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MÒDUL 1: Integració de les persones en organitzacions 
empresarials 

 
 
Tema 1. L’organització del treball de les persones. L’empresa. 
Cultura pròpia de l’empresa. L’evolució d’organització del treball. 
Teoria organitzativa de Taylor. Model organitzatiu japonès. 
Producció artesanal. 
 
Tema 2. L’estructura de l’empresa. Eficàcia i eficiència de 
l’estructura empresarial. Elements que actuen en el procés 
organitzatiu. Representació gràfica de l’estructura empresarial. 
Organització dels grups humans. Estructura de l’organització 
davant dels canvis. Frau a les empreses i la seva prevenció. 
 
Tema 3. Direcció i lideratge. Direcció i/o lideratge? Funcions de 
la direcció. El quadre intermedi a l’organització. Delegació de 
funcions. La integració de nous treballadors. Estils de direcció. 
Habilitats de lideratge. Teories de lideratge. 
 
Tema 4. El procés de presa de decisions. Concepte de decisió. 
Tipus de decisions. Factors que influeixen en les decisions. Fases 
del procés de presa de decisions. La presa de decisions en 
l’organització. Ètica empresarial i Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC). 
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TEMA 1. L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE LES PERSONES 

L’home és un ésser social per excel·lència. Ens relacionem amb la gent que ens envolta, que és a 
prop nostre. Tenim tendència a viure en societat, és a dir, ens agrupem de manera espontània 
amb altres éssers per compartir el nostre temps, el nostre treball, la nostra vida. En aquestes 
societats, es desenvolupa un grup significatiu d’institucions integrades per persones que pretenen 
aconseguir els mateixos objectius. 

La sociologia estudia la manera com aquestes institucions, que són organismes actius, es doten 
d’un conjunt de normes de conducta, jurídiques i de funcionament que obliguen els seus 
membres per tal d’assolir els seus objectius. En cada institució, cada persona o grup de persones 
hi assumeixen diferents funcions o activitats. 

Els éssers humans vivim en societat i tenim necessitat de treballar per aconseguir els recursos que 
ens permetin viure i desenvolupar-nos com a persones. La feina la desenvolupem en 
organitzacions que tenen una activitat, un comportament i una cultura propis als quals els 
treballadors hem d’adaptar-nos (Bueno Campos, 1996). 

Si aconseguim conèixer l’entramat de les estructures amb que desenvoluparem bona part de la 
nostra vida professional, aconseguirem les següents avantatges respecte del mon laboral: 
l’aproximació serà més fàcil, la integració més ràpida i desenvoluparem  una amplitud de mira per 
assumir els canvis que pateixi l’empresa en diferents moments de la nostra vida professional 
(Gago L et al, 2006). 

OBJECTIUS 

 Familiaritzar-nos amb el concepte d’empresa, els seus objectius i les seves funcions bàsiques. 

 Descobrir i entendre la raó perquè les empreses organitzen la seva estructura i activitat per 
aconseguir els seus objectius bàsics. 

 Identificar els principals criteris per establir la cultura d’una empresa. 

 Analitzar els principals sistemes d’organitzacions dels treballs en les empreses, les seves 
aplicacions i els seus avantatges. 

IDEES CLAU 

 L’empresa cobreix finalitats econòmiques i socials. 

 Les empreses organitzen la seva estructura, mitjans, activitat i funcions per aconseguir els seus 
objectius bàsics. 

 La cultura d’una empresa és la manera concreta d’establir la relació entre les persones i els 
bens d’aquesta organització. 

 La manera d’organitzar les empreses ha passat per dues fases principals al llarg de la història: 
sistema artesà de producció i sistema de producció en massa. 

 L’arquetip de producció artesanal, la teoria organitzativa de Taylor, el model organitzatiu 
japonès continuen tenint vigència en l’actualitat. 

 Des de finals dels anys noranta han anat apareixent en el panorama internacional diferents 
iniciatives, codis i normes encaminades a promoure un comportament de les empreses més 
ètic, sostenible i respectuós amb la societat i el medi ambient. 
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1. L’EMPRESA I LA CULTURA D’EMPRESA 

L’empresa és d’una banda, un òrgan que es proveeix d’una estructura o una organització i que té 
una naturalesa econòmica, atesa la seva finalitat lucrativa. Juntament amb aquest objectiu, per 
tradició, l’empresa busca prestar un servei a la societat on desenvolupa les seves activitats (Silva 
González et al, 2008). 

L’empresa cobreix les finalitats següents: 

 Econòmica, perquè obté beneficis. 
 Social, perquè produeix els bens i els serveis que requereix la societat 

 

En Joan, la Loli i l’Agustí són tres treballadors que es dediquen a fer reparacions elèctriques a 
domicili. Tots tres van estudiar un cicle formatiu d’electricitat i després d’uns anys treballant per 
compte aliè per a diverses empreses van decidir crear una societat limitada pensant que tenien 
prou experiència per treballar pel seu compte i guanyar diners per a ells mateixos. La seva 
empresa es dedica a fer reparacions elèctriques d’urgència en casa dels clients. Quin és el fi social i 
econòmic d’aquesta empresa? 

El fi econòmic de l’empresa del Joan, la Loli i l’Agustí és obtenir uns ingressos que els hi 
permetin guanyar-se la vida. . El fi social és atendre els problemes elèctrics que tinguin els clients 
que sol·licitin els seus serveis. 

En aquest context, podem entendre la raó perquè les empreses organitzen la seva estructura, 
mitjans, activitat i funcions per aconseguir aquests objectius bàsics. 

El treball és una activitat que es desenvolupa d’acord amb una estructura. Per organitzar una 
empresa, cal coordinar els factors de producció dels quals disposa amb les activitats que ha de 
desenvolupar (Bueno Campos, 1996). 
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Mapa de conceptes 

 

 

La cultura d’una empresa és la manera concreta d’establir la relació entre les persones i el bens 
d’aquesta organització, és a dir, la seva manera de fer i estar en el medi (Boada J, 2001). 

- Cada empresa està formada per un conjunt de persones, és a dir, és un grup humà. 

- Cada empresa té una manera concreta d’establir les relacions entre les persones i els objectes 
que formen part d’aquesta organització, és a dir, té un estil de fer i estar determinat. 

Cada empresa pot tenir la seva pròpia cultura. Això vol dir: 

 La cultura empresarial comprèn tots els membres d’una empresa. 

 Es transmet per mitjà de la convivència entre les persones que formen aquesta col·lectivitat. 

 Està integrada per un conjunt de símbols (normes, lleis, regles, idees, valors) que tenen un 
significat concret per a un grup. 

 La cultura d’una empresa identifica cada membre en relació amb el grup, alhora que el 
diferencia d’altres grups. Podem dir que dona uniformitat al grup humà. 

 En moments crucials per a l’empresa, la cultura esdevé un element cohesiu, perquè els 
membres es senten identificats amb l’entitat. 

Els elements distintius que configuren la cultura d’una organització empresarial són definits per 
diverses variables. Les més destacades són: l’entorn social i el conjunt de valor i creences dels 
propietaris o dels dirigents de l’empresa. 

 
L’empresa 

 

Cultura pròpia 

L’estructura està 
sotmesa a canvis 

Dissenyada pels 
responsables 

 

Tenint en compte 

Variables 
estructurals 

Elements de 
context 

 

Es dota d’una estructura 

 

Formal 
 

Informal 

Dissenyada pels 

Responsables 

Esta representada 
per 

 

Organigrames 

Sorgeix 

Relacions entre 
les persones 
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Les creences, les normes, les regles, els símbols i els valors presents en una determinada societat 
marquen de manera decisiva la cultura de l’organització. 

És molt coneguda la cultura empresarial japonesa, que té implantat un sistema de relacions quasi 
familiars entre els membres d’una empresa, a diferència del model cultural europeu o occidental. 

Cal esmentar l’important tasca que desenvolupen els propietaris/dirigents de les empreses en la 
determinació d’un tipus de cultura o un altre. Tenen un paper preponderant a l’hora de 
determinar quin tipus de relacions s’establiran entre els membres de l’organització i com es 
desenvoluparan aquestes relacions. També són ells els que han d’indicar, justament amb altres 
elements influents, quina mena de comunicació hi ha d’haver a l’empresa, com es reparteix el 
poder, qui té la capacitat de decisió a l’empresa i com s’exerceix, de quina manera es recompensa 
el treball que es realitza i qui el recompensa (Weber M, 1993). 

Els caràcters de la cultura d’una empresa són els següents: 

 Dona cohesió al grup 

 Abasta a tots els membres de l’empresa 

 Identifica els membres d’aquesta empresa i la seva manera de fer les coses en relació amb 
altres empreses 

 Està integrada per normes, valors, idees i símbols d’una empresa 

 És transmesa pels responsables de l’organització i pels seus treballadors 

 

2. L’EVOLUCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 

La manera d’organitzar les empreses ha canviat al llarg de la història. Els països d’arreu del món 
han anat propagant les diverses formes d’organització que han sorgit en els diferents moments 
històrics. 

L’organització de les empreses ha passat per dues fases principals: 

- Els tallers i les fàbriques anteriors a la Revolució Industrial es van organitzar bàsicament amb 
un sistema artesà de producció. Aquest sistema no ha desaparegut i actualment es 
caracteritza per fer objectes elaborats amb tècniques tradicionals i materials de primera 
qualitat. Es fan objectes de luxe o exclusius, bastant cars i només a l’abast d’uns quants. 

- La Revolució Industrial va estimular el desenvolupament de les activitats industrials. A 
partir d’aquell moment, es van succeir una sèrie de teories sobre l’organització que van anar 
associades amb el sistema de producció en massa. Aquestes teories encara tenen vigència avui. 
Les més significatives són: la teoria organitzativa de Taylor i el model japonès. 

a – Teoria organitzativa de Taylor 

Es coneix com taylorisme, escola clàssica basada en l’organització científica del treball. Segons 
aquest enginyer, la millor manera d’organitzar les tasques d’una empresa és mitjançant una 
estructura descendent. 

Taylor va intentar organitzar l’empresa de manera racional mitjançant la divisió del treball, 
l’estructura de l’autoritat, la comunicació i la presa de decisions. 

El seu objectiu principal era augmentar la productivitat al màxim possible mitjançant un sistema 
d’especialització del treball dels operaris. Moltes empreses d’arreu del món van introduir en la 
seva estructura el model dissenyat per Taylor, i encara avui el podem veure en fàbriques i centres 
productius. 
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Aquesta estructura d’empresa, que està associada amb la producció en massa, té les 
característiques següents (Silva González et al, 2008): 

 Els treballadors estan especialitzats en determinades funcions 
 Els operaris desenvolupen la seva activitat en cadenes de muntatge 
 Les activitats es fragmenten en tasques. La fragmentació pot arribar a ser tan gran que hi ha 

autors que parlen de l’anomenat treball en bocins 
 Uns treballadors es dediquen a reflexionar i dissenyar els béns que aquesta produeix i altres 

s’encarreguen d’executar els projectes. Entre ambdues activitats hi ha una separació radical. 

Tot i que el taylorisme és un model organitzatiu molt estès, està en crisi per diverses raons: 
desmotiva i no satisfà els obrers, accepta amb dificultat la introducció de les noves tecnologies en 
els processos productius desenvolupats per les empreses. 

El sistema taylorista de producció es caracteritza per aconseguir una organització basada en la 
divisió del treball, el control dels temps de cada tasca i el treball en cadena. 

b – Model organitzatiu japonès 

Aquest model va ser desenvolupat fonamentalment al Japó i posat en pràctica per la fàbrica 
d’automòbils japonesa Toyota, per la qual cosa s’anomena també toyotisme. Per entendre’l cal 
vincular-lo a un sistema de producció flexible que busca sobretot l’eficiència, la reducció de 
costos i la qualitat en tots els àmbits. (aconseguir un treball ben fet i millorar en tot el que sigui 
possible). 

Es caracteritza per organitzar els treballadors en grups que tenen accés als sistemes d’informació 
sobre el treball de l’empresa. 

