors gratuïts per a la comercialització de 
productes i serveis. 
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C2: Adoptar criteris comercials en el disseny de pàgines per a la comercialització i 
aplicar tècniques de venda adequades. 

CE2.1  Identificar les característiques dels productes i serveis que s'han de 
ressaltar en una pàgina web comercial per poder comercialitzar-se en línia amb 
èxit. 
CE2.2  Descriure i explicar les tècniques bàsiques de fidelització en línia, i 
analitzar els elements racionals i emocionals que intervenen en el client 
internauta. 
CE2.3  Especificar maneres de provocar diferents vendes addicionals, 
substitutives o complementàries a la comercialització i el disseny de pàgines web. 
CE2.4  Adaptar les tècniques de venda a la comercialització en línia. 
–  Transmetre informació del producte i les condicions de venda amb claredat i 

precisió de forma oral o escrita. 
CE2.5  En la simulació d'una comercialització en línia de productes o serveis i a 
partir d'informació convenientment caracteritzada: 
–  Identificar la tipologia del client internauta. 
–  Identificar les seves necessitats de compra utilitzant la informació 

subministrada mitjançant les eines informàtiques de gestió de clients. 
–  Identificar i seleccionar la informació de les característiques del producte o 

servei que permeti destacar els avantatges i l'adequació a les necessitats del 
client. 

–  Dissenyar una pàgina web amb criteris d'usabilitat i facilitat en la compra en 
línia adequats, utilitzant programari en el nivell d'usuari. 

–  Avaluar de manera crítica la pàgina web desenvolupada. 
CE2.6  Analitzar els elements i materials de comunicació comercial i la seva 
ubicació en un suposat punt de venda virtual. 
CE2.7  A partir d'un supòsit pràctic en què es proporciona una eina de gestió de 
continguts d'un lloc web, elements publicitaris (bàners, menús emergents...), 
informació sobre els productes o serveis (imatges, preus, característiques...) i la 
informació subministrada per l'eina d'anàlisi de navegació de clients: 
–  Distingir les zones fredes i les calentes. 
–  Proposar canvis per escalfar les zones fredes. 
–  Supervisar l'estat de la informació subministrada als clients. 
–  Elaborar un informe amb els resultats del procés utilitzant mitjans informàtics. 
CE2.8  Identificar els mitjans de pagament utilitzats habitualment en la 
comercialització en línia i els criteris de seguretat aplicats habitualment. 
CE2.9  A partir de la caracterització d'un producte, un suposat grup objectiu de 
clients internautes als quals s'adreça i utilitzant les aplicacions i el programari 
informàtic de nivell d'usuari de disseny de pàgines web, fer la presentació del 
producte o servei en una pàgina web recollint fotos, elements i textos que 
permetin descriure les característiques del producte o servei i el client. 

 
C3: Aplicar procediments de seguiment i d'atenció al client segons criteris i 
procediments establerts en les situacions comercials en línia. 

CE3.1  Explicar el significat i la importància del servei postvenda en els 
processos comercials del comerç electrònic. 
CE3.2  Identificar les situacions comercials que requereixen seguiment i 
postvenda en la comercialització en línia de productes i serveis. 
CE3.3  Descriure els moments o les fases que caracteritzen el procés de 
postvenda en línia i la seguretat en línia. 
CE3.4  Identificar els conflictes i les reclamacions més habituals en la 
comercialització en línia diferenciant-los segons la seva naturalesa. 
CE3.5  Descriure les utilitats i eines d'Internet per resoldre i gestionar les 
reclamacions comercials a la xarxa i mantenir relacions de confiança amb els 
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clients. 
CE3.6  Descriure els usos i les orientacions de bona conducta per afrontar de 
manera ràpida i eficaç les queixes i reclamacions dels clients habituals de la 
comercialització en línia. 
CE3.7  Identificar la documentació i informació que es requereix per registrar i 
gestionar de manera eficaç una reclamació comercial en línia. 
CE3.8  A partir d'informació convenientment detallada sobre el sistema de 
seguiment de clients i el procediment de control del servei postvenda en línia, 
descriure el procediment que cal seguir tan bon punt es té constància d'una 
incidència en el procés, identificant: 
–  Elements i claus que l'han provocat.  
–  Àmbit de responsabilitat del comercial, el canal de comercialització i el client, 

entre d'altres. 
–  Actuació d'acord amb el sistema aplicant els criteris establerts, garantint la 

idoneïtat del servei i incorporant, si s'escau, la informació obtinguda amb 
l'eina informàtica de gestió de postvenda. 

