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MÒDUL 3: Solució de conflictes en empreses i organitzacions 

 
 
Tema 10. Entendre els conflictes. Negociació, mediació i 
arbitratge: una aproximació des de l’àmbit de les relacions 
humanes en el treball. Què és un conflicte? Quin és l’origen dels 
conflictes? Quin és l’origen dels conflictes? Classes de conflictes. 
Els conflictes en el temps. Condicionants en l’evolució d’un 
conflicte. Dret laboral i normatives per la resolució de conflictes. 
 
Tema 11. El conflicte, una oportunitat de millora del rendiment en 
els grups de treball. Optimització del rendiment grupal a través del 
conflicte. Tècniques grupals per generar idees i solucionar 
conflictes. 
 
Tema 12. Relacions humanes i tècniques de negociació. La 
negociació com a procés. Les conductes dels bons negociadors 
 
Tema 13. La planificació i les fases de la negociació. Definició dels 
límits. On negociar i com començar. Estratègies i tàctiques de 
negociació. Tècniques de negociació refusables. El paper del 
temps. Fases de la negociació.  
 
Tema 14. Mediació: Un cas de gestió i resolució alternativa de 
conflictes. Què és la mediació? Avantatges de la mediació. 
Avantatges de la mediació. Etapes d’una mediació. La mediació 
en l’àmbit organitzacional. La mediació en l’exercici de les 
habilitats directives.  
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TEMA 10. ENTENDRE ELS CONFLICTES. NEGOCIACIÓ, MEDIACIÓ I 

ARBITRATGE: UNA APROXIMACIÓ DES DE L’ÀMBIT DE LES 

RELACIONS HUMANES EN EL TREBALL 

Només estant una mica atent a l’actualitat i al que succeeix al nostre entorn (més o menys 
pròxim), ens adonem que són moltes (tal vegada excessives) les situacions de conflicte que es 
produeixen en el nostre entorn personal, o en el terreny social i/o polític. 

Crec que estaríem d’acord al afirmar que els conflictes normalment no ens agraden, però també 
estaríem d’acord en acceptar que, moltes vegades, els alimentem més del necessari. 

Quants cops haurem sentit recomanacions del tipus: “hem de ser més agressius” –sota la falsa 
creença d’una major competitivitat–, o quan poderosos ens sentim si “apretamos las tuercas” als 
proveïdors –com si es tractava d’enemics més que de partners–, o en quantes ocasions ens 
“barallem” amb altres àrees de la nostra empresa per a aconseguir els nostres objectius –oblidant 
que estem treballant per objectius comuns de major envergadura!– (Boada i Grau, 2009). 

Segurament aquestes i altres situacions ens són familiars. Ens poden servir d’exemple de que 
repetim formes de pensar i d’actuar que no ens ajuden a avançar, més be tot el contrari. Però 
quants minuts dediquem a pensar el que ens costa mantenir aquest tipus d’actituds? Segurament 
són ben poques les ocasions que dediquem a pensar i a valorar el cost real (econòmic i personal) 
dels conflictes. 

Creiem sincerament que des de les universitats, les escoles de negocis, els mateixos directius i els 
educadors, tenim la responsabilitat de promoure un nou paradigma més acord amb el mon 
relacionat amb el que vivim actualment. Està àmpliament demostrat que compartir idees, generar 
sinergies i col·laborar és el que necessiten perquè els països i les organitzacions avancin, innovin i 
trobin solucions als vells problemes i als conflictes de sempre (Saratxaga, K, 2007). 

Hem d’assumir postures valents, valorar les discrepàncies, acceptar els conflictes, i adoptar una 
actitud proactiva que ens permeti trobar solucions que, de segur, ens permetran millorar i 
avançar. 

L’exercici professional en la gestió de les persones, en qualsevol àmbit de les organitzacions i de 
les empreses, requereix avui en dia gestionar els conflictes de forma adequada mitjançant 
estratègies de consens que afegeixin valor a les campanyes; així dons, han de quedar enrere de 
forma progressiva les velles formes de resolució de conflictes basades en el “no consens”. La 
gestió adequada dels conflictes, entesa com la recerca de solucions que no produeixen, 
desenvolupin i incrementin més conflictes innecessaris, necessita d’una formació específica. 

 OBJECTIUS 

 Aprofundir en el coneixement i origen dels conflictes dintre de les organitzacions. 

 Entendre les diverses formes d’aproximar-se als conflictes i analitzar-los i classificar-los. 

 Analitzar els aspectes positius i negatius dels conflictes dintre de les organitzacions. 

 Conèixer l’evolució dels conflictes en el temps i els condicionats de la seva evolució. 

 Conèixer aspectes legislatius referents als processos de negociació, mediació i arbitratge com a 
possibles formes de resolució o gestió de conflictes en l’àmbit laboral. 



3 

 

IDEES CLAU: 

 Conflicte és un problema, els aspectes fonamentals del qual estan incontrolats. 

 Hi ha símptomes generals que poden fer reconèixer una situació de conflicte en el si d’una 
organització. 