Aquest sistema aplica mètodes de motivació dels treballadors per a augmentar el seu rendiment. 
A més, donada la flexibilitat d’aquest model, facilita la seva adaptació als canvis que tenen lloc a 
l’entorn de treball. Una de les característiques essencials d’aquest model és el que es coneix com a 
just in time (just en temps), basat en una producció que s’adequa a la demanda del producte. 
D’aquesta manera, es pretén reduir el nombre de matèries primeres i de productes 
emmagatzemats a les empreses. 

El sistema de producció japonès o “toyotisme” es caracteritza per buscar la qualitat total dels seus 
productes, per produir segons la demanda dels consumidors (just in time) i per organitzar els 
treballadors en grups de treball que controlen la qualitat del productes que fabriquen. 

 

Producció artesanal Producció taylorista Producció japonesa 

 Productes de bona qualitat 

 Algunes vegades exclusius o 
de luxe 

 Productes habitualment cars 

 Realitzats per poca mà 
d’obra 

 En massa 

 Especialització dels 
treballadors 

 Divisió del treball 

 Control del temps de les 
tasques de cada lloc 

 Ús de cadenes de muntatge 

 Busca de la qualitat total dels 
productes 

 Organització  els en grups de 
treball 

 Producció a mesura  de la 
demanda (just in time) 

 Reducció de costos 
(d’emmagatzematge, tant de 
matèries primeres com de 
productes elaborats) 
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TEMA 2. L’ESTRUCTURA DE L’EMPRESA  

L’estructura de l’empresa comprèn tant les relacions existents entre les persones que hi realitzen 
el seu treball com el conjunt de tasques de l’entitat (Bueno Campos, E., 1996). 

Abans d’estudiar les fases per les quals passa el disseny organitzatiu d’una empresa, hem de tenir 
present que per estructurar l’empresa cal saber: 

Quina forma jurídica té? 

Qui són els propietaris? 

A quin sector econòmic es dedicarà? 

Quines dimensions tindrà? 

Amb quins recursos financers compta? 

La finalitat de l’estructura de l’empresa és aconseguir una organització que sigui eficaç i eficient. 

No és possible estudiar l’estructura de l’organització sense considerar el conjunt de factors 
(estructurals i contextuals) que influeixen en el seu disseny. La seva anàlisi ajuda a comprendre 
perquè les empreses s’han organitzat d’una determinada manera (Gago y Escalante, 2006). 

En l’estructura de qualsevol empresa s’acostumen a observar dos tipus d’organització: la formal i 
la informal. 

L’empresa és una institució social que està sotmesa a canvis continus. Alguns dels aspectes que 
més influeixen en els canvis són: la tecnologia, la competència i els aspectes polítics i legislatius 
(Amat, JMª, 1997). 

OBJECTIUS 

 Discriminar les fases del procés organitzatiu d’una empresa i els seus condicionants. 

 Aprofundir en els elements que condicionen el procés organitzatiu de les empreses. 

 Jutjar els factors determinants de l’organització formal i informal de les empreses, així com els 
determinats fonamentals dels canvis. 

IDEES CLAU 

 La finalitat de l’estructura d’una empresa és aconseguir una organització que sigui eficaç i 
eficient. 

 L’estructura d’una organització empresarial està basada en factors estructurals i contextuals. 

 L’estructura d’una empresa inclou tant les relacions entre les persones com el conjunt de 
tasques de l’entitat. 

 A les empreses hi ha una organització formal (planificada per la direcció) i una informal 
(sorgida de manera espontània i sovint relacionada amb la presència de líders). 

 La tecnologia, la competència, la política i els canvis legislatius condicionen canvis de les 
organitzacions empresarials. 

1. L’ESTRUCTURA DE L’EMPRESA 

Organitzar una empresa suposa respondre a qüestions del tipus: què?, qui?, com?  on? 

 Què ha de fer l’empresa?Produir uns bens i/o serveis. Prèviament cal determinar quin és el 
producte o servei que es vol posar a disposició de la societat, cal determinar la seva missió.   
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 Qui ha de fer cada tasca per a què el sistema funcioni? S’han de repartir les tasques entre 
diferents departaments. S’ha de determinar l’organigrama general i el de cada departament. 
Això permet establir els nivells jeràrquics que condicionaran les relacions dins de l’empresa. A 
més, s’ha de dimensionar la necessitat de persones que es necessiten per fer cada tasca. Tan el 
dimensionament com l’estructura organitzativa s’han d’anar adaptant a la situació de l’empresa 
en cada moment.  

 Com han de fer-se les coses? Cal explicar com s’han de realitzar les tasques o activitats que 
cada persona té assignades. S’han de definir i dibuixar els processos que permetran portar a 
terme la missió de l’empresa i amb quins sistemes productius i sistemes d’informació 
s’implementaran.  

Normalitzar el treball suposa que els especialistes en la matèria concreta indiquin quin procés 
ha de seguir-se per realitzar una tasca o per elaborar un producte. 

 On s’han de fer les tasques? Els membres de l’estructura han de conèixer la relació que hi ha 
entre l’empresa de la qual formen part i l’entorn tècnic, polític i geogràfic que els envolta. És a 
dir, s’ha de tenir en compte l’entorn territorial i social que envolta l’empresa.  

 

Un cop s’han respost aquests quatre interrogants, ja es poden iniciar els passos per desenvolupar 
una estructura que faciliti la consecució dels objectius (Habilidades para emprendedores, 1999). 

 Fase de formulació de la missió i dels objectius. En aquesta fase es defineixen i elaboren els 
objectius que els responsables de l’empresa volen assolir. 

 Fase de descripció de les funcions. En aquesta fase es defineix l’estructura mitjançant la 
distribució de tasques, les atribucions (enteses com la possibilitat de decisió que es tenen en els 
diversos llocs de treball) i les responsabilitats que recauen sobre els diferents individus. En 
aquesta fase, doncs, es divideix el treball, es distribueixen els càrrecs de poder i s’estableix 
quins llocs depenen d’altres. 

 

2. EFICÀCIA I EFICIÈNCIA DE L’ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La finalitat de l’estructura de l’empresa és aconseguir una organització que sigui eficaç i eficient. 
Diem que una organització és eficaç quan compleix els objectius que s’han determinat. I diem 
que és eficient quan assoleix els millors resultats possibles en relació amb els recursos usats. 

Una empresa ha d’intentar assolir l’eficiència tant econòmica com tècnica. Per eficiència 
econòmica s’entén la consecució dels objectius establerts amb els mínims costos possibles, i per 
eficiència tècnica, la consecució dels objectius establerts partint dels recursos dels quals disposa 
l’empresa (Gago y Escalante, 2006). 

Si, per exemple, una empresa de venda d’ordinadors fixa com a objectius tenir una facturació 
anual superior a cent mil euros i els supera es pot afirmar que l’empresa és eficaç. Per conèixer el 
grau d’eficiència, hem de saber el nombre de recursos que ha utilitzat i la seva procedència. 

Podríem dir que l’eficàcia es pot veure reflectida en el volum de negoci i l’eficiència en el marge 
obtingut.  
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Una escola de formació professional es veu obligada a admetre en un dels seus cursos de 2on 
cicle, quinze alumnes més dels que tenia previstos per raons de tipus polític. No amplia els costos 
en personal docent ni en recursos docents per a material de pràctiques. El professorat d’aquest 
curs dedica més temps per atendre als alumnes. 

Podem dir que aquesta escola és eficaç perquè compleix els objectius que s’han determinat. 

Al final de curs els alumnes d’aquest curs han assolit tots els objectius docents i tenen 
qualificacions semblants a la de la resta de cursos. En aquest cas diríem que l’escola s’ha mostrat 
eficient. Si pel contrari, els alumnes d’aquest curs no han assolit els objectius docents i hi ha un 
nombre de suspesos molt superior als dels altres cursos, l’escola s’ha mostrat eficaç i ineficient. 

 

 

 

Les empreses sempre intenten assolir un grau elevat d’eficiència, és a dir, pretenen assolir els seus 
objectius utilitzant tant pocs recursos com sigui possible. 

Malgrat que una estructura organitzativa òptima pretén aconseguir una organització eficaç i 
eficient, de vegades això no és possible. 

A l’esquema següent podem veure que el fet que l’estructura d’una empresa sigui eficaç no 
implica que aquesta sigui eficient. 

El sistema de relacions entre els recursos i l’entorn que pot crear–se a les empreses (Font: Bueno 
Campos, E. Organización de Empresas. Estructura. Procesos y Modelos. Piràmide. Madrid, 
1996). 

 

Eficàcia 
 

Complir objectius 

 

Eficiència 

Eficiència econòmica: 
consecució dels objectius 
marcats amb els menors costos 
possibles 

Eficiència tècnica: 
consecució dels objectius 
marcats partint dels recursos de 
que es disposa 
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3. ELEMENTS QUE ACTUEN EN EL PROCÉS ORGANITZATIU 

Les organitzacions són sistemes complexos que estan influïts per múltiples elements. No és 
possible estudiar l’estructura d’una organització sense considerar factors que n’influeixen el 
disseny. Una investigació adient ajuda a comprendre perquè les institucions s’han organitzat 
d’una determinada manera (Baguer Alcalà et al, 2002). 

Els experts acostumen a distingir les variables estructurals i els elements contextuals. 

 Variables estructurals: Són aquells elements de l’empresa que formen part dels seus caràcters 
interns. 

Entre ells hi ha (Varela, A., 2008): 

- La distribució del poder: com es reparteix en l’organització? S’acumula en una persona, es 
reparteix entre una minoria o entre moltes persones? 

- La complexitat en l’organització dels membres és donada per la manera com es distribueixen 
les funcions a l’empresa. 

 Elements contextuals. Són aquelles circumstàncies del món exterior a l’empresa que 
l’envolten i exerceixen la seva influencia sobre ella.  

Entre aquests elements es poden citar (García Perdiguero et al, 2005): 

 L’entorn: forces externes a l’empresa que influeixen en la seva estructura i les seves tasques 
(elements socials, culturals, econòmics, científics i politics, clients, proveïdors, organismes 
reguladors de govern, ministres, institucions, etc...). 

 Tecnologia: mitjans amb que l’empresa elabora els seus bens o els seus serveis. 

 

Eficient 

 

Ineficient 

Eficiència 
(esforços) 

1 
 No malgastar 

recursos 
 No relacionar-se 

bé amb l’entorn 
canviant 

3 
 Malgastar 

recursos 
 No relacionar-se 

bé amb l’entorn 
canviant 

2 
 No malgastar 

recursos 
 Relacionar-se bé 

amb l’entorn 
canviant 

4 
 Malgastar 

recursos 
 Relacionar-se bé 

amb l’entorn 
canviant 

 

Ineficaç 
 

Eficaç 

Eficàcia 
(resultats) 
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Les empreses que disposan d’una tecnologia senzilla acostumen a tenir una estructura més 
centralitzada i uns treballs estandarditzats. Pel contrari, a les empreses dotades d’una 
tecnologia complicada i especialitzada, l’estructura és descentralitzada i més complexa, ja que 
exigeix de persones prou capacitades per utilitzar aquesta tecnologia. 

 Dimensió de l’empresa: està directament relacionada amb el nombre de treballadors. 

A mesura que una empresa creix, la seva estructura es va fent més complexa i va augmentant 
el grau d’especialització de la plantilla. Els treballadors de les petites empreses acostumen a 
gaudir de més autonomia per decidir qüestions relatives a l’ordre, el mètode i el ritme de 
treball. 

 Globalització econòmica: procés pel qual el món es converteix en un espai únic per comprar i 
vendre, basat en la liberalització dels mercats del nostre planeta. 

La globalització és un fenomen que suscita forts enfrontaments entre posicions vitals i de 
pensament. Mentre que la liberalització dels mercats ha contribuït al fet de que els països 
industrialitzats experimentin un gran creixement econòmic, les dues parts del món que avui 
dia viuen en la pobresa han quedat al marge d’aquesta bonança. 

Per aquest motiu, la globalització és objecte de dures crítiques per part de nombrosos 
col·lectius. 

 Ampliació de la demanda de bens i serveis: els proveïdors demanen a les empreses que generin 
productes diferents. 