CE3.9  A partir d'un supòsit de fidelització de clients en línia amb unes 
característiques establertes, redactar, utilitzant les aplicacions informàtiques 
adequades i d'acord amb la seva finalitat per a la distribució a través de llistes de 
distribució en línia, uns escrits adequats per a diferents situacions: 
–  Onomàstica. 
–  Nadal. 
–  Agraïment. Etc. 
CE3.10  A partir d'un supòsit convenientment caracteritzat de reclamació d'un 
producte o servei comercialitzat en línia: 
–  Elaborar un pla d'actuació en què s'estableixin les fases que cal seguir en la 

resolució de la reclamació. 
–  Emplenar correctament la documentació requerida mitjançant el formulari en 

línia corresponent. 
–  Confeccionar un informe amb les dades de la reclamació i les queixes 

introduint, si s'escau, aquesta informació en l'eina informàtica de gestió de 
reclamacions. 

 
Sumari 

 
1.  Internet com a canal de venda. 

–  Les relacions comercials a través d'Internet: 
▫  B2B. 
▫  B2C. 
▫  B2A. 

–  Utilitats dels sistemes en línia: 
▫  Navegadors. Ús dels principals navegadors. 
▫  Correu electrònic. 
▫  Missatgeria instantània. 
▫  Teletreball. 
▫  Llistes de distribució i altres utilitats: gestió de la relació amb el client en 

línia.  
–  Models de comerç a través d'Internet: 

▫  Avantatges. 
▫  Tipus. 
▫ Eficiència i eficàcia. 

–  Servidors en línia: 
▫  Servidors gratuïts. 

 
2.  Disseny comercial de pàgines web. 
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–  L'internauta com a client potencial i real: 
▫  Perfil de l'internauta. 
▫  Comportament del client internauta. 
▫  Màrqueting viral: aplicacions i bones conductes. 

–  Criteris comercials en el disseny comercial de pàgines web: 
▫  Parts i elements del disseny de pàgines web. 
▫  Criteris comercials en el disseny de pàgines web. 
▫  Usabilitat de la pàgina web. 

–  Botigues virtuals: 
▫  Tipologia de botigues virtuals. 
▫  L'aparador virtual. 
▫  Visites guiades. 
▫  Accions promocionals i bàners. 

–  Mitjans de pagament a Internet: 
▫  Seguretat i confidencialitat. 
▫  TPV virtual. 
▫  Transferències. 
▫  Cobraments contra reemborsament. 

–  Conflictes i reclamacions de clients: 
▫  Gestió en línia de reclamacions. 
▫  Garanties de la comercialització en línia. 
▫  Bones pràctiques en la comercialització en línia. 

–  Aplicacions de nivell d'usuari per al disseny de pàgines web comercials: 
gestió de continguts. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 

 
MÒDUL FORMATIU 4 

 
Denominació: PROMOCIONS EN ESPAIS COMERCIALS 

 
Codi: MF0503_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0503_3: Organitzar i controlar les accions promocionals en espais comercials. 

 
Durada: 70 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir accions promocionals segons els objectius comercials, l'increment de les 
vendes o la rendibilitat dels espais comercials. 

CE1.1  Identificar les fonts d'informació que faciliten les dades necessàries per 
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definir una acció promocional, tant en línia com fora de línia. 
CE1.2  Definir els objectius que se solen perseguir en una acció promocional. 
CE1.3  Identificar i descriure els diferents mitjans promocionals que se solen 
utilitzar en un establiment comercial petit i en una gran superfície. 
CE1.4  Definir les principals tècniques psicològiques que s'apliquen en una acció 
promocional. 
CE1.5  Estimar situacions susceptibles d'introduir una acció promocional. 
CE1.6  A partir de la caracterització d'una "zona freda" en un establiment 
comercial: 
–  Seleccionar un mitjà de promoció per escalfar la zona. 
–  Definir el contingut i la forma del missatge promocional. 
CE1.7  A partir d'uns objectius definits en un pla de màrqueting, la caracterització 
d'un establiment comercial i un pressupost donat: 
–  Definir el tipus de promoció. 
–  Indicar l'emplaçament de cadascuna de les accions promocionals. 
–  Descriure les tècniques psicològiques aplicades i els efectes esperats. 
–  Presentar de manera organitzada i estructurada l'acció promocional definida, 

establint temps i maneres per executar-la utilitzant, si escau, aplicacions 
informàtiques de gestió de projectes. 

CE1.8  Elaborar un pressupost a partir d'unes dades economicofinanceres i una 
acció promocional definida, tenint en compte els recursos humans i els materials 
necessaris. 

 
C2: Elaborar elements promocionals per a establiments comercials utilitzant els 
materials i equips adequats. 