 Competir o cooperar són processos fonamentals en la dinàmica dels conflictes. 

 Una forma d’analitzar els conflictes és analitzar el nivell en que apareixen. 

 Els patrons de conflicte poden ser agrupats en quatre grans grups que responen a necessitats 
bàsiques de l’esser humà i que s’agrupen en setze formes bàsiques de conflictes. 

 Els conflictes compleixen diverses funcions i tenen aspectes positius i negatius. Sempre tenen 
una funció social. 

 Tot conflicte te una fase d’inici, una fase culminant i una etapa de distensió. De vegades els 
conflictes es tornen crònics. 

 En l’àmbit del dret laboral s’intenten regular les normatives per les possibles vies de resolució 
de conflictes (negociació col·lectiva, arbitratge, mediació). 

 

1. QUÈ ÉS UN CONFLICTE? 

La veritat és que no existeix una paraula única per a definir el conflicte, donat que es tracta d’un 
concepte multidimensional. Combinar el raonament amb les emocions, tal com es presenta al 
següent esquema, pot ser una manera clara d’aproximar-se a la definició del conflicte. 

- 
 

R
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am
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t 

  
+

 

Dilema Confusió 

Problema Conflicte 

 - Emocions + 

Figura 1. 

Encara que en la pràctica social paraules com “dilema”, “problema”, “confusió” i “conflicte” 
s’utilitzen com sinònims, en la intervenció en gestió de conflictes resulta útil diferenciar-les. 

Així doncs, anomenem “conflicte” a un problema, els aspectes emocionals del mateix estan sota 
control. Quan el nivell emocional és tan baix que permet actuar fredament i el nivell de 
raonament és molt alt ens trobem en front d’un “dilema”, es a dir, davant d’alguna cosa que 
solament depèn de la pressa de decisions en el procés. Un nivell d’alta emocionalitat i raonament 
ens condueix a una situació que hem anomenat confusió o dit d’una altra manera, que presenta 
una alta complexitat. 
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En endavant utilitzarem la paraula “conflicte” en un sentit ampli i que comprèn els quatre 
supòsits mencionats anteriorment, però cal recordar que la interacció entre emocions i raonament 
dibuixa la classe de conflicte amb el que ens trobem. 

Moltes vegades, des de fora, costa percebre que existeix una situació de conflicte. A continuació 
assenyalem alguns símptomes generals de conflicte que es poden presentar en una organització 
(Gago y Escalante, 2006): 

 Els membres es mostren impacients uns amb els altres. 

 S’ataquen les idees abans que estiguin completament expressades. 

 Els membres del grup prenen partit i es neguen a cedir. 

 El arguments s’exposen amb gran violència verbal. 

 Els membres del grup s’ataquen els uns als altres de forma subtil. 

 Els membres del grup parlen desfavorablement del mateix i sobre la seva capacitat. 

 Els membres del grup contradiuen clarament les propostes del que el dirigeix. 

 Els membres del grup s’acusen entre si de no entendre el problema real. 

 Alguns membres del grup tergiversen les contribucions dels altres membres. 

 

2. QUIN ÉS L’ORIGEN DELS CONFLICTES? 

Els conflictes existeixen en la vida i en totes parts perquè serveixen per alguna cosa. No tots els 
conflictes han de ser forçosament dolents i poden haver aspectes dels conflictes que tinguin 
alguna utilitat social. Les relacions de poder que formen el nucli de tota interacció social es situen 
en el nucli de tot aquest debat. 

Els processos de competició i cooperació, constitueixen l’essència i l’indicador de molts tipus de 
conflicte (Redorta, J, 2007): 

 

Figura 2. 

Hi ha moltes explicacions per les causes dels conflictes, cap suficientment satisfactòria. Competir 
o cooperar són processos fonamentals en la dinàmica dels conflictes. 

Origen del procés competitiu / 
cooperatiu 

Interdependència 

d’objectius 

Les dues parts poden arribar 

a aconseguir els seus 

objectius al mateix temps 

Solament una de les parts 
pot aconseguir els seus 
objectius 
Un guanya i l’altre perd 

Cooperació 

Competició 

Positiva 

Negativa 
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La filosofia s’ha ocupat d’analitzar durant segles, sense arribar a un acord definitiu, quines són les 
causes dels conflictes i que cal fer per viure en harmonia (cooperació). Thomas Hobbes, un autor 
del segle XVII, redueix el problema a considerar tres causes bàsiques com a font dels conflictes: 
el procés de competició (algú creu que pot més que un altre), el procés d’afirmació (algú creu que 
és més que un altre) i la desconfiança en les relacions socials. 

 

3. CLASSES DE CONFLICTES 

Les ciències socials, en particular la conflictologia, han assajat diverses formes d’aproximar-se als 
conflictes. Una d’elles ha estat analitzar el nivell en el que apareixen. Així tenim (segons Boada i 
Grau, 2006): 

 

Nivells de conflicte 

Intrapersonal 
És un conflicte exclusivament nostre i que de vegades ho és simplement 
perquè nosaltres el vivim així. 