Aquesta demanda que hi ha en el context econòmic obliga a les empreses a realitzar un esforç 
continu per adaptar els sistemes productius a la demanda dels consumidors, a fi de poder 
sobreviure en el mercat. 

 

4. REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE L’ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Tradicionalment s’ha representat en forma de piràmide, la qual està constituïda per diversos 
nivells que ocupen els diferents treballadors en l’estructura (Gago y Escalante, 2006). 

 

Direcció 

Relacions d’autoritat 

Relacions d’informació 

Personal d’operacions 

Quadres Intermedis 
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Les relacions entre els individus que formen part de les empreses acostumen a ser de dos tipus 
(Balaguer Alcalá, 2009): 

Relacions d’informació: poden ser de tipus ascendent i descendent. 

Relacions d’autoritat: són descendents, i van des de la part alta o direcció cap a la base de la 
piràmide. 

L’estructura de l’empresa s’acostuma a presentar en organigrames. Perquè plasmin el total de 
l’estructura de l’empresa cal que continguin els elements següents (Manso Coronado, FJ., 2003): 

 L’ordenació jeràrquica dels òrgans que representen els diferents nivells qui hi ha a l’empresa. 

 El nom del lloc de treball. 

 Una descripció de les tasques que ha de complir cada òrgan. 

Hi ha diferents tipus d’organigrames, segons quina sigui la seva disposició gràfica o l’estructura 
organitzativa de l’empresa. 

Segons la disposició gràfica  que presentin, els organigrames més comuns són: 

Els verticals, que són els més freqüents. Disposen a la part superior els llocs de més categoria i a 
la part inferior, els de menys autoritat. 

 

Els horitzontals, que situen el costat esquerre els llocs d’autoritat i desplacen cap a la dreta als 
altres nivell de manera progressiva. 

 

Els circulars, constituïts per circumferències concèntriques. Al centre estan situats els llocs 
d’autoritat i es van desplaçat cap a fora els llocs de menys autoritat. 

 
Direcció 

Quadre 
intermedi 

Quadre 
intermedi 

 

Operari 

 

Operari 

 

Operari 

Quadre 
intermedi 

 

Operari 

 
Direcció 

Quadre 
intermedi 

Quadre 
intermedi 

 

Operari 
 

Operari 
 

Operari 

Quadre 
intermedi 
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Segons l’estructura organitzativa que té l’empresa, els organigrames representen (Varela, R., 
2008). 

 Una estructura organitzativa en línia o jeràrquica. És la manera més senzilla d’organitzar 
l’empresa 

 

 Estructura funcional, en la qual les persones que treballen en una empresa van desenvolupant 
tasques per a les quals són especialistes. 

 

Consell 
d’administració 

Encarregat de 
producció 

Director de 
Recursos Humans 

Director 
d’Administració 

Director de 
Projecte 

Director de 
Fabricació 

 
Direcció 

Encarregat de 
màrqueting 

Encarregat de 
producció 

Encarregat de 
finances 

 

Operari 
 

Operari 
 

Operari 
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 Estructura per departaments, productes o serveis prestats 

 

 

5. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS HUMANS 

L’estructura de l’empresa té dos tipus d’organització: la formal i la informal (De Alcover de la 
Hera, 2004). 

 L’organització formal és l’estructura organitzativa de l’empresa que han planificat les 
persones responsables amb el propòsit d’aconseguir uns objectius concrets. Aquesta estructura 
formal ha de permetre distribuir els mitjans disponibles tot assegurant la motivació i la 
implicació del grup.  

L’organització formal: 

 Està planificada per la direcció de l’empresa. 

 És una estructura rígida (no sempre, depèn del tipus d’organització) 

 Es pot representar per mitjà d’organigrames 

 Cada persona coneix el seu lloc i la seva tasca 

 Té un conjunt de normes i conductes estructurades. 

 L’organització informal; està poc o gens planificada, ja que les connexions entre persones 
sorgeixen de les relacions espontànies entre els membres del grup (Balaguer Alcalá et al, 2002). 

 Les relacions que s’estableixen entre els membres poden ser molt fortes i duradores. 

 Es converteixen en l’ instrument mitjançant el qual es canalitzen determinades informacions 
que les estructures formals no poden assumir. 

 Per mitjà d’aquesta estructura, es pot conèixer els valors, les idees, els sentiments del grup i, en 
definitiva, la seva cultura. 

 És un tipus d’estructura on es fàcil que neixin o es desenvolupin rumors. 

 Normalment, es tracta d’una estructura flexible subjecta a canvis. De vegades, s’oposa a 
l’estructura formal de l’empresa.  

L’estructura informal procura respondre a les necessitats dels individus que formen part de les 
empreses i a les quals no pot respondre l’estructura formal. Un bon exemple són les relacions 
d’amistat que neixen del tracte entre treballadors. Proporciona informació sobre com són les 
relacions entre els seus caps i companys, la possibilitat de relacionar-se amb persones que 
pertanyen a categories superiors o oportunitats d’ascens. 

És difícil que en una empresa no convisquin ambdós tipus d’organitzacions i s’influeixin 
mútuament (Varela, R., 2008). 

 

 

President 

Cap de vendes 
d’alimentació 

Cap de vendes de 
Cosmètics i perfumeria 

Cap de vendes 
d’esports 

Cap de vendes 
de confecció 
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6. L’ESTRUCTURA DE L’ORGANITZACIÓ DAVANT DELS CANVIS 

L’empresa és una organització social que està sotmesa a canvis continus (García Perdiguero et al, 
2005). 

El més habitual és que l’idea del canvi sorgeixi a la direcció de les empreses, sobretot quan es 
tracta d’una empresa gran, La funció directiva inclou en les seves tasques l’anàlisi de la marxa de 
l’empresa i la presa de decisions estratègiques. 

No obstant, de vegades els canvis es gesten en la base de la piràmide de l’empresa. Aquest fet sol 
tenir lloc quan les empreses coneixen tota l’estructura productiva o quan l’empresa té implicada 
un sistema de comunicació ascendent, que permet als treballadors opinar sobre el sistema 
productiu. 

Alguns dels aspectes què més influeixen en els canvis són: 

 La tecnologia. Una empresa que incorpora nova tecnologia en el procés productiu ha de 
planificar, entre d’altres: recursos econòmics, grau de complexitat de les tecnologies que cal 
implantar, grau d’acceptació del canvi pels treballadors. 

 Competència. Les empreses han de saber afrontar el canvi de tendències sense que la seva 
capacitat competitiva en surti perjudicada; d’aquesta manera, s’enfortiran en el mercat i no 
perdran clients. 

La flexibilitat productiva,  és la facilitat que té l’empresa per produir nous bens o serveis que 
els clients sol·liciten o diferents quantitats d’aquests. 

D’altra banda la flexibilitat laboral  suposa la possibilitat d’adaptar a l’estructura de l’empresa, 
tant el nombre dels treballadors en plantilla con les funcions que han de desenvolupar, sense 
que aquest canvi comporti ineficiències en el procés. 

 Els canvis politics i legislatius, que es produeixen en un moment determinat poden facilitar 
o entorpir les possibilitats de transformació de les empreses.   

Per exemple, el que la legislació laboral va establir respecte a la mobilitat geogràfica dels 
treballadors en els articles 39 i 40 del text Refós de l’Estatut dels Treballadors, ha permès proveir 
les empreses d’instruments per fer més flexible la plantilla.  

Un dels problemes que presenten els canvis és l’impacte social que generen. Acostumen a 
reflectir-se en una reducció de plantilla. El fet de que un nombre de treballadors perdin el seu lloc 
de treball té una sèrie de conseqüències socials (augment del nombre de prestacions per atur), 
familiars (trencament de l’estructura familiar) i psicològiques (manca de motivació o disminució 
de l’autoestima, en el cas dels mateixos treballadors).   

A més, quan la reestructuració de les plantilles afecta a empreses importants pel seu nombre de 
treballadors, l’impacte social pot desestabilitzar la societat d’aquella regió. 

A banda dels canvis que generen pèrdues de llocs de treball, hi ha d’altres que modifiquen les 
qualificacions o les categories professionals del treballadors. cal destacar els canvis que afecten les 
condicions salarials. 

El Institut Nacional de Seguretat i Higiene del Treball (INSHT), en el seu estudi “Psicosociología 
del Trabajo” (1995) classifica els canvis més freqüents que es produeixen en l’organització de les 
empreses en canvis directes i canvis indirectes. 

 El canvis indirectes, es centren en les possibles modificacions que farien incrementar la 
qualitat dels productes o la productivitat. 

 Els canvis directes, incideixen en la millora de les condicions de treball dels empleats. 
D’acord amb l’INSHT els canvis directes més habituals són els següents: 
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 La rotació i l’ampliació de tasques per mitigar la monotonia de determinades activitats 
laborals.  

 L’enriquiment de tasques mitjançant l’assignació d’un nombre més gran de funcions a 
determinats llocs.  

 El treball en grup segons el model de producció japonès. Això no tan sols canvia la base de 
l’organització, si no també l’estructura de poder i autoritat.  

Pot ser un dels factors essencials que cal considerar a l’hora d’introduir un canvi és el grau 
d’acceptació que té, que un canvi s’accepti o no depèn de diferents factors, entre els quals 
destaquen: 

 L’estructura d’autoritat de l’empresa 

 La manera de presentar el canvi als treballadors 

 El treball de motivació prèviament realitzat en la plantilla 

 El grau de comunicació i la formació que hi hagi hagut mentre s’ha gestat el canvi 

 L’origen del canvi. 

 

7. FRAU A LES EMPRESES I LA SEVA PREVENCIÓ 

Com assenyala J. Sersen, la lleialtat dels empleats envers les empreses s’ha deteriorat i els 
empresaris tenen un nivell molt baix de consciència del problema. Això els impedeix prendre 
mesures senzilles i de fàcil aplicació per disminuir aquesta pèrdua de rentabilitat. 

Algunes estadístiques assenyalen que dintre de qualsevol empresa hi ha un 10% de persones 
deshonestes, altre 10% de persones definitivament honestes i un 80% de persones que podrien 
cometre algun frau. 

La quantitat de fraus comesos es pot relacionar amb el nivell educatiu i jeràrquic dels seus 
empleats: un 60% dels fraus són comesos per empleats de nivell mig i baix, un 30% per gerents i 
caps i un 10% per executius de màxim nivell. 

No obstant això, quan es quantifiquen les pèrdues a conseqüència dels fraus, s’inverteixen els 
guarismes: solament el 5% de les pèrdues de les empreses està produïda per fraus comesos per 
empleats de nivell no jeràrquic, el 20% estan causades per fraus comesos per gerents i el 75% 
restant per fraus comesos pels seus executius. 

Segons estudis realitzats per ACFE (Asociación de Examinadores de Certificados de Fraude), en 
empreses dels EEUU el frau determina pèrdues de 9U$ diaris per empleat. En aquest país, les 
empreses perden el 6% dels seus ingressos anuals per fraus. En altres països on no existeixen 
estadístiques fiables es considera que les pèrdues causades per fraus són més grans, pel menor 
control i la falta de consciència empresarial respecte al frau. 

El frau en les empreses es pot prevenir i disminuir significativament mitjançant l’aplicació d’una 
sèrie de mesures senzilles: 

1. Revisar periòdicament els antecedents del personal. 

2. Mantenir institucionalment un codi ètic per prevenir els fraus. 

3. Millorar dia a dia l’ambient laboral positiu que eviti el delicte com una forma de 
compensació d’injustícies laborals. 

4. Predicar amb l’exemple des dels estaments més alts de l’organització. 
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Encara que el frau no es pot eliminar estructuralment, es poden minimitzar els seus efectes 
mitjançant l’aplicació de mesures preventives. Avui les empreses han de ser rentables. No 
s’accepta el fracàs i si no es compleixen els objectius, els caps han d’apartar-se dels seus llocs de 
treball. Aquest tipus de necessitat genera la reacció d’empleats infidels que canvien el resultat del 
negoci per “fraus contables”. 

L’elevada rotació del personal és altra possibilitat de l’augment de fets fraudulents. No hi ha 
“pertinença” a l’empresa. 