CE2.1  Elaborar missatges comercials efectius adequats al tipus de promoció i 
objectius promocionals. 
CE2.2  Aplicar tècniques de retolació en la confecció de diferents tipus de cartells 
per a establiments comercials, utilitzant els materials i equips adequats. 
CE2.3  Confeccionar o dissenyar diferents cartells i fullets a partir dels missatges 
comercials que es volen transmetre, aplicant les tècniques de retolació i 
combinant diferents materials que aconsegueixin l'harmonització entre forma, 
textura i color, i d'acord amb la imatge corporativa de l'establiment. 
CE2.4  Utilitzar programes informàtics d'edició en la confecció de catàlegs, 
cartells, fullets, díptics i tríptics a partir de la caracterització d'un establiment i dels 
missatges que es volen transmetre. 
CE2.5  Definir els continguts i elements d'una web comercial efectiva aplicant-hi 
els criteris de facilitat de navegació, confiança de l'usuari i estil narratiu adequat, i 
promocionar-la amb les eines disponibles a Internet. 
CE2.6  Analitzar diferents promocions i missatges comercials reals en 
establiments comercials. 

 
C3: Aplicar mètodes de control d'eficiència en accions promocionals al punt de venda. 

CE3.1  Identificar les variables que intervenen en el càlcul de ràtios de control 
d'accions promocionals al punt de venda. 
CE3.2  Identificar i explicar les ràtios o altres instruments de mesura que se solen 
utilitzar per avaluar l'eficiència de les accions promocionals. 
CE3.3  Descriure el procediment d'obtenció del valor dels paràmetres que 
intervenen en el càlcul de les ràtios de control. 
CE3.4  A partir d'unes dades econòmiques sobre les vendes i el benefici brut 
anual abans d'impostos i utilitzant, si escau, fulls de càlcul informàtic: 
–  Calcular l'eficàcia de l'acció promocional utilitzant les principals ràtios que la 

quantifiquen. 
–  Interpretar els resultats obtinguts. 
–  Explicar les mesures que cal aplicar per corregir desviacions detectades en la 
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interpretació dels resultats obtinguts. 
 

Sumari 
 

1. Promoció al punt de venda. 
–  Comunicació comercial: 

▫ Publicitat i promoció. 
▫ Polítiques de màrqueting directe. 

–  Planificació d'activitats promocionals segons el públic objectiu. 
–  La promoció del fabricant i de l'establiment: 

▫ Diferències. 
▫ Relacions beneficioses. 

–  Formes de promoció dirigides al consumidor: 
▫ Informació. 
▫ Venda. 
▫ Llançament. 
▫ Notorietat. 

–  Selecció d'accions: 
▫ Temporades i vendes estacionals. 
▫ Degustacions i demostracions al punt de venda. 

–  Animació de punts calents i punts freds a l'establiment comercial: 
▫ Tipus d'animació i clients del punt de venda. 
▫ Àrees de bases: expositors, góndoles, vitrines i illes. 
▫ Indicadors visuals, productes ganxo, decoració. 
▫ Centres d'atenció i informació al punt de venda. 

–  Ús d'aplicacions informàtiques de gestió de projectes o tasques. 
 

2. Marxandatge i animació del punt de venda. 
–  Definició i abast del marxandatge. 
–  Tipus d'elements de publicitat al punt de venda: 

▫ Aturadors. 
▫ Pancartes. 
▫ Adhesius. 
▫ Displays. 
▫ Estands. 
▫ Mòbils. 
▫ Banderola. 
▫ Cartells. Etc. 

–  Tècniques de retolació i serigrafia: 
▫ Tipus de lletres. 
▫ Forma i color per a fullets. 
▫ Cartellística al punt de venda. 

–  Missatges promocionals: 
▫ Missatge publicitari-producte. 
▫ Mecanismes d'influència: reflexió i persuasió. 
▫ Reglamentació de la publicitat i promoció al punt de venda. 

–  Aplicacions informàtiques per a l'autoedició de fullets i cartells publicitaris. 
 

3. Control de les accions promocionals. 
 

–  Criteris de control de les accions promocionals. 
–  Càlcul d'índexs i de ràtios economicofinancers: 

▫ Rotació al lineal. 
▫ Marge brut. 
▫ Taxa de marca. 
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▫ Ràtios de rotació. 
▫ Rendibilitat bruta. 

–  Anàlisi de resultats: 
▫ Ràtios de control d'eficàcia de les accions promocionals. 

–  Aplicació de mesures correctores al punt de venda. 
–  Ús de fulls de càlcul informàtic per a l'organització i el control del treball. 

 
4. Accions promocionals en línia. 

 
–  Internet com a canal d'informació i comunicació de l'empresa o establiment.  
–  Eines de promoció en línia, llocs i estils web per a la promoció d'espais 

virtuals. 
–  Pàgines web comercials i informacionals. 
–  Elements de la botiga o l'espai virtual 
–  Elements de la promoció en línia. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 

 
MÒDUL FORMATIU 5 

 
Denominació: ANGLÈS PROFESSIONAL PER A ACTIVITATS DE VENDA 

 
Codi: MF1002_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1002_2: Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats 
comercials. 

 
Durada: 90 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Interpretar la informació d'un discurs oral, en llengua estàndard, tant en viu com 
retransmès, en diferents situacions tipus de relació amb un client o consumidor. 