Interpersonal El conflicte m’afecta a mi i a una altra persona. 

Grupal 
El conflicte pot afectar a tres o més persones. El grup es considera petit si 
esta format per unes 20 persones o menys. 

Intergrupal El conflicte afecta a un o més grups de persones. 

Social El conflicte afecta a tota la societat. 

Taula 1. 

Aquesta classificació ens ajuda a orientar-nos per saber com solucionar un conflicte. Així, en un 
conflicte interpersonal probablement s’haurà de recórrer a la psicologia, com el recurs més adient 
per a resoldre’l, metre que per solucionar un conflicte que inclogui el conjunt de la societat les 
ciències polítiques poden ser l’enfocament convenient. La resta de conflictes estarien en els 
nivells interpersonals, grupals i intergrupals. 

Però, en realitat, tots els conflictes als que hem de fer front tenen a veure amb la vida social i amb 
la dinàmica dels grups humans, inclús els que s’estableixen entre dues persones (interpersonals). 
Ja que la dinàmica de grups considera que dues persones constitueixen la mínima expressió d’un 
grup (Puchol, L, 2007). 

La classificació sempre ha estat una bona font d’informació. Els conflictes es poden caracteritzar 
pel seu patró. Un patró te que veure amb una pauta repetitiva de la conducta que som capaços de 
reconèixer i identificar. Per exemple, encara que un dia no mengem, solem menjar a diari i això 
permet preveure que farem diversos menjars cada dia. 

També podem afirmar que tots tenim un estil, una forma de repetir conductes, d’enfrontar-nos 
als conflictes, així com una manera d’entrar en conflicte, que respon als nostres aprenentatges 
vitals. De la mateixa manera, els conflictes es repeteixen. 

La idea CAT (Conflict Analysis Tipology) va ser desenvolupada per J. Redorta l’any 2002 i 
presentada en el llibre “Como analizar los conflictos” (Paidos 2004, 2007) i contempla que els 
patrons de conflicte poden ser agrupats en quatre grans grups que responen a necessitats bàsiques 
de l’ésser humà i que s’agrupen en setze formes bàsiques de conflictes. 
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o Ser: Si incloem aquí aquells patrons de conflicte més vinculats al sentit de l’afirmació 
personal: autoestima, valors, identitat, informació. 

1. Autoestima: Disputem perquè el meu orgull personal es sent ferit 
2. Valors: Disputem perquè els meus valors o creences fonamentals estan en 

joc. 
3. Identitat: Disputem perquè el problema afecta a la meva manera íntima de 

ser el que soc. 
4. Informació: Disputem per alguna cosa que es va dir o no es va dir o que es 

va entendre de forma distinta. 

o Seguir: És la idea d’evolucionar i desenvolupar-se. Per aquesta raó s’inclouen aquí els 
patrons expectatives, inadaptació, atributiu i inhibició. 

5. Expectatives: Disputem perquè no es va complir el que un esperava de 
l’altre. 

6. Inadaptació: Disputem perquè canviar les coses ens produeix tensió. 
7. Atributius: Disputem perquè l’altre no assumeix la seva responsabilitat o 

culpa en la situació plantejada. 
8. Inhibició: Disputem perquè clarament li correspon a l’altre buscar la solució. 

o Aconseguir: S’aconsegueix a través del domini i en l’expressió del mateix s’inclouen patrons 
com poder, legitimació, normatius, incompatibilitat personal persistent, legitimació. 

9. Poder: Disputem perquè algú de nosaltres vol manar, dirigir o controlar a 
l’altre. 

10. Normatius: Disputem perquè s’incompleix una norma legal o social. 
11. Incompatibilitat personal persistent: Disputem perquè habitualment no ens 

entenguem com a persones. 
12. Legitimació: Disputem perquè l’altre no està d’alguna manera autoritzat a 

actuar com ho fa, ho ha fet o pensar fer-ho. 

o Mantenir: L’ésser humà te un sentit patrimonial de les coses i també te un sentit i percepció 
de l’equitat. S’agrupen aquí els patrons següents: recursos escassos, interessos, 
estructural i inequitat. 

13. Recursos escassos: Disputem per alguna cosa de la que no hi ha suficient per 
a tots. 

14. Estructurals: Disputem per un problema la solució del qual requereix molt 
de temps, esforços importants de molts o medis que superen les nostres 
possibilitats personals. 

15. Interessos. Disputem perquè els meus desitjos i interessos són clarament 
contraposats als del altre. 

16. Inequitat: Disputem perquè considerem força injusta l’acció o conducta de 
l’altre o altres. 
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En la figura 3 s’il·lustra aquest procés bàsic. 

 

Figura 3. Necessitats bàsiques subjacents al conflicte. 