Per últim, on existeixi una debilitat de les estructures de control, allí s’està possibilitant la 
realització de maniobres fraudulentes. 

Com assenyala Sadgrove el frau a les empreses pot descobrir-se de diferents maneres: controls 
interns i auditories (55%), informàtics (20%), altres mecanismes formalitzats (15%) i detecció 
accidental (10%). És important comprendre que, mitjançant l’aplicació de mecanismes adequats, 
es pot prevenir la major part del frau. 

Moltes empreses quan es protegeixen contra el frau, ho fan en front del frau extern. Per aquesta 
raó, la quantitat de frau extern es manté estable, mentre augmenta molt la quantitat de conductes 
fraudulentes per part de gerents i directius propis. 

Les modalitats de frau són múltiples, i en general comprenen des del frau contable fins a 
l’espionatge industrial a favor de competidors, de l’autofurt de mercaderia fins a la falsificació de 
marques. 

Segons investigacions realitzades a Europa i als EEUU el frau causa una pèrdua important de la 
competitivitat i guanys empresarials. I en qüestió de fraus, és millor prevenir que curar. 
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TEMA 3. DIRECCIÓ I LIDERATGE 

L’experiència quotidiana ens indica que l’alumnat té una actitud negativa preconcebuda 
envers un àmbit com la direcció, que de vegades és vista com la que fomenta la 
desocupació o abusa dels treballadors. 

Entre altres objectius, amb aquest tema es pretén que l’alumnat adopti una actitud més 
constructiva respecte la direcció, tot valorant el seu paper i la seva importància. 

El lideratge és un fenomen universal que es dóna en qualsevol empresa. Els resultats que 
s’aconsegueixen en una organització, tant humans com materials, depenen en gran mesura 
de les persones que la gestionen i la dirigeixen (Fernández Aguado, J. 2002). 

L’anàlisi del lideratge és especialment important per a uns alumnes, que en un futur, el més 
probable és que ocupen un lloc de responsabilitat en una empresa. D’una banda hauran 
d’actuar com a corretjà de transmissió dels principis que emanen de la direcció de l’empresa 
i, d’una altra, dirigir un equip, més o menys reduït, de persones. 

Per això existeixen moltes maneres d’exercir el comandament d’un grup. Tot dependrà del 
grau de confiança que un tingui respecte a la capacitat de treball dels seus empleats, així 
com del grau de seguretat que el propi cap tingui respecte a si mateix i a la seva capacitat 
real d’assumir una responsabilitat superior a la dels seus subordinats. 

Amb aquest tema intentarem també que l’alumnat sigui capaç d’identificar el seu propi estil 
de direcció i que, a més, conegui quines són les responsabilitats que implica dirigir.  

El concepte de direcció ha evolucionat de manera paral·lela al desenvolupament de la 
societat. En aquest tema hi oferirem també una visió de l’evolució que han seguit els 
conceptes de la direcció i el lideratge, com també les teories actuals més destacades. 

Així mateix, hi introduïm el model de direcció conegut com a lideratge situacional, el 
qual conjuga diverses variables per determinar quin és l’estil de lideratge més adequat a cada 
situació laboral. També hi donarem les pautes perquè es puguin adoptar comportaments 
característics d’un estil o l’altre, segons les variables situacionals. 

 

El següent mapa de conceptes resumeix força bé el que tractarem en aquest tema 
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OBJECTIUS 

 Valorar la importància de la direcció en l’entorn del treball. 

 Analitzar les funcions bàsiques de la direcció dins del context global d’una empresa. 

 Adquirir els hàbits de delegació en funció de la major eficàcia en el treball i en benefici 
de l’organització 

 Aprendre a diferenciar els estils de direcció. 

 Conèixer les teories que existeixen sobre el lideratge. 

 Prendre consciencia dels efectes més comuns dels diferents estils de comandament. 

IDEES CLAUS 

 En qualsevol organització, les persones que dirigeixen equips humans fan un paper 
fonamental, ja que de la seva actuació depèn una gran part dels resultats que s’assoleixin 
al final. 

 La diferència principal que hi ha entre direcció i lideratge està en que la direcció 
planifica, dirigeix i facilita l’activitat del personal, alhora que controla els subordinats. El 
lideratge tracta d’influir en el comportament de les persones a fi d’assolir uns 
determinats objectius personals i d’organització prèviament definits. 

 La direcció de l’empresa té l’autoritat general, però cal delegar amb altres persones per 
executar una sèrie de funcions. 

 L’estil de que usen els líders per dirigir equips i resoldre problemes determina en gran 
mesura els resultats que s’obtenen. 

 Els conceptes de lideratge i poder han evolucionat al llarg de la història i han donat lloc 
a grans debats i, de vegades, fins i tot a confusions.  

La direcció de 
l’empresa 

Funcions 

 Planificar 

 Organitzar 

 Motivar 

 Controlar 

 Saber delegar 

Estils 

 Participatiu 

 Autocràtic 

 Democràtic 

 Laisser-fer 

 

Teories 

 

 Mc Gregor 

 Blake i Monton 

 Paul Hersey i Ken 

Blanchard 

Entra en contacte 
amb 

El càrrec intermedi 

Que al seu torn entra en 
contacte amb 

Els treballadors 
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1. DIRECCIÓ I/O LIDERATGE? 

Direcció i lideratge són dos termes que s’utilitzen de manera indistinta en la llengua 
col·loquial. Tanmateix, en el món laboral es distingeixen per uns matisos, tot i que cada 
vegada es diferencien menys (Puchol, L. 2007). 

La diferència principal que hi ha entre aquests dos conceptes està en el fet que la direcció 
consisteix en planificar, dirigir i facilitar l’activitat del personal i controlar els subordinats, 
mentre que el lideratge tracta d’influir en el comportament de les persones a la fi d’assolir 
determinats objectius personals i d’organització prèviament definits. En realitat es 
necessiten les qualitats de tots dos: director sense capacitat de lideratge seria simplement un 
buròcrata, mentre que un home de gran visió però que no sap com dur-la a la pràctica, 
portarà l’empresa pel camí equivocat. 

Hi ha dues maneres de designar la direcció: 

 Líder formal, quan l’empresa imposa el director o la directora. 

 Líder informal, si sorgeix dins d’un grup de persones a l’empresa. 

A partir d’ara, quan parlem de lideratge ens referirem al director o directora com a líder 
formal. 

En el món del treball el director o directora es qui recompensa o castiga els treballadors en 
funció de la valoració del seu rendiment. 

Podem definir la direcció a l’empresa com la funció de guiar l’organització cap un objectiu 
proposat, assegurant els mitjans adients per assolir-lo. 

  

2. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ 

Per guiar l’organització cap a un objectiu proposat, la direcció passa per diverses fases. 

 

D’acord amb un dels autors d’Organitzación Cientifíca del Tabajo, el francés H. Faye, entre 
aquestes s’inclouen. 

1. Planificar. és un procés que consisteix en: fixar objectius i decidir els mitjans adequats 
per assolir-los (revisar, ordenar i valorar els recursos precisos) 

2. Organitzar: es tracta de crear i adequar els mitjans idonis perquè les persones puguin 
realitzar el treball amb eficàcia.  

 Les activitats que es poden realitzar en aquesta funció són: coordinar, delegar i establir 
relacions. 

3. Motivar, manar, executar i coordinar. Per arribar a la presa de decisions, cal 
seleccionar i motivar la persona, facilitant la comunicació. 

 Les activitats que es poden realitzar en aquesta funció són les següents: prendre 
decisions, motivar, comunicar; seleccionar personal i dotar-lo d’una millor capacitació.  

Planificar Organitzar 

 

Controlar Manar-executar 
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4. Consolidar. Es tracta de comprovar que els resultats coincideixen amb el que es va 
planificar mitjançant les correccions necessàries, si s’escau.  

 Les activitats que es poden dur a terme en aquesta funció són: establir els criteris, 
estimar els resultats, avaluar i corregir els defectes. 

La direcció executa totes aquestes funcions i activitats personalment o bé delega tasques en 
d’altres persones, les quals al seu torn s’encarreguen de coordinar unes terceres. 

En l’actualitat, les empreses reben la influència de canvis profunds. Com ara la 
informatització, l’economia global, les noves tecnologies, la substitució del treball mecànic 
pel treball mental, la importància dels grups de treball, etc... 

Per ser més competitius, cal adaptar l’empresa als canvis que es produeixen. Els directius 
han de ser persones capaces de motivar, resoldre conflictes, conèixer tècniques de gestió, 
comunicar-se, conèixer idiomes, etc...També han de ser capaços de coordinar un equip de 
treball (Hunter, J.C. 1999). 

 

3. EL QUADRE INTERMEDI A L’ORGANITZACIÓ 

Poden definir els quadres intermedis com el punt de contacte entre la direcció i els 
treballadors, fet que els converteix en subjectes clau en l’organització. 

Reben pressions per ambdues bandes, atès que han de aconseguir unes fites que han 
establert els seus superiors, però alhora no ho han de fer negligint les necessitats dels seus 
subordinats. 

Les funcions i qualitats que hem assignat al personal directiu són atribuïbles també als 
quadres intermedis, encara que algunes poden estar restringides, com ara la funció de 
planificar. 

Les dificultats i problemes que han d’assolir els quadres intermedis són (Rodríguez Porras, 
JMª. 2003): 

 Objectius i tasques ambigües. Els quadres directius no sempre indiquen als quadres 
intermedis el que han de fer ni quina és la seva funció. 

 Diferent punt de vista sobre els procediments del treball. Com treballen 
directament amb els subordinats, coneixen millor els procediments que calen per 
informar, motivar, resoldre conflictes i supervisar el seu equip de treball. De vegades es 
veuen obligats a utilitzar procediments de la direcció que ells no consideren adequats. Si 
no ho fan, és possible que pensin que es reduiran les seves oportunitats de promoció. 

 Promoció limitada. Els grups intermedis veuen limitades les seves oportunitats 
d’ascens per la falta de llocs superiors i per la competència que hi ha per tal d’obtenir-
los. 

 Conflictes interpersonals. Es generen per causa de l’estrès i l’ansietat que generen els 
problemes esmentats en els apartats anteriors. 

 

4. DELEGACIÓ DE FUNCIONS 

Delegar és donar a una persona la capacitat d’actuació en alguna funció o treball.  

D’acord amb Manuel Gálvez (EOI, Ministeri d’Industria i Energia), alguns dels motius pels 
quals molts caps no deleguen són els següents: 
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 Per incapacitat del cap per organitzar el treball i distingir el que essencial del que és 
accessori. 

 Per causa de determinants vicis del cap, que continua executant treballs amb els 
mateixos criteris que quan era subordinat. 

 Per manca de disciplina del personal al seu càrrec. El cap prefereix fer ell la feina, però 
si guanya temps en aquell moment, a la llarga el perd.  

 Per manca d’autoritat. 

 Por orgull i desconfiança. 

 Per amor propi o sentiment de superioritat, ja que no vol admetre que el subordinat 
pugui tenir formació ni experiència per realitzar la tasca. 

 Per egoisme, ja que el cap espera quedar-se amb les tasques més agradables o més 
interessants. 

 Per interès econòmic, perquè quan es delega en col·laboradors, aquest demanen 
compensacions econòmiques. 

 Per recel als col·laboradors, que veu com a rivals actuals o potencials. 

Pel que fa les persones subordinades, s’oposen a la delegació per les causes següents: 

 Incompetència. 

 Irresponsabilitat.  

 Temor o desconfiança. 

 Indiferència o desgana. 

Les avantatges que comporta delegar funcions són: 

 Feines que els subordinats poden fer igual o millor que els caps. 

 Tasques que aporten experiència i perfeccionament. 

 Operacions especialitzades. 

 Tasques de decisió i de signatura.  

En la delegació de tasques intervenen els elements següents: la persona que delega 
competències, la persona que rep aquestes competències i la matèria delegada (Soret, I. 
2005).  

 

5. LA INTEGRACIÓ DE NOUS TREBALLADORS 

L’integració d’un nou treballador a l’equip depèn del seu cap immediat. 