CE1.1  Diferenciar la dicció fonètica de la terminologia comercial bàsica habitual 
en les activitats comercials. 
CE1.2  A partir de l'audició d'enregistraments orals d'anuncis de productes o 
serveis per al consum o venda, identificar almenys: 
–  Les característiques de productes: quantitats i qualitats. 
–  El preu. 
–  Els descomptes i recàrrecs. 
–  Les formes de pagament. Etc.  
CE1.3  A partir de la simulació suficientment caracteritzada de diferents 
situacions habituals en les activitats de consum i comerç, com ara una venda i 
una reclamació de productes, en llengua estàndard i sense soroll: 
–  Interpretar amb exactitud les necessitats del client o consumidor quant a 

característiques, quantitat i qualitat dels productes. 
–  Identificar les dades personals necessàries del client o reclamant per satisfer 
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l'operació amb eficàcia. 
 

C2: Interpretar de manera eficaç la informació rellevant continguda en textos escrits i 
documents comercials bàsics utilitzant les eines d'interpretació (manuals i 
informàtiques) i les fonts d'informació adequades. 

CE2.1  Identificar el lèxic habitual de les activitats de consum i comerç de 
productes o serveis distingint, almenys: quantitats i qualitats dels productes, 
preus, recàrrecs, descomptes i formes de pagament, drets del consumidor, 
garanties i devolucions, entre d'altres. 
CE2.2  Diferenciar les característiques del lèxic tècnic habitual en: 
–  Etiquetes. 
–  Manuals o instruccions d'ús de productes. 
–  Garanties. 
–  Argumentaris de venda. 
–  Faxos i cartes comercials. 
–  Factures. 
–  Fulls de reclamació. 
–  Rebuts. Etc. 
CE2.3  A partir de la lectura de normativa bàsica europea en matèria de comerç 
interior i consum formulada en anglès, resumir les línies generals del text amb 
exactitud. 
CE2.4  A partir d'un full de reclamació suficientment caracteritzat d'un client, 
identificar-ne l'objecte i la informació rellevant: 
–  Dades personals del reclamant. 
–  Demanda del client. 

 
C3: Produir missatges orals en situacions de relació amb un client per satisfer les 
seves necessitats. 

CE3.1  Identificar les estructures, fórmules i pautes d'educació i cortesia 
necessàries per a la comunicació oral efectiva segons els diferents contextos 
socioprofessionals en les activitats comercials: prevenda, venda, reclamació i 
postvenda. 
CE3.2  En situacions simulades d'activitats comercials, emetre missatges orals 
amb claredat i correcció fonètica distingint els diferents tons, segons diversos 
contextos socioprofessionals comercials, i mostrant interès, preocupació i alegria, 
entre d'altres. 
CE3.3  A partir de les característiques d'un producte o servei, exposar oralment 
durant almenys cinc minuts la descripció del producte amb exactitud i detall 
suficients. 
CE3.4  A partir de la simulació de la gravació d'una comanda o venda telefònica 
de productes o serveis amb un argumentari definit de manera clara, emetre amb 
claredat fonètica i sintàctica les qüestions plantejades en la comanda o 
l'argumentari. 

 
C4: Redactar i emplenar documentació comercial bàsica utilitzant les eines 
d'interpretació (manuals i informàtiques) i les fonts d'informació adequades. 

CE4.1  Identificar les característiques dels diferents llenguatges i lèxic tècnic 
habitual en els documents comercials bàsics: cartes, factures, ordres de 
comanda, rebuts i fulls de reclamació, entre d'altres. 
CE4.2  Identificar les expressions, l'estructura i les formes de presentació 
utilitzades habitualment en la correspondència comercial i els fulls de reclamació 
de clients, consumidors o usuaris. 
CE4.3  Diferenciar les estructures més formals i informals utilitzades habitualment 
en la correspondència comercial. 
CE4.4  A partir de diferents casos d'activitats comercials amb un client o 
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consumidor, redactar una carta comercial d'acord amb els usos habituals a les 
empreses, considerant almenys els elements següents: dades del remitent, 
objecte de la carta, sol·licitud o resposta d'informació de productes sobre 
quantitats i qualitats del producte, preus i descomptes per pagament immediat, 
entre d'altres. 
CE4.5  A partir d'un supòsit d'activitats comercials prou caracteritzades, emplenar 
la documentació comercial bàsica en anglès: 
–  Una ordre de comanda amb especificació de quantitats i característiques. 
–  Una factura. 
–  Un xec. 
CE4.6  A partir de la simulació d'una reclamació suficientment caracteritzada d'un 
client o consumidor, redactar amb senzillesa i exactitud i fent servir un llenguatge 
àgil i abreujat els documents de comunicació següents: faxos, correus electrònics 
o missatges interns i externs adreçats al client i als responsables de la 
reclamació, respectivament, per resoldre la reclamació. 

 
C5: Interactuar oralment amb fluïdesa i espontaneïtat en situacions de relació de 
comunicació interpersonal amb un client o consumidor. 