La primera necessitat bàsica és correspon amb l’existència, en el sentit ampli del terme. 
Necessitem ser i seguir essent, en el sentit d’evolucionar. Una segona necessitat bàsica ja seria 
més instrumental i es correspondria amb l’idea d’aconseguir i mantenir lo aconseguit, que és 
seguir tenint. 

Tots els conflictes encaixen d’alguna manera en algun dels distints patrons; d’aquesta forma 
aquests setze tipus expliquen la totalitat de possibilitats de conflicte. Els patrons són els elements 
del conflicte que aporten major informació rellevant per saber com actuar davant d’un cas 
concret i no depenen del nivell en el que es produeixi el conflicte. 

Així, un conflicte de poder, per exemple, ho serà tant si es produeix en el nivell de la relació 
interpersonal, com en la grupal o en la intergrupal. 

Els conflictes compleixen diverses funcions, entre les que destaquem (Gago y Escalante, 2006): 

 Verificar el poder que te cada part a partir de la confrontació. 

 Posa a les parts enfrontades en relació. 

 Afecta a la cohesió que manté un grup entre els seus membres. 

 Provoca reaccions en cadena. 

 Permet que es manifesten habilitats personals noves a l’aparèixer el conflicte. 

 Dona sortida a necessitats psicològiques profundes (trencar la rutina, etc...). 

 Apareixen innovacions en el marc del conflicte. 

 S’aprenen mètodes de prevenció de conflictes futurs. 

 La necessitat de resoldre el conflicte origina actituds cooperatives. 

 Apareix nova informació en el marc del conflicte. 

 Les tasques a executar s’endarrereixen al tenir que afrontar el conflicte (pèrdues de temps). 

 
 

Seguir 
 

Ser Conseguir Mantenir 
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 Desgast emocional. 

 Es promou el interès personal davant l’organització. 

 Apareixen nous compromisos entre les parts i nova estabilitat temporal en la relació a partir 
de l’acord. 

De l’anàlisi de les anteriors funcions es deriva que en els conflictes existeixen aspectes positius i 
negatius, que poden tenir un cicle constructiu i un cicle destructiu a partir de cert nivell, i que 
determinat índex de conflicte pot ser estimulant pels objectius generals d’una organització, i 
inclús en les relacions interpersonals, ja que permet el creixement personal si s’afronta de forma 
adequada (Silva González et al, 2008). 

La visió negativa que tenim dels conflictes esta molt relacionada amb el desgast emocional que 
generen. 

Alguns aspectes positius dels conflictes són els següents: 

 El conflicte és un motor de canvi personal i social. 

 Estimula el interès, la curiositat i la necessitat de comunicació en la fase inicial del cicle. 

 Emmarca un grup en front d’un altre i contribueix a la cohesió interna dels grups enfrontats. 

 El procés de resolució de conflictes tendeix a estimular la creativitat amb noves propostes 
que cal valorar. 

 Facilita la comunicació oberta sobre temes rellevants per les parts. 

 Fomenta el reconeixement de la legitimitat de l’altre i dels seus interessos. 

 Pot conduir a la confiança, destacant les semblances sobre les diferències en el procés de 
resolució. 

A continuació destaquem també alguns aspectes negatius dels conflictes: 

 La comunicació es redueix i es va fent més insegura. 

 S’estimula la idea de que la solució es una qüestió vinculada a les relacions de poder. 

 Es genera una actitud hostil i sospitosa que incrementa les diferències i disminueix la 
consciència de semblances. 

 Es produeixen judicis erronis sobre l’altre, les percepcions es distorsionen, apareixen l’estrès i 
les tensions, actituds estereotipades i defensives, polarització del pensament i reducció 
d’alternatives. 

No sempre els conflictes són dolents. Poden tenir un cicle destructiu, però també efectes 
beneficiosos i sempre tenen una funció social. 
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4. ELS CONFLICTES EN EL TEMPS 

És important considerar la perspectiva temporal dels conflictes. Tot conflicte te una fase d’inici, 
una fase culminant i una etapa de distensió. Segons les característiques de cada conflicte, pot 
costar més o menys reconèixer aquestes fases o etapes, i aquestes poden ser de distinta duració. Si 
són curtes, direm que es tracta d’un conflicte molt intens, es a dir, molt emocionalitzat, i en el que 
les emocions tendeixen a atenuar–se amb molta rapidesa. 

De vegades succeeix que els conflictes molt intensos no poden resoldre’s amb un fort 
enfrontament o en varis i la emocionalitat va disminuint en el temps. Però aquest conflicte no es 
resolt (generalment per equilibri en les relacions de poder) es torna crònic i anirà emergent 
regularment amb menor intensitat. Altres vegades s’estén ràpidament pels grups socials. Una 
forma de representar això podria ser la següent: 

 

 Intens   Moderat  

 Estès   Localitzat  

 Breu (o transitori)   Durader (o estable)  

 

Figura 4. La forma del conflicte 

Un conflicte pot estar incubant–se durant molt de temps i aparèixer de forma sobtada (Saratxaga, 
K, 2007). És el moment en el que prenem consciència de que tenim un problema. Altres vegades 
un esdeveniment aparentment sense importància pot desencadenar el conflicte, si existeixen les 
bases perquè això succeeix-hi. En aquest cas el desencadenament actua com la gota que fa vessar 
el got. 