Les empreses busquen als centres de formació professional alumnes que finalitzen els seus 
estudis, però que no tenen el que ells anomenen deformació professional, atès que 
d’aquesta manera poden adaptar-se millor a la cultura de la empresa. 

Que s’ha de dir als treballadors durant aquest període d’adaptació? 

Hem de parlar-los del treball, del que s’espera d’ells, i dels codis de comportament. 
Aquestes són les qüestions principals que s’han de tractar (Gago,L. y Escalante, E. 2006): 
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 Com hem d’adreçar-nos al cap i als altres de la mateixa jerarquia? 

 Quines són les expectatives pel que fa a les hores de treball? 

 Qui són els altres membres de l’equip? Què fan? 

 De quina manera contribueix l’equip globalment al treball de l’empresa? 

 Com funciona el sistema de recompenses, les vacances, les pensions?  

 

6. ESTILS DE DIRECCIÓ 

L’estil de direcció influeix notablement en el sistema de relacions que s’estableix en una 
organització, ja que el comportament del personal directiu afecta de manera especial les 
motivacions de tots els seus integrants (Urcola, J.L. 2005). 

Entre les diferents classificacions d’estils de direcció que hi ha la més comuna de totes és la 
que es realitza d’acord amb l’ambient de treball que crea el cap a l’empresa. Distingim (Mc 
Gregor. 1985 y Baguer Alcalá, A. 2009).: 

 L’estil participatiu 

 L’autocràtic. 

 El democràtic. 

 El laisser-faire (deixar fer) 

 El paternalista 

 El burocràtic 

a) Estil participatiu 

Aquest es un nou estil de direcció que consisteix a compartir la responsabilitat amb els 
subordinats, consultant-los i incloent-los en l’equip que intervé en la pressa de decisions. 

Avui dia podem afirmar que la participació no tan sols millora el rendiment i la satisfacció, 
sinó que també tendeix a millorar la producció i la seva qualitat, la motivació, l’acceptació 
del canvi, l’autoestima, la cooperació amb els supressors i la comunicació. Així mateix 
contribueix a reduir conflictes, l’estrès, l’absentisme i augmentar el compromís personal 
assolint fites.  

Cal afegir que aquestes avantatges no sempre s’obtenen a curt termini, i que fins i tot poden 
no produir-se quan els subordinats que consulten no tenen els coneixements necessaris o 
se’ls força a participar en contra de la seva voluntat. 

b) Estil autocràtic 

El cap determina totes les normes i imposa els seus criteris, planifica i dissenya el treball, i 
decideix qui ha de fer-lo. Manté un comportament enèrgic i ferm, i exigeix disciplina i 
obediència als seus subordinats. 

c) Estil democràtic 

Les normes es discuteixen i determinen en grups, i el cap només orienta i dóna suport a 
una o altra. El cap només planteja propostes que poden ser avaluades pel grup. Jutja amb 
objectivitat els treballs i crea un ambient agradable i de confiança, cosa que no significa que 
sigui sempre eficaç. 
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d) Laisser-faire o deixar fer 

El grup pren decisions lliurement sense la participació del cap, amb la qual cosa hi ha una 
absència de lideratge. 

El cap compila tota la informació i la manté disponible per al seu ús, conferint una gran 
llibertat tant a l’individu com al grup en la presa de decisions i en el control de resultats. 
Crea un ambient de treball una mica caòtic perquè no hi ha una direcció pròpiament dita.  

És el cas dels caps que no exerceixen de directius en cap terreny. 

e) Estil paternalista 

Es dona prioritat als interessos personals sobre les necessitats de l’organització. Els caps 
són els que prenem les decisions sense que els altres tinguin cap possibilitat de participar. 
Estableix una actitud protectora amb els subordinats. S’interessa pels seus problemes 
personals i professionals com un pare ho faria amb els seus fills. Encara que els faci 
consultes, és ell qui pren les decisions.  

f) Estil burocràtic 

L’organització estableix una estructura jeràrquica que es regeix d’acord amb unes normes, 
per la qual cosa es dificulta la comunicació o es creen unes relacions on les regles prevalen 
sobre les persones. 

 

7. HABILITATS DE LIDERATGE 

El mètode que utilitzen els líders per dirigir equips i resoldre problemes determina en gran 
mesura els resultats que obtenen (Herser, P. y Blanchard, K. 1988). 

Un estil participatiu de direcció implica que els líders tenen i utilitzen una sèrie d’habilitats 
que comprenen les àrees i les funcions següents: 

 Influir en el comportament dels subordinats 

Els líders poden utilitzar recursos com donar ordres, fer peticions, suggerir, prometre, 
amenaçar, donar explicacions o preguntar per influir en els subordinats. L’elecció ve 
determinada per les característiques i les circumstàncies.  

 Motivar i delegar 

Cada persona es motiva d’una manera diferent. 

És vital que els líders coneguin personalment els seus subordinats, com també les seves 
motivacions, i que siguin capaços de manejar amb flexibilitat una sèrie de recursos per 
incentivar-los, com delegar tasques; assignar-los de manera progressiva activitats més 
difícils, estimulants, o d’ambdós tipus; facilitar-los la formació necessària; avaluar; 
reconèixer i recompensar el treball ben fet; involucrar-los en la pressa de decisions; 
compatir-hi informació; fomentar la seva creativitat o donar a conèixer a altres 
departaments els bons resultats obtinguts. 

Per tant, cal insistir que totes les persones que han d’assumir tasques pròpies de lideratge 
han de rebre la formació adient, a fi que puguin exercir la seva tasca amb la màxima 
eficàcia. 
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8.  TEORIES DEL LIDERATGE (De Diego Vallejo,R. y De La Fuente Anuncibay, 
R. 2007). 

En aquest apartat estudiarem els principals enfocaments que hi ha per explicar com sorgeix 
i què caracteritza un líder eficaç. 

a) La direcció de persones i el comportament. La teoria X i la teoria Y de Doreglas 
Mc Gregor. 

La teoria X de Duglas Mc Gregor parteix del fet que si es pensa que les persones són 
mandroses o irresponsables se’ls ha de tractar segons aquesta suposició. En conseqüència 
s’ha d’adoptar una actitud despectiva. 

Aquesta conducta pot provocar que els subordinats creguin que no tenen una autèntica 
responsabilitat al seu treball, la qual cosa faria necessària la vigilància per aconseguir un 
rendiment elevat. 

Mc Gregor ha demostrat que l’ús exclusiu del principi d’autoritat com a mitjà principal del 
control estimula la resistència, pot portar a una possible disminució de la producció, i 
provocar indiferència envers els objectius empresarials i la negativa d’acceptar la 
responsabilitat personal. 

Per evitar aquesta situació l’autor proposa la teoria Y, segons la qual la persuasió i l’ajuda 
professional, juntament amb factors motivacionals, com ara valorar les activitats o propiciar 
les bones relacions laborals, produeixen uns millors resultats que l’ús tradicional de 
l’autoritat.  

D’acord amb la teoria X, la direcció i el control s’exerceixen per mitjà del desenvolupament 
de l’autoritat. Per contra, el principi fonamental de la teoria Y és el d’integració, que 
consisteix en crear unes condicions que possibiliten als membres de l’organització assolir 
els objectius marcats i encaminar els seus esforços cap a l’èxit de l’empresa. 

b) El lideratge com a conducta. Teoria de la malla gerencial de Blake i Mouton 

Aquests autors han elaborat una teoria de l’estil de  direcció basada en les dues dimensions 
que s’estableixen en funció de la conducta del líder: 

 Interès del control sobre les persones 

 Interès del control de les tasques. 

Aquestes dimensions serveixen per diferències cinc estils: 

Estil 9.1. La preocupació central del directiu o la directiva és la realització de la tasca, sense 
tenir en compte les relacions interpersonals. 

Estil 1.9. S’interessa per les persones, pero es preocupa poc per la tasca, amb la qual cosa la 
producció pot resultar insuficient. 

Estil 1.1. El directiu o la directiva es preocupa poc per les tasques i les persones. Es limita a 
transmetre informació als empleats. 

Estil 5.5. Es dona tanta importància a les persones com a la producció, però sense aspirar 
als màxims resultats. 

Estil 9.9. Mostra un interès màxim per les persones i pel compliment dels objectius. Per a 
Blake i Mouton, és el millor estil. 
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c) El lideratge situacional de Paul Hersey i Ken Blanchard 

Aquesta teoria es basa en la interacció entre la qualitat de direcció o conducta de tasca 
que ofereix un líder, la quantitat de suport socio-emocional o conducta de relació que 
proporciona, i el nivell de maduresa que demostra la persona subordinada per desenvolupar 
una funció que el líder intenta realitzar amb la seva aportació. 

Hersey i Blanchard han definit la maduresa com la capacitat i la seva voluntat de les 
persones que oricutar la seva conducta en relació amb una tasca específica que han de 
portar a terme. 

La maduresa té dues dimensions: 

 Laboral: implica experiència prèvia, coneixements del treball i capacitats. 

 Psicològica: composta voluntat i motivació per fer alguna cosa sense necessitats 
d’estímuls externs. 

Aquestes variables de maduresa han de ser considerades solsament en relació amb una 
tasca específica que cal complir. Així, no poden afirmar que l’individu o el grup sigui madur 
o immadur completament. Les persones es comporten de manera diferent depenent de la 
tasca específica.  

 

El lideratge situacional. Font Hersey P y Blanchard K. Management of organizational 
behavior: utilizing human resources. Prentice-Hall, 1988 

M1: És el nivell més baix de maduresa laboral i psicològica. No en sap ni vol realitzar cap 
tasca. 

M2: És el nivell següent, que va de baix a moderat. Implica una maduresa psicològica 
elevada, però una escassa madura laboral. 
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M3: És el nivell que va de moderat a alt. La maduresa psicològica es escassa, però la 
maduresa laboral alta. Vol treballar però no en sap. 

M4: És el nivell superior. Tant la maduresa psicològica com laboral són elevades. Sap i vol 
treballar. 

A cadascun dels quatre nivells de maduresa corresponen els estils de direcció següents, que 
al seu torn resulten de la combinació de les dues dimensions que formen les conductes de 
tasca i de la relació. 

 Nivell de maduresa M1. Estil de lideratge S1 

Es caracteritza per donar ordres i dirigir i per una conducta de tasca alta i de relació baixa. 
La comunicació es unilateral, descendent i el líder defineix els papers i ordena als seus 
subordinats que han de fer, com, quan i on. 

 Nivell de maduresa M2. Estil de lideratge S2 

Aquest estil consisteix en persuadir, la qual cosa implica unes conductes de tasca i relació 
altes. La major part de les ordres continua donant-les el líder, que intenta, per mitjà de la 
comunicació bilateral i del suport socioemocional,, persuadir psicològicament a la persona 
subordinada sobre les decisions necessàries.  

 Nivell de maduresa M3. Estil de lideratge S3 

Implica participar i adoptar una conducta de relació alta i de tasca baixa. El líder i els seus 
subordinats col·laboren en la tasca de decisió mitjançant una comunicació bilateral, amb la 
qual cosa la funció principal del cap es aconseguir una bona comunicació i facilitar el 
treball.  

 Nivell de maduresa M4. Estil de lideratge S4 

Aquest estil es caracteritza per la delegació de tasques i una conducta de relació i tasca 
baixa. Les persones que pertanyen al nivell màxim de maduresa són capaces de realitzar la 
seva tasca i la volen fer, a més, mostren confiança en elles mateixes. Per aquesta raó, l’estil 
que té més probabilitats d’èxit amb aquest tipus de persones és la delegació, ja que no 
exigeix gaire direcció ni suport.  

Per determinar quin estil de lideratge és adequat a cada situació, el cap ha de conèixer abans 
el nivell de maduresa del subordinat en relació amb un objectiu o una tasca específica que 
ell o ella, com a líder, intenta assolir mitjançant l’esforç dels seus subordinats. Un cop 
conegut aquest nivell de maduresa, podrà determinar l’estil adequat de lideratge traçant una 
línia perpendicular des del punt que assenyala el nivell de maduresa per la persona 
subordinada fins al punt os es talla la funció curvilínia en la porció d’estil del líder. El 
quadrant en que es produeix d’intersecció indica l’estil de lideratge adequat que ha d’emprar 
el líder en aquesta situació. 
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 La teoria del lideratge situacional ens diu que en treballar en persones de baixa maduresa 
(M1) en una tasca o objectiu específic, l’estil d’alta tasca/baixa relació (S1) té més 
probabilitat d’èxit. 