CE5.1  Descriure les estructures, fórmules i pautes d'educació i cortesia 
necessàries per a la comunicació oral efectiva amb un client o consumidor segons 
diverses característiques socioculturals de clients de nacionalitat diferent: hindú, 
xinès, àrab, llatí, europeu i nord-americà, entre d'altres. 
CE5.2  Diferenciar els costums i usos socioprofessionals habituals en les 
relacions amb clients de diferents nacionalitats distingint, almenys, la cultura 
oriental, l'occidental i l'àrab. 
CE5.3  Descriure les variables socioculturals que difereixen entre els clients de 
nacionalitat diferent: 
–  Costums horaris. 
–  Hàbits professionals. 
–  Normes de protocol del país. 
–  Estructura jeràrquica i relacions socioprofessionals amb els clients. 
CE5.4  Explicar els problemes més habituals que poden sorgir en les activitats 
comercials si no s'adapta el missatge oral al context sociocultural del client o 
consumidor. 
CE5.5  A partir de la simulació suficientment caracteritzada d'una situació tipus 
d'activitats de comerç amb un client: 
–  Identificar-se i identificar l'interlocutor observant les normes de protocol i 

cortesia adaptades a cada client. 
–  Sol·licitar a l'interlocutor aclariments i informació addicional utilitzant les 

expressions i pautes de cortesia i protocol habituals. 
–  Exposar oralment, amb claredat i utilitzant les expressions orals més 

habituals, les característiques tècniques i condicions dels productes o serveis 
oferts. 

–  Acomiadar-se utilitzant pautes de cortesia i protocol habituals en la venda. 
CE5.6  A partir de la simulació d'una reclamació de productes o serveis, 
presencial o per telèfon: 
–  Obtenir les dades rellevants de l'interlocutor. 
–  Rebatre les objeccions i reclamacions del client amb claredat utilitzant les 

normes de cortesia i protocol per justificar les absències, els errors o les faltes 
del producte o servei. 

–  Utilitzar correctament frases de cortesia, d'acord i de desacord. 
–  Adoptar les fórmules de cortesia i els usos habituals per resoldre la reclamació 

amb eficàcia.  
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Sumari 
 

1.   Atenció al client o consumidor en anglès. 
–  Terminologia específica en les relacions comercials amb clients. 
–  Usos i estructures habituals en l'atenció al client o consumidor: 

■  Salutacions. 
■  Presentacions. 
■  Fórmules de cortesia habituals. 

–  Diferenciació dels estils formal i informal en la comunicació comercial oral i 
escrita. 

– Tractament de reclamacions o queixes dels clients o consumidors: 
■  Situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients. 

–  Simulació de situacions d'atenció al client i de resolució de reclamacions amb 
fluïdesa i naturalitat. 

 
2.   Aplicació de tècniques de venda en anglès. 

–  Presentació de productes o serveis: 
■  Característiques de productes o serveis. 
■  Mesures. 
■  Quantitats. 
■  Serveis afegits. 
■  Condicions de pagament. 
■  Serveis postvenda. Etc. 

–  Pautes i convencions habituals per detectar necessitats de clients i 
consumidors. 

–  Fórmules per expressar i comparar condicions de venda: 
■  Instruccions d'ús. 
■  Preu. 
■  Descomptes. 
■  Recàrrecs. Etc. 

–  Fórmules per al tractament d'objeccions de clients i consumidors. 
–  Estructures sintàctiques i usos habituals en la venda telefònica: 

■  Fórmules habituals en l'argumentari de venda. 
–  Simulació de situacions comercials habituals amb clients: presentació de 

productes o serveis, entre d'altres. 
 

3.  Comunicació comercial escrita en anglès. 
–  Estructura i terminologia habitual en la documentació comercial bàsica: 

■  Comandes. 
■  Factures. 
■  Rebuts. 
■  Fulls de reclamació. 

–  Emplenament de documentació comercial bàsica en anglès: 
■  Fulls de comanda. 
■  Factures. 
■  Ofertes. 
■  Reclamacions. Etc. 

–  Redacció de correspondència comercial:  

■  Ofertes i presentació de productes per correspondència. 
■  Cartes de reclamació o relacionades amb devolucions, resposta a les 

reclamacions, sol·licitud de pròrroga i les respostes corresponents.  
■  Cartes relacionades amb els impagaments en les diferents fases o altres 

de naturalesa anàloga.  
–  Estructura i fórmules habituals en l'elaboració de documents de comunicació 
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interna en anglès a l'empresa. 
–  Elaboració d'informes i presentacions comercials en anglès.  
–  Estructures sintàctiques utilitzades habitualment en el comerç electrònic per 

incentivar la venda. 
–  Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita amb diferents suports: 

■  Internet. 
■  Fax. 
■  Correu electrònic. 
■  Carta o similars. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE GESTIÓ 
COMERCIAL DE VENDES 

 
Codi: MP0421 

 
 

Durada: 80 hores 
 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 
 

C1: Obtenir, registrar i extreure la informació i les dades econòmiques de diferents 
operacions, carteres de productes i clients utilitzant aplicacions informàtiques de 
manera que en quedin garantits la integritat, l'actualització periòdica, 
l'emmagatzematge i l'operativitat en la presa de decisions a l'organització. 