Quant un conflicte tendeix a complicar-se cada cop més i les parts adopten una actitud de 
competició direm que el conflicte està escalant. La escalada és la situació en la que les parts 
augmenten el seu nivell d’enfrontament. A partir d’un moment donat, el conflicte s’estabilitza, ja 
sigui per una situació d’empat, per esgotament dels recursos de les parts o perquè hagin arribat a 
la conclusió de que es convé cooperar. A partir d’aquí, el conflicte tendeix a esmorteir–se i direm 
que està desescalant. En qualsevol cas, la confiança entre les parts és el que ha quedat més afectat 
en el procés. 

Punt mort 
Incertesa 

 
Figura 5. Evolució del conflicte en el temps. 

Els conflictes es desenvolupen en el temps. Hi ha un cicle ascendent, un espai d’ambigüitat i un 
cicle descendent. De vegades els conflictes es tornen crònics (Boada i Grau, 2009). 
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5. CONDICIONANTS EN L’EVOLUCIÓ D’UN CONFLICTE 

Un conflicte, com una malaltia, pot seguir un curs més o menys predictible. El seu 
desenvolupament depèn de diversos factors, però existeixen alguns paràmetres que ens permeten 
estimar un cert pronòstic en la seva evolució. 

Convé reflexionar sobre aquests factors. A la taula 2 (J. Recorda 2007) es correlaciona el grau 
d’intensitat en que s’aprecien els més comuns. 

Si dibuixem una línia que uneix-hi les nostres distintes apreciacions d’intensitat en una escala de 1 
a 9, establirem un cert perfil. Quan més a l’esquerra es trobi la ratlla que dibuixem, millor i més 
senzill és el pronòstic. En qualsevol cas hem de considerar que solament es tracta d’una 
aproximació, perquè el pes de qualsevol d’aquests factors per si sol pot inclinar molt la balança en 
l’evolució del conflicte. En aquest supòsit el quadre ens indica per on haurem que orientar la 
intervenció. 

Elements condicionants de l’evolució del conflicte 

Context 

Facilita el desenvolupament del 
conflicte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dificulta el desenvolupament del 
conflicte          

Significat 

Poques i dèbils emocions 
implicades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Moltes i fortes emocions 
implicades          

Cicle 

Desescalada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Escalada 
         

Poder 

Simètric 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Asimètric 
         

Nivell 

Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Grupal 
         

Parts 

Úniques 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Múltiples 
         

Durada 

Curta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Llarga 
         

Comunicació 

Fluida i fiable 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Distorsionada 
         

Desencadenant 

Identificat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Desconegut 
         

Fonts 

Causes conegudes i acceptades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Causes desconegudes i rebutjades 
         

Taula 2. 
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6. DRET LABORAL I NORMATIVES PER LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

El “Código de Derecho del Trabajo” en el seu article 303 assenyala “la negociación colectiva es el 
procedimiento a través del cual empleadores y trabajadores se relacionan con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado”. La 
negociació col·lectiva te com a principal objectiu la materialització d’un contracte col·lectiu. 

No obstant això, en l’article 314 de l’esmentat codi s’assenyala que “sin perjuicio del 
procedimiento de negociación colectiva reglada, con acuerdo previo de las partes, en cualquier 
momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, podrán iniciarse negociaciones directas y sin 
sujeción a normas de procedimiento para convenir condiciones comunes de trabajo y 
remuneraciones u otros beneficios”. 

Ara be, dintre del que és la tramitació del contracte col·lectiu, en l’article 352 del “Código del 
Trabajo” s’estableix que “en cualquier momento de la negociación, las partes podrán acordar la 
designación de un mediador”. Es a dir, queda contemplada la possibilitat de que les negociacions 
no arribin a bon port i sigui necessària la figura d’un mediador. 

El mediador seria la persona encarregada de fer coincidir a les parts, que arribaran a un acord 
contractual i en el que el mediador no participa ni actua de cap manera a favor de cap de les parts. 
El criteri d’acceptació i imparcialitat és clau perquè la labor del mediador doni els fruits esperats. 
Aquest fet és el que diferencia la tasca d’un mediador del que pot ser un representant o un agent 
encarregat de conduir la negociació. El mediador ha de tractar d’obrir vies de comunicació entre 
les parts en conflicte. 

Per últim, ens trobem una tercera via de resolució de conflictes anomenada arbitratge. En l’article 
355 del “Código de Derecho del Trabajo” s’assenyala “las partes podrán someter la negociación a 
arbitraje en cualquier momento, sea durante la negociación misma o incluso durante la huelga o el 
cierre temporal de de empresa o lock-out”. 