 Quan la persona subordinada tingui una maduresa de baixa a moderada (M2), l’estil S2 
serà el més indicat, és a dir, el moderat, tant en l’estructura com en el suport 
socioemocional. 

 Si el líder treballa amb persones que tenen una maduresa de moderada a alta (M3) pel que 
fa a la realització d’una tasca específica, l’estil d’alta relació/baixa tasca (S3) és el que té 
més probabilitat d’èxit. 

 Per últim, l’estil baixa/relació/baixa tasca (S4) té èxit quan es treballa amb persones d’alta 
maduresa respecte a una tasca específica (M4). 

El conceptes de lideratge i poder han evolucionat al llarg de la història i han donant lloc a 
grans debats i, de vegades, fins i tot, a confusions. 

 El lideratge: contribueix a influir en el comportament de les persones a fi d’assolir un 
objectiu. 

 El poder: és el mitjà pel qual el líder aconsegueix realment influir en la persona 
subordinada o les persones subordinades o fer que aquestes compleixin. 

Els dos conceptes són inseparables. De la mateixa manera que el líder eficaç ha de variar 
l’estil de lideratge d’acord amb el nivell de maduresa del subordinat, també pot resultar 
adequat modificar d’utilització del poder (Lundin, S.C., Harry, P., Christensen, J. 2006). 

Les bases de poder necessàries per influir el comportament de les persones que es troben 
en un nivell específic de maduresa segon Hersey, Blanchard i Natemeyer (el lideratge 
situacional, la percepció i l’impacte del poder) són els següents:  
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 Poder coercitiu: Els subordinats de baixa maduresa de nivell M1 generalment 
necessiten un comportament directiu per arribar a ser productius. Les sensacions com 
el poder d’acomiadar, transferir o degradar poden ser per el líder un mitjà important 
per poder induir-los al compliment.  

 Poder de connexió: Si els subordinats passen de nivell M1 al M2, contínua sent 
necessari un comportament directiu, però també es important que augmenti el de 
suport. Els estils de lideratge d’ordres i de persuasió acostumen a ser més eficaços quan 
el líder té poder de connexió. 

 Poder de recompensa: Els subordinats que es troben en un nivell de maduresa M2 
estan disposats a assajar un nou comportament. El líder ha de mostrar que té accés a 
recompenses per aconseguir el compliment. 

 Poder de legitimitat: Els estils de lideratge per a les persones que es troben en un 
nivell de maduresa entre M2 i M3 són els de persuasió S2 i el de participació S3. Per 
desplegar de manera eficaç aquest estil pot resultar útil el poder de legitimitat. El líder 
pot induir el comportament o influir-hi en virtut de la posició que ocupa en la jerarquia 
de l’organització.  

 Poder de relació: Quan els subordinats es troben en el nivell de madura M3 i l’estil de 
lideratge és el de participació S3, serà més eficaç el poder de líder si es basa en les bones 
relacions personals amb els subordinats. 

 Poder d’informació: El poder d’informació sembla que és útil per aplicar als estil de 
lideratge de participació S3 i de delegació S4 en els subordinats que es troben en el 
nivell de maduresa M3 o M4. Les persones que es troben en aquest nivell busquen en el 
líder informació per mantenir o millorar el seu rendiment. 

 Poder de l’expert; El subordinat amb un alt nivell de maduresa es capaç de realitzar 
les tasques exigides, hi està disposat; a més, té tendència a respondre més fàcilment a un 
estil de lideratge de delegació i al poder dels coneixements. 

 El líder pot aconseguir respecte per part d’aquesta persona i influir en ella quan 
posseeix experiència, coneixements i capacitats que els subordinats reconeixen com 
importants (Gil, F. 2004). 
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TEMA 4. EL PROCÉS DE PRESA DE DECISIONS  

Es pot definir la decisió com l’alternativa seleccionada quan un individu ha d’escollir entre 
diverses opcions diferents (Manso Coronado 2003). 

La societat cada dia és més conscient de la importància que té saber manejar certes habilitats com 
la presa de decisions. 

Hi ha la necessitat d’ensenyar a prendre decisions en tots els nivells educatius. Aquesta necessitat 
és bàsica, ja que s’usarà la capacitat decisòria en situacions de treball diari (León, G., 1993). 

Aquest tema pretén facilitar-vos la capacitat suficient perquè pugueu identificar aquelles 
situacions davant les quals haureu de prendre una decisió i aprengueu un mètode logic-racional  
per realitzar aquest procés. No hem d’oblidar que podem aprendre a decidir. 

OBJECTIUS 

 Descobrir la importància dels processos de presa de decisions i la seva gran influència en el 
món de l’empresa. 

 Relacionar les circumstàncies i acoblar els factors més influents en l’assumpció de la presa de 
decisions . 

 Identificar les principals fases per les quals passa un procés de presa de decisions i el contingut 
de cadascuna d’elles. 

 Aplicar els processos de presa de decisions a situacions concretes i reals, a les quals caldrà 
donar resposta en un futur immediat. 

 Comprendre que les persones i les organitzacions no solament han d’actuar de forma prudent, 
també ho han de fer de forma justa, sobre la base d’una moral crítica universal. 

 Analitzar els conceptes actuals relatius a ètica empresarial i Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC). 

 IDEES CLAUS 

 La presa de decisió es realitza entre diverses possibilitats i té com a finalitat aconseguir una 
elecció òptima. 

 La necessitat de respondre a interrogants que ens sorgeixen és el fonament de la presa de 
decisions. 

 Són moltíssimes les decisions que podem haver de prendre les persones, ja sigui com individus 
o com responsables d’una organització, i en una gran varietat de matèries 

 La presa de decisions no és un procés que puguin desplegar les persones aïllant-se per complet 
de les circumstàncies que les envolten. 

 Els condicionants que influeixen en els processos decisoris són factors externs a la persona 
que decideix, però també factors interns a aquesta persona. 

 La creativitat és un element que es considera avui essencial en la presa de decisions. Suposa 
analitzar des de posicions diferents a les habituals, generant situacions no esperades. 

 Prendre una decisió suposa assumir les conseqüències que se’n poden derivar, per la qual cosa 
és necessari aprendre a decidir d’una manera responsable. 

 La personalitat de cada directiu i directiva influeix en el procés de presa de decisions,  utilitzant 
diferents estils d’acord amb els problemes que se’ls plantegen. 
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1. CONCEPTE DE DECISIÓ 

Podem definir la decisió com l’alternativa seleccionada quan un subjecte ha d’escollir entre 
opcions diverses. 

La presa de decisió té les característiques següents (León, G., 1993): 

 Hi ha una qüestió o un assumpte concret que té entre mans la persona que ha de decidir. 

 La tria es realitza entre diferents possibilitats. 

 Té  com a finalitat aconseguir un elecció òptima 
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 És un procés: la tria comporta el desenvolupament d’un conjunt d’activitats al llarg del temps. 

 És un procés racional regulat per avantatges i inconvenients de les diferents alternatives 

 

Des del punt de vista empresarial, podem dir que en una organització la presa de decisions és un 
procés racional pel qual una o diverses persones trien entre dues o més alternatives per abordar 
un assumpte que afecta a la empresa (García Tenorio, J., 2007). 

Diversos autors divideixen els problemes que es poden trobar les organitzacions en: 

a) Estructurals: Són problemes que han nascut, viuen i són habituals al si de la mateixa 
organització. 

b) Conjunturals: No existeixen habitualment al si de l’organització, sinó que hi apareixen de 
manera espontània  

 

2. TIPUS DE DECISIONS 

Els experts han intentat classificar-les a partir de diversos factors (Gago y Escalante, 2006). 

 El nombre d’individus implicats. Segons el nombre d’individus que prenen la decisió, aquesta 
pot ser individual o grupal o col·legiada.  

- Són freqüents les decisions individuals en les empreses petites on l’empresari treballa i 
dirigeix al mateix temps. 

- Exemples de decisions col·legiades són les sentències que s’adopten a la Sala IV Social del 
Tribunal Suprem, o els acords dels consells d’administració de les societats mercantils 

 El grau de consens:  

Autoritàries: imposades per individus amb una autoritat indiscutible 

Per votació: es decideix allò que la majoria del grup aprova 

Per unanimitat: es decideix allò en que estan d’acord tots el components del grup 

Hi ha unanimitat quan totes les persones que han de decidir han recolzat la mateixa opinió o idea 

 L’experiència del decisor  

 - Decisions preses d’acord amb les situacions i els fets viscuts per qui ha de decidir.  

Per exemple, un directiu d’una empresa pren sempre les decisions sense consultar amb ningú i, de 
vegades, en contra de la majoria perquè de petit ha viscut en un ambient clarament autoritari en el 
qual un membre de la seva família actuava sempre així. 

 - Decisions preses segons el costum.  

Una directiva en una empresa s’està plantejant comprar dos nous camions i n’escull dos d’una 
determinada marca perquè aquesta és la que, per costum/tradició, s’usa sempre a l’empresa. 

 El mètode:  

Programable: en aplicar-se sobre qüestions rutinàries, o almenys freqüents, en les quals 
ja està establert, de forma explícita o implícita, el procediment per a la seva adopció  

Un exemple és la renovació o l’extinció, en una gran empresa, d’un contracte de treball temporal 
quan arriba el moment en que finalitza. 
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No programable: en aplicar-se sobre qüestions i/o en circumstàncies que no estan 
previstes. 

Per exemple, les decisions d’emergència que han de prendre les juntes directives davant d’una 
causa de força major, com ara un terratrèmol o unes inundacions. 

 El grau de racionalitat:  

Racional: Un subjecte pren una decisió racional quan tria una de les opcions després 
d’haver seguit les etapes bàsiques de tot procés decisori racional 

Per intuïció. Un subjecte tria una opció entre d’altres d’acord amb la capacitat que té 
d’entendre les coses, sense seguir les pautes típiques d’un raonament lògic estructurat. 

 La teoria clàssica de Le Miogne. Les decisions es classifiquen en diversos nivells: 

Decisions estratègiques de nivell 1. Adoptades pel nivell jeràrquic superior de les 
empreses. Són molt importats i de vegades tenen fins i tot un caràcter irreversible. 

Per exemple, l’ampliació de capital d’una empresa, la venda d’un paquet d’accions important, la 
fusió amb un altra empresa, etc.... 

Decisions tàctiques o de nivell 2:  són decisions normalment reversibles que executen els 
quadres intermedis de les empreses. 

Per exemple, comprar una màquina, adquirir uns instruments de neteja,  o contractar un 
treballador. 

Decisions operatives o de nivell 3: tenen lloc en el desenvolupament diari de la feina. Les 
prenen els treballadors de les empreses en les tasques que realitzen cada dia. 

Per exemple, la decisió que ha de prendre un gestor d’una oficina bancària quan un client alterat li 
demana veure el director. El treballador pot mirar de resoldre-ho per ell mateix o avisar al seu 
superior. 
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3. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LES DECISIONS 

Podem dividir els condicionants que influeixen en els processos decisoris entre els factors externs 
a la persona que decideix i els factors interns a aquesta persona. 

A. Factors i condicionants externs 

Fan referència als elements o les circumstàncies exteriors que poden repercutir en la decisió. N’ 
analitzarem  d’importants. 

 L’estabilitat de l’entorn. Quan la decisió s’ha de prendre en un ambient estable i no suposa una 
gran dificultat, les conseqüències de l’opció escollida es mantindran entre els límits que els 
subjectes que intervenen en la presa de decisions han previst, amb la qual cosa s’evitarà en 
gran mesura la incertesa pels resultats. 

Imaginem una empresa que ha de comprar matèria primera per a la seva producció anual. Com 
que n’efectua la comanda una vegada a l’any, si les condicions de producció i venda són estables, 
els subjectes que han de decidir quina quantitat se’n demana es mostraran més confiats i segurs 
que si ho haguessin de fer durant un període d’inestabilitat comercial. 