CE1.1  Registrar i ordenar la informació de processos comercials, captació i 
venda utilitzant aplicacions informàtiques que en garanteixin la integració i 
l'actualització permanent. 
CE1.2  Aplicar les tècniques d'arxiu convencional per organitzar la informació i la 
documentació de l'activitat: 

– Elaborar un fitxer de clients, proveïdors, relacions comercials, agents 
comercials, productes, competidors o d'altres, introduint-hi les dades 
requerides i aplicant-hi criteris d'eficàcia, claredat i ordre. 

– Processar i classificar la informació continguda en les fitxes, identificant-hi 
les característiques comunes de les empreses i els productes disponibles.  

CE1.3  Dissenyar una taula o un full de càlcul utilitzant les aplicacions 
informàtiques habituals, amb els criteris i la informació d'operacions, productes i 
clients que permetin extreure, de manera eficaç i eficient, informació i dades per 
comunicar-les a tercers: comercials, col·laboradors externs, mitjans publicitaris i 
compradors potencials, entre d'altres. 
CE1.4  A partir de la informació de diversos productes i clients: 

– Registrar la informació en una base de dades o un sistema informàtic. 
– Ordenar la informació registrada de manera eficaç per a la gestió comercial 

de vendes.  
– Processar la informació i elaborar taules i gràfics. 
– Vincular la informació dels productes amb imatges, fotos o vídeos. 
– Extreure de manera eficaç i eficient informació i dades en una aplicació 

informàtica per a diferents usos i finalitats comercials. 
CE1.5 A partir de la informació de vendes i en el cas d'una situació concreta de 
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l'empresa i en un moment determinat: 
– Presentar les dades econòmiques bàsiques i agrupar-les per períodes: 

diaris, setmanals, mensuals i anuals. 
– Calcular les taxes setmanals, trimestrals, semestrals i anuals de creixement 

d'aquestes vendes i les desviacions respecte de la previsió. 
– Argumentar la situació de vendes en què ens trobem i les conseqüències 

probables. 
– Estimar la previsió de vendes per als períodes posteriors aplicant tècniques 

d'inferència senzilles, tant globalment com per territoris, per productes o per 
gammes, entre d'altres. 

 
C2: Elaborar i emplenar els principals documents administratius, comercials, 
comptables i fiscals usats en la pràctica de l'activitat comercial. 

CE2.1  Distingir els diferents processos d'informació documental que genera 
l'activitat comercial de l'empresa, identificant amb precisió els fluxos de 
comunicació interns i externs i els circuits documentals que genera la seva 
activitat comercial, i assenyalant en cada cas la finalitat i importància d'aquests 
documents i informes com a suport de les actuacions comercials de l'empresa. 
CE2.2  Emplenar els diferents models de documents o contractes d'encàrrec 
d'intermediació i compravenda que es poden presentar en activitats comercials i 
d'una agència comercial. 
CE2.3  Aplicar el tractament administratiu comptable dels documents relatius a la 
gestió del procés comercial per a l'empresa. 
CE2.4  Distingir i emplenar la documentació tipus referent a crèdits, aval bancari i 
altres instruments i productes financers d'acord amb la normativa vigent i les 
necessitats de finançament de les diferents parts en l'operació comercial. 
CE2.5  Emplenar els diferents tipus de documentació i correspondència comercial 
i oficial que fa servir l'empresa, utilitzant tant les aplicacions informàtiques com els 
sistemes manuals, mantenint l'ordre adequat i complint les normes bàsiques de 
seguretat i confidencialitat, entre d'altres: 

– Fulls de comanda. 
– Contractes de compravenda. 
– Rebuts. 
– Notes de despeses. 
– Albarans. 
– Cartes i factures. 
– Mitjans de cobrament i pagament. 
– Llibres de registre. 
– Sistema d'informes. 

CE2.6  Calcular la quota dels diferents tipus de tributs aplicant-hi la normativa 
fiscal vigent que grava les operacions comercials. 
CE2.7  Emplenar els impresos oficials per a la declaració i el compliment de les 
obligacions fiscals, amb una referència especial a la declaració de l'IVA i l'IRPF. 

 
C3: Dur a terme i tancar diferents tipus d'operacions de venda (presencials i no 
presencials) amb diferents tipus de clients (tant en la llengua pròpia com en llengua 
anglesa) i amb diferents tipus de productes i serveis, aplicant-hi les tècniques de 
venda que afavoreixin unes relacions cordials i de confiança amb el client. 