L’arbitratge és un procediment de solució pacifica de conflictes laborals, individuals o col·lectius, 
que suposa la intervenció d’un tercer, anomenat àrbitre, al que es sotmet la decisió, dictant un 
laude arbitral. L’arbitratge és voluntari per les parts, exceptuant que s’hagi establert la seva 
obligatorietat per conveni col·lectiu; en aquest cas solament es podrà recórrer a la via judicial un 
cop intentat aquest. El que no és voluntari és l’acceptació i compliment per les parts d’allò que 
resulti de l’arbitratge i que queda reflectit amb el “laudo arbitral”. 

En l’article 363 del “Código de Derecho del Trabajo” es diu que el tribunal arbitral “estará 
obligado a fallar a favor de una de las dos proposiciones de las partes, vigentes en el momento de 
someterse el caso a arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En consecuencia, no podrá 
fallar por una alternativa distinta ni contener en su fallo proposiciones de una o otra parte”. 

L’arbitratge és, doncs, un procediment legal que preveu els requisits i actes que es desenvoluparan 
per solucionar un conflicte sense necessitat de recórrer a l’autoritat judicial. A diferència de la 
negociació o mediació, més que arribar a un acord entre les parts, el que pretén és emetre un 
dictamen o resolució que serveixi per tancar una situació de conflicte. El resultat del mateix és el 
que es coneix com “laudo arbitral”. 

Tant en la negociació com en la mediació existeix voluntat d’acord respecte al contingut de la 
controvèrsia o almenys existeix la percepció de que és possible aconseguir un acord. En el primer 
cas sense necessitat de recórrer a un tercer, en el segon recorrent a un tercer que ampliï les 
possibilitats i faciliti el procés negociador, mitjançant una conciliació o un apropament entre les 
parts. 

En el cas de la mediació i de l’arbitratge l’aparició d’un tercer és un element fonamental. Aquest 
fet, suposa l’acceptació per part dels involucrats directament en el conflicte que no es disposa de 
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la força suficient per imposar criteris (conflicte manifest), o bé, no es disposa de l’habilitat ni de 
l’obertura suficient per trobar metes comunes que permeten una conciliació (negociació). 

En sentit estricte els judicis laborals en els que cap de les parts esta disposada a renunciar als seus 
interessos no respon a la definició que hem donat d’arbitratge, que en essència pretén 
precisament la resolució dels conflictes sense haver d’arribar a la via judicial. 
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TEMA 11. EL CONFLICTE, UNA OPORTUNITAT DE MILLORA DEL 

RENDIMENT EN ELS GRUPS DE TREBALL 

En aquest tema estudiarem com el conflicte pot ser un factor positiu i que augmenti l’eficàcia en 
els grups de treball; també estudiarem diferents tècniques de resolució de conflictes grupals. 

Si hi ha alguna característica que defineixi actualment les empreses, és la gran complexitat en la 
seva composició interna: àrees, departaments, seccions, que a la vegada estan compostos per 
múltiples equips de treball dins dels quals es troben cada una de les persones que componen 
aquesta organització. Per això, com afirmen Yubero i Morales (2006): 

És bàsic fer atenció a l'existència de diferents grups dins d'una mateixa organització per 
comprendre els conflictes que sorgeixen i sorgiran entre uns i d'altres. 

En l'àmbit de la investigació, un dels pioners a l'hora de distingir entre grups dins de les 
organitzacions va ser el psicòleg americà Claiton Paul Alderfer el 1987. Aquest autor postula que 
en tota organització les persones s'insereixen en grups, que a la vegada s'integren en un sistema 
social més ampli i complex dins de l'organització. D'aquesta manera, Alderfer distingia entre els 
"grups d'identitat", aquells en els quals els membres comparteixen característiques biològiques 
comunes com a edat, gènere, ètnia... i "grups organitzacionals", on el nexe d'unió entre els 
membres està més relacionat amb la posició en l'organització o les experiències de treball.  

Els membres d'una organització perceben i actuen de forma diferent en funció de les seves 
relacions amb els altres membres, els seus rols i principalment el grup o grups dels que formen 
part, i dins d'aquesta relació entre els membres del grup no podem oblidar els conflictes. 

Dins de l'organització, els grups juguen un paper fonamental en la consecució dels objectius 
organitzacionals, i els seus membres tenen una funció clau. Els objectius perseguits per la creació 
de grups en les organitzacions són els següents (Mañas y Díaz, 2009): 

1. La consecució d'una millor distribució del treball. 

2. Aconseguir una direcció i control més eficaç del treball. 

3. Els grups són un mitjà per solucionar problemes i prendre decisions, ja que s'aglutinen per 
àrees les habilitats i coneixements idonis en funció dels problemes que puguin sorgir. 

4. Permeten un processament d'informació i una comunicació més eficaç. 

5. També són eficaços en la recollida d'informació, d'idees i de suggeriments rellevants per a 
l'organització procedents de la pròpia organització o de l'entorn ambiental. 

6. Són de gran utilitat per provar o ratificar decisions preses fora del grup. 

7. Aconsegueixen coordinar i enllaçar les diferents unitats o elements de la pròpia organització i 
entre l'organització i el seu medi ambient. 