L’estabilitat de l’entorn ve determinada pels mateixos límits que imposa el mercat i els canvis que 
s’hi produeixen. 

 El risc. Podem definir el risc com la possibilitat que un esdeveniment o una circumstància 
negativa o no desitjada es produeixi. 

Pot ser que, tot i l’anàlisi requerida, no es pugui precisar quines conseqüències tindrà l’opció 
triada. En aquest cas, assumirem un risc alt. També pot ser que, malgrat que coneguem 
exactament les alternatives de cada opció, sigui difícil fer la tria. 

Un exemple d’aquesta última circumstància se sol donar quan un malalt s’ha de sotmetre a una 
operació complicada i els metges li informen de les probabilitats que té de quedar bé. Si li 
comuniquen que hi ha un 80% de probabilitat de recuperar-se i un 20% de quedar-se igual o molt 
pitjor, l’opció dependrà de la capacitat que tingui l’individu d’assumir riscs. 

A l’hora de prendre una decisió, ens podem mostrar. 

- Arriscats: si intentem aconseguir uns bons resultats a costa d’assumir grans riscs. 

- Conservadors: quan preferim trepitjar un terreny segur, encara que sigui menys prometedor. 

 Les pressions. és sovint inevitable que hi hagi pressions, poc o molt insistents, quan s’han de 
prendre decisions que impliquen canvis importants. Són més fortes quan aquests canvis 
afecten aspectes essencials de la vida dels essers humans de les empreses. No es poden 
menysprear, sinó que cal tenir-les en compte per prendre decisions, ja que poden condicionar-
les.   

 Els temps. El temps del que es disposa per prendre la decisió i el poder de la persona que pren 
la decisió són factors fonamentals en presa de decisions aplicada a la resolució de conflictes.  

- Amb molt de temps i poc poder: s’ha d’analitzar bé la situació i intentar negociar fins 
arribar a acords beneficiosos per a totes les parts. 

- Amb molt de temps i molt poder: es pot pensar amb deteniment quina és la decisió més 
beneficiosa i imposar-la sinó s’aconsegueix arribar a un acord. 

- Amb poc de temps i poc poder: és possible que s’hagin de fer certes cessions  i no es 
puguin imposar solucions. 

- Amb poc de temps i molt poder: és possible que no es puguin analitzar a fons totes les 
alternatives i calgui escollir-ne una sense negociar amb ningú. 
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B. Factors interns 

Des del punt de vista de la psicologia, se sosté que els principals factors interns que cal tenir en 
compte en la presa de decisions són l’actitud, l’aptitud, l’experiència i la cultura de valors 

 L’actitud que  manté la persona davant les situacions sobre les quals decideix te influència en 
la mateixa elecció. 

Així, per exemple, quan un director de recursos humans d’una empresa ha de contractar unes 
persones desocupades més grans de quaranta-cinc anys, no tindrà cap inconvenient en contractar-
les si mostra una actitud positiva davant  d’elles; per contra, si hi adopta una actitud negativa, es 
mostrarà reticent a contractar-les. 

 L’aptitud. És el conjunt de capacitats físiques, intel·lectuals o socials que tenim cada un dels 
essers humans. 

Per exemple, a un representant sindical li serà més fàcil negociar amb l’empresa si posseeix una 
habilitat natural per a la negociació 

 La cultura de valors. Ens referim al conjunt de sentiments, idees, principis, tradicions, estil de 
vida i creences que determinen la manera de viure d’una persona  o d’un grup de persones. No 
hi ha dubte que la pròpia jerarquia de valors i la cultura en que es troba immers un subjecte 
afectarà la manera i el tipus de decisions que es prenguin, tant individuals com de grup. 

Pensem, per exemple, en una gran cadena de ferreteries, clarament rendible, que es planteja 
l’oportunitat d’obrir habitualment en diumenges amb l’objectiu d’augmentar encara més el seu 
volum de negoci. Si el decisor és una persona de fermes conviccions catòliques més aviat no s’hi 
decantarà.  

 

C. La creativitat 

Juntament amb aquests grups de factors, la creativitat és un element que les últimes tendències de 
la psicologia consideren com a essencial en la presa de decisions. 

La creativitat suposa veure o analitzar les coses des de posicions diferents de les que són 
habituals, permetent generar situacions que en principi no s’esperaven 

La creativitat és una font important de solucions per als problemes. Prendre decisions des d’una 
posició creativa implica (Silva González et al, 2008): 

- Intentar veure els problemes des de mil perspectives diferents. 

- Fer l’esforç de veure les coses amb ulls nous i alliberar-nos de perjudicis 

- No encaixar el pensament  en un lloc que impossibiliti el canvi de rumb 

- Tenir confiança en un mateix  

Els processos creatius es fomenten en els treballadors que tenen aptituds com ara: 

- Ser capaços de veure els aspectes positius de les opinions, suggeriments i idees dels altres. 

- Sentir-se atrets i amb aptitud per a la presa de decisió. 

- No tenir pressa. Cal prendre’s el temps que sigui necessari. 
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4. FASES DEL PROCÉS DE PRESA DE DECISIONS 

Prendre una decisió suposa assumir les conseqüències que se’n poden derivar, per la qual cosa és 
necessari aprendre a decidir d’una manera responsable (García Tenorio, J., 2007). 

Tota decisió ha d’anar acompanyada d’un procés que pretengui analitzar el problema i 
aconseguir-ne veure clares les diferents alternatives i les seves conseqüències. Aquest procés 
s’utilitza per reduir les possibilitats d’error a l’hora de prendre una decisió. 

Fase 1. Apropament i definició del cas 

En aquesta fase s’intenta respondre a les preguntes: quin problema tinc?  , sobre quin assumpte 
he de decidir? (Amat, JM., 1997). 

Per respondre a aquestes preguntes cal: 

 Definir clarament quin és l’assumpte sobre el qual cal prendre una decisió. 

 Identificar situacions que afectaran, directament o indirecta, la decisió que es pugui prendre. 

 Cercar molta informació sobre qüestions conflictives a l’entorn per tal d’evitar riscos. 

 Situar la situació específica en el context concret on s’ubica  

En aquesta fase es tracta d’aclarir quin es l’autèntic sentit de l’ assumpte que s’aborda 

Fase 2. Estudi del cas i determinació d’objectius 

Serà imprescindible marcar-se uns objectius a assolir de manera precisa i que estiguin jerarquitzats 
per saber què es vol aconseguir amb la decisió que es prendrà (Ricardo Rivas, 2007). 

Per estudiar la qüestió podem respondre les preguntes següents: 

Per què s’ha plantejat aquest assumpte? 

Quines causes han fet que calgui prendre un decisió? 

A qui afecta la situació concreta? 

A qui afectarà la decisió que es prengui? 

Quines persones són les que han de decidir? 

Quins objectius es pretenen assolir? 

A quines persones afecten els objectius? 

 

Així doncs, en aquestes dues fases, es tracta de recollir tanta informació com sigui possible que 
estigui relacionada amb la nostra qüestió i classificar-la segons la importància que tingui 

Fase 3. Anàlisi d’alternatives i selecció. 

La fase d’anàlisi d’alternatives i selecció es resol quan es responen les preguntes següents: 

- Quines opcions tinc davant la decisió que he de prendre? 

- Quines conseqüències tindria cadascuna de les alternatives? 

- Quines alternatives descarto i quin criteri segueix-ho per fer-ho? 

- Quina opció trio? 

 Per dur a terme aquest pas, és útil emprar un quadre resum que ens ofereixi una visió de conjunt 
de les opcions i dels seus avantatges i inconvenients: 
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Un cop analitzades les alternatives, s’ha de triar una, i cal dir que normalment s’escull la que 
implica menys risc i alhora permet assolir els objectius plantejats. 

Fase 4. Posada en pràctica de la decisió. 

Per posar en pràctica la decisió, cal plantejar les qüestions següents (Paul y Reck, 2007): 

 Qui ha d’executar la decisió? 

 Quan s’ha de posar en marxa? 

En aquesta fase es tracta d’executar o dur a la pràctica la decisió escollida. Convé que es 
compleixen els passos següents:  

 Seleccionar  quina serà la persona o quines seràn les persones que hagin d’implantar la decisió 
adoptada 

 Indicar adequadament què és el que s’ha decidit i com s’ha de portar a terme, per tal de que no 
quedin dubtes sobre la interpretació de la decisió i la manera de desenvolupar-la 

Fase 5. Control de resultats i avaluació 

És l’última fase del procés decisori, però no per això és menys important. Per avaluar els resultats 
cal: 

 Analitzar la implantació de la decisió. S’ha de controlar quan i com s´ha posat en pràctica la 
decisió presa. 

 Identificar, reconèixer i descriure els resultats obtinguts un cop s’ha posat en pràctica la 
decisió. 

 En el cas que es detecti qualsevol error en el procés caldria tornar a decidir quina és la millor 
manera de resoldre el problema l sense perdre temps, ja que d’això depèn l’èxit o fracàs 

Cal estar atents per identificar errors, a fi de modificar i millorar la decisió. 

És molt important saber que les decisions poden corregir-se: per això és convenient fer tres 
passos (García Tenorio, J., 2007): 

 Definir els problemes generats. 

 Analitzar quines alternatives tinc davant la decisió presa. 

 Preguntar-se si coneixent els resultats de la decisió seria capaç de tornar a prendre-la. 
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5. LA PRESA DE DECISIONS EN L’ORGANITZACIÓ 

A. Els directius i la presa de decisions  

Les persones que ocupen llocs directius en les organitzacions han de complir un importat 
nombre de tasques, i també s’enfronten amb la tasca de decidir. De fet una manera de mesurar el 
rendiment en la seva feina es basa en l’èxit que tenen en la presa de decisions (Dolan, S., 2007). 

Les decisions amb que s’enfronten són molt variades;  van des de la planificació, el control de la 
qualitat, les inversions o el personal, fins a la investigació i el desenvolupament (I+D+i). 

Decidir sol o en grup depèn de diversos factors: importància de la decisió, necessitat d’adaptació 
pel grup, temps.  

A la taula següent hi ha una classificació de les formes de presa de decisions que poden adoptar 
els directius de les organitzacions: 

 Soluciona el problema o pren la decisió pel seu compte, utilitzant la informació que té en 
aquest moment. 

 Obté del seu subordinat o subordinats la informació necessària i decideix desprès pel seu 
compte la solució del problema.  

 Comparteix el problema amb els subordinats adients , n’obté idees sense reunir-los en grup. 
Després pren la decisió, que pot reflectir o no la influència dels seus subordinats. 

 Comparteix el problema amb els seus subordinats en quant a grup, i n’obté col·lectivament 
suggeriments. Després pren la decisió que pot reflectir la influència dels seus subordinats o no. 

 Comparteix el problema amb els seus subordinats en grup. Analitzen i valoren junts 
alternatives i procuren arribar a un acord (consens) que el directiu està disposat a acceptar.  

Els directius han anat confiant cada vegada més en grups d’experts en matèries diverses a l’hora 
de prendre decisions vitals per a les seves empreses. En aquest sentit, cal esmentar el 
desenvolupament de les consultories, que tenen com objectiu assessorar empreses en camps 
molt diferents. Entre aquestes, s’han de destacar les de tipus financer o tecnològic, que són un 
suport essencial a la tasca que desenvolupen les juntes directives a les empreses. 

B. Les decisions centralitzades i descentralitzades  

Es parla de centralització o descentralització per referir-se a la manera com està dividit el poder o 
la responsabilitat sobre les decisions a les empreses. 

Una empresa té centralitzades les seves decisions quan la responsabilitat sobre aquestes recau 
fonamentalment en una persona o en un grup reduït, com acostuma a passar, per exemple, a les 
empreses petites. 

Una empresa té descentralitzades les seves decisions quan la responsabilitat sobre aquestes està 
repartida. 

Les grans empreses i les multinacionals dels diferents sectors acostumen a tenir aquest tipus 
d’estructura, que compta amb el suport de grups d’experts en uns departaments concrets, els 
quals han de prendre decisions relacionades amb les seves especialitats (Baguer et al, 2002). 