CE3.1  Adoptar les qualitats i actituds que ha de desenvolupar un professional de 
la venda en les relacions comercials tant presencials com no presencials. 
CE3.2  Diferenciar les variables que intervenen en la conducta i les motivacions 
de compra dels clients, observar-les amb atenció i classificar-les segons els hàbits 
de comportament coneguts del consumidor. 
CE3.3  Valorar la importància per satisfer les necessitats dels consumidors, el 
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coneixement del producte i les seves utilitats. 
CE3.4  Contactar amb els clients adoptant els elements fonamentals per mantenir 
una conversa adequada a la imatge i els procediments interns de l'organització. 
CE3.5  Aplicar tècniques de persuasió de vendes addicionals, substitutives o 
complementàries en operacions de venda reals. 
CE3.6  En diferents situacions de venda, rebatre objeccions del client comprador 
utilitzant diferents tècniques i continguts per tractar-les. 
CE3.7  Elaborar els rebuts i les factures adequats per a diferents operacions de 
venda, calcular l'import del preu de venda final amb les condicions de pagament i 
aplicar la normativa fiscal vigent. 
CE3.8  Fer demostracions de productes a clients adoptant una actitud de 
confiança, i refutar les objeccions aplicant l'argumentari de vendes i tècniques de 
refutació d'objeccions. 
CE3.9  Respondre i adoptar una actitud resolutiva davant de queixes i 
reclamacions, oferint resolucions responsables i aplicant procediments interns de 
l'organització. 
CE3.10 Mantenir una relació de confiança amb els clients, generant la fidelització i 
oferint productes de fidelització de l'organització. 

 
C4: Fer el seguiment de les operacions, les visites i els clients contactats utilitzant 
sistemes de gestió comercial informàtics i aplicant criteris de qualitat i millora contínua 
en el servei de comercialització, així com l'optimització de la xarxa de vendes externa 
i interna. 

CE4.1  Prestar serveis d'informació i atenció al client, tant en la llengua pròpia 
com en llengua anglesa, en diferents situacions comercials utilitzant diversos 
sistemes i tècniques de comunicació adaptades a diferents canals de 
comunicació amb el client: cara a cara, telèfon, correu electrònic i missatgeria, 
entre d'altres. 
CE4.2  Expressar-se oralment davant d'un grup o en una relació de comunicació 
en què intervenen més de dos interlocutors. 
CE4.3  Mantenir converses telefòniques amb clients identificant-se amb propietat, 
seguint les normes de protocol de l'organització i emprant les tècniques i actituds 
adequades per al desenvolupament de la comunicació. 
CE4.4  Registrar la informació obtinguda de clients en aplicacions de gestió de 
les relacions amb el client (CRM) per fer-ne un ús posterior. 
CE4.5  Respondre correus i missatges instantanis dels clients, identificant-se i 
identificant el destinatari i seguint les normes de protocol. 
CE4.6  Liderar les reunions amb l'equip comercial i membres de la xarxa de 
venda, externa i interna, així com establir i transmetre objectius de venda amb 
estils de comandament i lideratge amb els membres de l'equip de treball. 

 
C5: Elaborar elements de promoció per als productes de venda disponibles a 
l'empresa per a clients i establiments comercials utilitzant els materials i equips 
adequats. 

 
CE5.1  Proposar missatges comercials efectius adequats al tipus de promoció i 
objectius promocionals de cada producte a la venda, establint la seqüència 
producte-objectius de venda-missatge comercial específic-millors elements de 
promoció derivats. 
CE5.2  Crear o dissenyar, mitjançant les aplicacions informàtiques adequades, 
diferents cartells, fullets i catàlegs d'acord amb l'estratègia comercial de 
l'organització, aplicant les tècniques de disseny i retolació i combinant diferents 
formes, textures, colors o materials que aconsegueixin l'harmonització del 
producte a la venda amb la imatge corporativa de l'organització. 
CE5.3  Utilitzar programes informàtics d'edició en la confecció de catàlegs, 
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cartells, fullets, díptics i tríptics a partir de la caracterització d'un establiment, dels 
productes a la venda i dels missatges que es volen transmetre. 
CE5.4  Analitzar diferents promocions i missatges comercials que es troben en 
els establiments comercials de l'empresa per determinar si compleixen amb els 
objectius generals de venda de la companyia o no, o en quina mesura ho fan i, si 
escau, promoure les modificacions oportunes. 

 
C6: Participar en els processos de treball de l'empresa d'acord amb les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE6.1  Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes com 
en les laborals. 
CE6.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE6.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, 
intentant que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE6.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE6.5  Fer ús dels canals de comunicació establerts. 
CE6.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1.   Organització de l'activitat comercial. 

–  Documentació i registre dels processos i la informació generada en l'activitat 
comercial. 