8. Amb la creació de grups, s'incrementa el nivell de compromís dels membres i 
s’aconsegueixen majors nivells d'implicació en els plans i activitats de l'organització. 

9. Els grups poden ser utilitzats per resoldre conflictes en l'organització. 
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Si hi ha un aspecte de crucial importància per definir la raó de ser dels grups de treball en les 
organitzacions, aquesta és l'eficàcia. Aquesta ha estat àmpliament estudiada en el passat i continua 
sent clau en els treballs actuals per diferents raons de caràcter teòric, empíric i pràctic. 

En l'actualitat, per a la millora de l'eficàcia en els grups de treball, s'ha obert una important línia 
d'investigació que proposa el conflicte com a element activador del canvi i optimitzador de 
l'acompliment grupal. Aquesta línia d'estudi fonamenta la seva hipòtesi en què el conflicte 
interpersonal o intergrupal millora més que obstaculitza l'assoliment individual, la qualitat de les 
decisions del grup, o la productivitat de les organitzacions (Van de Viert i De Dreu, 2005). 

 

OBJECTIUS 

 Conèixer els mecanismes de millora del rendiment grupal a través del conflicte. 

 Estudiar i comprendre diferents tècniques grupals  per generar idees i solucionar conflictes. 

 

IDEES CLAU: 

 En qualsevol organització les persones formen grups que a la vegada s’insereixen en un 
sistema social més ampli i complex dintre de les organitzacions. 

 Dintre d’una organització, els grups juguen un paper clau en la consecució dels objectius 
organitzacionals i els seus membres tenen una funció clau. 

 En l’actualitat, per la millora dels grups de treball, es proposa el conflicte com un element 
activador del canvi i optimitzador dels grups. 

 Un conflicte te conseqüències constructives o destructives depenent de si les parts perceben 
interdependència positiva o negativa per aconseguir els respectius objectius. 

 Existeixen diferents tècniques grupals per generar idees i solucionar conflictes. 

 

1. OPTIMITZACIÓ DEL RENDIMENT GRUPAL A TRAVÉS DEL CONFLICTE 

En situacions d'harmonia organitzacional o en les quals es reprimeix la discussió intra o inter 
grupal, pot resultar beneficiós intentar encoratjar o beneficiar el conflicte més que prevenir-lo o 
mitigar-lo buscant l'eficàcia i la millora del rendiment. Però estimular el conflicte és jugar amb 
foc, i podem trobar agents que, de no ser controlats, derivin l'objectiu del conflicte als seus 
interessos (Van de Vliert i De Dreu, 2005). 

Desafortunadament hi ha pocs treballs sobre quin hauria de ser el grau de conflicte ideal o quan 
s'ha d'estimular el conflicte de manera que sigui beneficiós per a l'assoliment dels objectius de les 
organitzacions. 

Ens interessa conèixer les condicions en les quals l'estimulació del conflicte donarà com a resultat 
la millora del rendiment (Mañas y Díaz, 2009). 

A l'hora de la millora del rendiment grupal, la principal premissa a seguir és "estimular el conflicte 
orientat a la tasques i, en la mesura de lo possible, prevenir i mitigar el conflicte relacional o 
orientat a la identitat". 

En un conflicte es distingeixen tres nivells de tensió (baixa, moderada i alta) que provoquen 
efectes diferents respecte a l'efectivitat grupal. Els conflictes on es troben baixos nivells de tensió 
condueixen les parts a la inactivitat. Els conflictes en els quals s'experimenta un alt nivell de 
tensió redueixen la capacitat de percebre i analitzar la informació necessària per a la resolució, 
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derivant cada vegada més el conflicte al pla personal o afectiu, pel que el resultat del grup és 
menys eficaç i completament desestructurat. Un nivell moderat de tensió és l'ideal per a la 
resolució eficaç dels conflictes i un augment de l'efectivitat grupal (Mañas, M.A., 2005). 

Un conflicte té conseqüències constructives o destructives depenent de si les parts perceben 
interdependència positiva o negativa entre l'assoliment dels seus respectius objectius (Mañas y 
Díaz, 2005). 

En cas de la interdependència positiva dels fins, les parts perceben que les activitats per 
aconseguir les metes són incompatibles, però de la mateixa manera s'observa compatibilitat entre 
l'assoliment dels seus propis objectius i els de l'altre, la qual cosa provocarà la desaparició de part 
del conflicte i la col·laboració en la seva resolució. En el cas de la interdependència negativa dels 
fins, les parts perceben que les activitats necessàries per aconseguir els objectius són 
incompatibles, igual com ho és l'assoliment de les seves pròpies metes i l'assoliment de les metes 
de l'altra part, per la qual cosa l'ajuda mútua a l'hora d'assolir aquests objectius serà una tasca 
impossible (Mañas et al, 1999). 