C. L’ètica de les decisions 

Les decisions poden ser preses segons diferents criteris. No totes les persones decideixen des 
dels mateixos paràmetres: per a algunes persones l’ideal de justícia és la base que manté les seves 
decisions, però per a d’altres l’important és no oblidar mai el benefici empresarial. 

S. Robbins (Comportamiento Organizacional. Prentice Hall, Mèxic, 1999) assenyala tres criteris 
que normalment s’utilitzen per prendre decisions. 
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- L’utilitarisme. Consisteix a prendre decisions pensant en el benefici per a la majoria de 
l’organització. 

Una il·lustració d’aquesta classe de punt de vista és referir-se al que se sol usar quan els 
administradors fan expedients de regulació de llocs de treball. o quan un empresari es decanta per 
un tancament temporals de les activitats 

-  

El dret. Utilitza la norma com a base per prendre les decisions. 

Un conveni col·lectiu estableix determinats incentius per a un grup professional i els altres mai els 
reben ja que els responsables de salaris sempre diuen que no faran excepcions que no estiguin en 
el conveni. 

- La justícia. Pensa en la distribució equitativa del treball i dels beneficis entre tots. 

Una mesura d’aquest tipus podria ser la concessió d’incentius en base al rendiment del treball de 
cadascú sense oblidar les diferents situacions que pot estar vivint cada persona en un moment 
determinant. 

Les empreses s´nan mogut habitualment en la doctrina utilitarista per prendre i justificar les 
seves decisions. 

Cada vegada és més freqüent que els directius o quadres es plantegin l’ètica que inspira les seves 
decisions, que acostuma a estar determinada per la cultura que es viu a l’empresa i per la 
formació humana i professional de cada persona (Dolan, S., 2007). 

Les persones i les organitzacions no solament han d’actuar de forma prudent (és a dir, pensant el 
que fan i les conseqüències que pot tenir) si no que ho han de fer també de forma justa i sobre la 
base d’una moral crítica universal. 

No és suficient amb respectar la legalitat vigent en una determinada societat, per qualificar les 
nostres accions com a moralment justes. 

Per exemple, el que una empresa s’aprofiti (contractant mà d’obra infantil) de que en una 
determinada societat no existeix-hi protecció de la infància la deslegitimaria moralment, encara 
que des del punt de vista legal el seu comportament fos just (és a dir, acord a “dret”). 
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6. ÈTICA EMPRESARIAL 

L’ètica, segons Cortina (1994) “és un tipus de saber pels que es pretén orientar l’acció humana en 
un sentit racional; és a dir, pretén que actuem racionalment”. Aquest saber ètic te 
fonamentalment dos principis: el primer consisteix en aprendre a prendre decisions prudents i el 
segon en la presa de decisions moralment justes, que l’autora relaciona amb el “respecte dels drets 
humans des d’una moral crítica”. Per aquesta autora, no és possible una ètica empresarial sense 
una ètica cívica; però el mateix es pot dir en sentit contrari, no és possible una ètica cívica sense 
una ètica empresarial doncs, segons Cortina, sense organitzacions morals tota la societat es 
desmoralitzaria. 

L’ètica empresarial és doncs “el descobriment i l’aplicació dels valors i normes compartits per una 
societat pluralista – valors de l’ètica cívica – a l’àmbit particular de l’empresa “(Gómez Pérez, 
1999). 

Segons aquesta definició, qui vulgui aplicar o desenvolupar algun programa d’ètica empresarial en 
la seva organització, haurà d’identificar els valors que existeixen en la societat abans d’aplicar-los 
en la seva empresa, invitant als membres de l’organització a assumir-los perquè es converteixen 
en els valors de l’empresa. Aquests seran vàlids si estan fonamentats en els principis universals i 
en els drets humans (Cortina, 1994). 

Les organitzacions empresarials no sorgeixen espontàniament, sinó que són creades amb una 
finalitat i un propòsit. Al constituir–se, les empreses són responsables d’establir els seus codis i 
valors i de seleccionar al personal que més s’ajusti als mateixos (Felix Socorro, 2009). 

Les persones poden alterar l’ètica existent a les empreses i també la percepció de la mateixa. En 
realitat, són les persones les que han d’ajustar-se als codis d’ètica predominants en l’organització 
que els contracta i s’han de sentir identificats amb ella si van mostrar interès per ingressar en 
aquesta organització empresarial en particular. 

Els empleats o col·laboradors tenen la seva pròpia visió del món, expectatives i valors, però 
aquests elements han de tendir a coincidir amb els que posseeix l’ambient laboral si es desitja 
treballar amb harmonia i per un be comú. No seran els col·laboradors els que marcaran la pauta 
en relació a les expressions ètiques en l’empresa, doncs és aquesta la que deu establir la línia a 
seguir i procurar que es compleixi (C.A. Rosales, 2004). 

Les expressions ètiques de l’empresa dependran dels valors que aquesta tingui i manifesti. Si 
aquests valors són contraris als que tingui el col·laborador serà impossible ajustar-se als aspectes 
ètics esperats. Serà, per tant, responsabilitat de l’empresa comprovar la coincidència de valors i 
expectatives dels seus candidats abans de la contractació i serà responsabilitat dels aspirants 
determinar si aquests s’ajusten als propis i per tant poden ser respectats sense que això generi 
conflictes (Gómez Pérez R, 1999). 

En l’actualitat es donen de forma constant casos de corrupció pública o privada. Quin és l’origen 
d’aquests comportaments no ètics a les empreses? 

La Cia nord-americana ERON va construir un frau de grans proporcions amb la complicitat en 
una de les principals consultories del món. Quin tipus de persones dirigien aquesta empresa? Es 
tractava realment d’un grup d’executius formats en les millors escoles de negocis i que tenien 
salaris molt importants. Ben formats acadèmicament i ben pagats. Però, quin tipus de formació 
humana van rebre? Quin era el seu concepte de servei i lideratge? Quins valors promovien en la 
seva vida personal i laboral? 

Com assenyala Bernardo Kliksberg, Coordinador de la iniciativa Ètica i Capital Social del Banc 
Iberoamericà de desenvolupament, el corrupte no solament fa mal pel que sostreu a la societat 
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sinó pel missatge que transmet: tot per mi, no m’importen els altres, no tinc problemes de 
consciència, l’únic important és enriquir-se. 

En l’àmbit dels governs, Noruega ocupa el primer lloc en la taula de desenvolupament humà de la 
ONU. És una societat que cultiva els seus valors en tots els nivells del sistema educatiu i a través 
de l’exemple dels seus líders. D’aquesta forma cultiva l’ètica. 

Si ens fixem en els exemples mencionats i oposats, ja sigui el cas d’ENRON o Noruega, trobem 
que l’eix fonamental d’un comportament ètic en els negocis i en el desenvolupament és 
l’educació. Si els executius d’ENRON haguessin rebut no solament formació acadèmica sinó 
també una sòlida formació humana i si els països prioritzaren l’educació, els resultats per la nostra 
societat serien distints. 

Quan una persona assumeix un càrrec de responsabilitat ha de ser conscient que els seus actes 
tenen un efecte més gran que els de qualsevol altre empleat. El directiu d’una empresa ha de tenir 
una base sòlida de valors i principis. El que dirigeix te la responsabilitat d’educar i de potenciar les 
capacitats dels empleats al seu càrrec. 

Si les empreses són un dels pilars del desenvolupament econòmic, els que les dirigeixen ha de 
servir als altres en lloc de servir-se a ells mateixos. 

 

7. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

Als darrers anys, la RSC està despertant un enorme interès per part del sector empresarial, les 
escoles de negoci, els inversors i inclús per alguns governs. Des de finals dels anys noranta han 
anat apareixent en el panorama internacional diferents iniciatives, codis i normes encaminades a 
promoure un comportament de les empreses més ètic, sostenible i respectuós amb la societat i el 
medi ambient. La majoria d’aquestes recomanacions, de caràcter voluntari, pretenen estimular el 
desenvolupament de polítiques i estratègies empresarials que incorporen aquests criteris 
argumentant la seva necessitat des de diferents punts de vista: morals, econòmics i socials (De la 
Cuesta, 2004). 

Les corrents a favor de que l’empresa com a organització desenvolupa un paper clau en la 
societat no exclusivament limitat a la creació de riquesa i llocs de treball és cada cop més 
acceptada i els vells esquemes conceptuals de l’escola de Friedman* van perdent rellevància a poc 
a poc. 

Aquest mon globalitzat i interrelacionat com mai, on les grans corporacions multinacionals 
arriben a tenir pressupostos superiors al d’alguns Estats, requereixen unes normes de conducta 
empresarial que, dintre del lliure joc del mercat, minimitzen els impactes socials i mediambientals 
que genera l’activitat econòmica d’aquestes organitzacions a tot el planeta (De Navarro, 2008). 

Un cop definit el model d’empresa socialment responsable a la que a tots ens agradaria pertànyer 
(com accionistes, directius, empleats) o amb qui ens agradaria tenir relacions comercials (clients i 
proveïdors) o socials (administració i societat en general), la clau resideix en com aconseguir que 
aquest somni es transformi en realitat. 

Existeixen diferents angles des dels que es pot enfocar el tema de la RSC i tots ells ofereixen 
argumentacions coherents per justificar, des d’un punt de vista econòmic, social i moral la 
necessitat d’incorporar aspectes de la RSC en la gestió empresarial. 

                                                           

*  Friedman defensava que la única responsabilitat de l’empresa és maximitzar el benefici, amb l’únic límit de la llei i 
les costums mercantils. 
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L’argumentació purament econòmica (macro i micro) ha comportat la proliferació de codis de 
conducta i estàndards sectorials o empresarials de caràcter voluntarista i a l’aparició de la inversió 
socialment responsable dirigida a incorporar en la seva valoració de gestió i riscs econòmics, 
criteris ètics socials i mediambientals. Des de la perspectiva més social o moral, la tendència és 
que existeixi certa regulació que ajudi a equilibrar les forces del mercat protegint al petit inversor 
o consumidor. Actualment ja s’estan començant a aprovar normes nacionals i internacionals en 
les que a més de reconèixer les responsabilitats dels Estats, s’estableixen els mínims requeriments 
en l’àmbit dels drets humans que les empreses multinacionals han de complir (De la Cuesta et al, 
2002). Per primera vegada s’assenyala de manera directa i explícita a les empreses multinacionals i 
s’obren les portes a possibles processos penals contra les companyies en tribunals nacionals i 
internacionals. 

Alguns temes relacionats amb la RSC no són solament de caràcter privat sinó que entren també 
en el terreny de lo públic. Entre d’altres, aspectes com la sanitat, el deteriorament mediambiental, 
l’efecte perillós d’alguns productes, l’educació, la recerca i el desenvolupament i inclús algunes 
polítiques monetàries, fiscals i de comerç internacional. Els inversors comencen inclús a 
reconèixer que els aspectes relacionats amb la RSC, condicionen els resultats futurs de les 
empreses i afecten per tant també al rendiment de les seves carteres (Fernández Gago, 2005). 

A més a més, els grans inversors institucionals, autèntics propietaris de bona part de l’economia 
mundial, tenen avui un poder econòmic sense precedents, raó per la qual les seves decisions 
d’inversió influeixen en el benestar econòmic i social del món. La responsabilitat d’aquestes 
institucions, gestores de bona part de l’estalvi financer mundial, adquireix una dimensió quasi 
pública (De la Cuesta M. 2004). 

Però també els poders públics han de prendre decisions i dictar polítiques de promoció i 
sensibilització de la RSC que ajuden a discriminar entre les bones i males pràctiques empresarials i 
que eduquen als consumidors i inversors, sobre els drets i el poder que dins d’una economia de 
mercat poden exercitar per dirigir la producció, el consum i la inversió. 

Seria de gran ajuda que des de l’administració s’elaboressin documents – guia per les empreses, 
homogeneïtzant i harmonitzant els codis de conducta existents, i definint principis clars per la 
redacció dels balanços socials o memòries de sostenibilitat que podrien ser de caràcter obligatori i 
sotmesos a verificació externa (de Sadgrove, 2000). 
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