–  Explotació del sistema informàtic de gestió comercial de l'organització. 
–  Generació d'informes de resultats econòmics de l'activitat comercial i la 

intermediació. 
–  Pressupostos de vendes i planificació d'estratègies de vendes. 
–  Gestió comptable i fiscal bàsica de l'activitat comercial. 
–  Promoció de vendes: estratègies comercials. 
–  Organització de l'equip i força de vendes externa i interna. 
–  Eines de promoció en línia disponibles. 
–  Relació i connexió amb els usuaris de la web comercial. 

 
2.   Gestió d'operacions comercials. 

–  Realització de vendes i promoció de vendes. 
–  Aplicació de tècniques de venda i refutació d'objeccions. 
–  Presentacions i demostracions comercials. 
–  Tancament d'operacions i facturació. 
–  Gestió economicoadministrativa de l'activitat de vendes i intermediació 

comercial. 
–  Presentació de campanyes específiques de productes concrets a la venda: la 

web com a aparador virtual.  
–  Elaboració d'informació, fullets i cartells d'accions comercials de promoció 

comercial. 
 

3.   Integració i comunicació al centre de treball. 
– Comportament responsable al centre de treball. 
– Respecte als procediments i normes del centre de treball. 
– Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
– Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
– Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
– Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
– Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció 
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del medi ambient. 
 

 
IV.  PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 

 
 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 
 
Mòduls 
formatius 

 

 
Acreditació requerida 

Amb 
acreditació 

Sense 
acreditació 

 
 
 
 
MF1000_3 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents 
relacionats amb aquest camp professional. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent o altres 
títols equivalents relacionats amb aquest camp 
professional. 

 
 
 
 

2 anys 

 
 
 
 

Acreditació 
imprescindible 

 
 
 
 
MF1001_3 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent o altres títols equivalents 
relacionats amb aquest camp professional. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent o altres 
títols equivalents relacionats amb aquest camp 
professional. 

 
 
 
 

2 anys 

 
 
 
 

Acreditació 
imprescindible 

 
 
 
 

 
MF0239_2: 
Operacions 
de venda. 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent o altres títols equivalents.

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent o altres 
títols equivalents. 

● Tècnic/a superior de la família professional de 
comerç i màrqueting o títol equivalent. 

● Certificats de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea de compravenda de la família 
professional de comerç i màrqueting. 

 
 
 
 
 

 
2 anys 

 
 
 
 
 

 
4 anys 



 

 

 
Espai formatiu 

Superfície (m) 
15 alumnes 

Superfície (m)
25 alumnes 

Aula tècnica de gestió i d'idiomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 60 

 
 
 
 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 
 
Mòduls 
formatius 

 

 
Acreditació requerida 

Amb 
acreditació 

Sense 
acreditació

 
 
 
 
MF0503_3 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol 
de grau corresponent o altres títols 
equivalents relacionats amb aquest camp 
professional. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent o altres 
títols equivalents relacionats amb aquest 
camp professional. 

 
 
 
 

2 anys 

 
 
 
 
Acreditació 
imprescindible

 
 
 
 
 

 
MF1002_2: 
Anglès 
professional 
per a 
activitats 
comercials. 

● Llicenciat/ada en filologia, traducció i 
interpretació (llengua anglesa) o títol de grau 
equivalent. 

● Qualsevol altra titulació superior amb la 
formació complementària següent: 

● Haver superat un cicle dels estudis conduents 
a l'obtenció de la llicenciatura de filologia, 
traducció i interpretació (llengua anglesa) o 
titulació equivalent. 

● Certificat o diploma d'acreditació oficial de la 
competència lingüística d'anglès, com ara el 
Certificat de Nivell Avançat de les escoles 
oficials d'idiomes o altres d'equivalents o 
superiors reconeguts. 

● Titulació universitària cursada en un país de 
parla anglesa, si s'escau, amb l'homologació 
corresponent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 anys 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acreditació 
imprescindible

 
 
 

V.   REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, D'INSTAL·LACIONS I D'EQUIPAMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 

Aula tècnica de gestió i d'idiomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X 



 

 

 
 
 
 

Espai formatiu  Equipament 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula tècnica de gestió 
i d'idiomes 

 
– Equips audiovisuals. 
– PC instal·lats en xarxa, canó amb projecció i Internet. 
– Programari específic de l'especialitat. 
– Pissarres per escriure amb retolador. 
– Paperògraf. 
– Material d'aula. 
– Taula i cadira per al formador. 
– Taula i cadires per als alumnes. 
– Un projector. 
– Programes informàtics per a l'aprenentatge d'un idioma. 
– Reproductors i gravadores de so. 
– Diccionaris bilingües. 
– Formularis de documentació comercial. 
– Llibres de registre comptable, documentació de fiscalitat i finançament 

vigent. 
 
 

No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de diferenciar 
necessàriament mitjançant tancaments. 

 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i han de respondre a mesures d'accessibilitat universal i 
seguretat dels participants. 

 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar en cas 
d'ampliar-se el nombre d'alumnes. 

 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i els 
ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 

 
 