 

2. TÈCNIQUES GRUPALS PER GENERAR IDEES I SOLUCIONAR 
CONFLICTES 

Exposarem una sèrie de tècniques útils per solucionar situacions conflictives de forma 
satisfactòria i generadora d’idees. 

Aquestes tècniques són les més emprades pels equips o grups de treball. En primer lloc 
abordarem aquelles tècniques més creatives per a continuació passar a les que s'orienten a la 
resolució de problemes. Per a això hem seguit la classificació i descripció realitzada per Francisco 
Gil (2004). 

2.1 Brainstorming 

Aquesta és una de les tècniques més emprades en situacions en les quals per resoldre un 
problema és necessària la generació de gran quantitat d'idees de forma creativa. El brainstorming 
"tempesta d'idees" va ser creada per Osborn el 1953 i des de llavors ha tingut una gran 
acceptació. 

Es tracta d'una tècnica creativa l'objectiu de la qual és aconseguir inicialment la major quantitat 
possible d'idees mitjançant la utilització de processos d'associació lliure. Per a això es deixen al 
marge els processos de crítica i valoració de les idees enunciades amb la suposició de que en la 
gran quantitat d'idees aportades es trobi després una idea de qualitat que posteriorment serà 
identificada. 

A causa de la seva senzillesa i efectivitat s'aplica com a tècnica bàsica per a la recerca d'idees en 
relació amb tots els temes, aplicacions i àmbits. S'aplica fonamentalment en les fases inicials de 
l'elaboració de plans, resolució de conflictes, realitzar innovacions, etc. 

El procediment per a la utilització exhaustiva requereix seguir les següents fases: 

1. Comunicar amb antelació el tema que es tractarà. Es pot fer un dia abans. 

2. Explicar els principis en què es basa la tècnica. L'expert o moderador insisteix sobretot que 
s'eviti la crítica i la valoració i que es generin la major quantitat possible d'idees. 

3. Precalentament. S'intenta relaxar l'ambient del grup de treball perquè sorgeixin el major 
nombre possible d'idees. 

4. Plantejament del problema. El moderador planteja l'enunciat del problema de forma clara i 
comprensible per a tots. 
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5. Producció d'idees. Els membres del grup comencen a proposar idees amb l’objectiu 
d'aportar el major nombre possible d'idees que solucionin el problema o conflicte. 

6. Classificació de les idees. L'expert o moderador ajuda al grup a classificar les idees en 
categories. 

7. Avaluació i selecció de les idees. S'avaluen les idees per mitjà de diferents criteris que ajudin a 
resoldre el problema. 

Presentació de les idees seleccionades. Es presenten tant les idees seleccionades per a la resolució 
del problema com el procés seguit per trobar-les. 

2.2 Anàlisi morfològica 

L'objectiu és descompondre el tot (problema o conflicte) en les seves parts (elements) per a a 
partir d'allà realitzar combinacions entre elles i trobar la que resulta més eficaç per solucionar el 
problema. 

L'anàlisi morfològica segueix aquestes fases fonamentals (Mañas y Díaz, 2009): 

1. Anàlisi del problema. Es descriu el problema o conflicte i es descompon en la recerca dels 
elements que el componen. 

2. Combinació dels elements. Arran dels elements que componen el problema es configura una 
matriu morfològica en la qual es recullen les combinacions de tots ells. 

3. Recerca morfològica. Per a la qual cosa es poden utilitzar dos procediments: recerca a l'atzar i 
recerca per enumeració ordenada prenent totes les combinacions possibles. 

4. Anàlisi de solucions. Es redueixen les solucions obtingudes a aquelles que millor es vinculen 
amb determinats criteris (disponibilitat, terminis, característiques, etc.) per solucionar el 
conflicte o problema. 

2.3 Solució creativa de problemes 

Aquest mètode ha estat desenvolupat a partir de la tècnica brainstorming, però amb la característica 
de tenir major abast, ja que representa un procediment integral de resolució de problemes. 

L'objectiu és guiar el procés de presa de decisions, explorant les possibilitats que es plantegen en 
cada fase i seleccionant-les (Gil, F, 2004). 

1. Trobar tot allò que integri alguna cosa problemàtica. 

2. Buscar informació i dades. 

3. Trobar el problema. De tota la informació i qüestions plantejades se selecciona una o un 
conjunt de les mateixes que millor reflecteixin el problema. 

4. Trobar idees. En aquesta fase es busquen causes, alternatives, explicacions i es conclou amb la 
selecció de les més importants. 

5. Trobar solucions. Consisteix en la formulació de criteris per avaluar i revisar el conjunt d'idees 
seleccionades anteriorment. 

6. Aconseguir acceptació. Consisteix a realitzar un pla d'acció i implica elaborar un llistat dels 
factors que recolzin i que dificulten la implantació de la decisió. 

2.4 Tècnica del grup nominal 

L'objectiu d'aquesta tècnica és tractar qüestions úniques. És útil per generar idees i identificar els 
factors intervinents en un problema. Està molt indicat en situacions conflictives quan hi ha tensió 
tàcita entre els membres del grup de treball (Van de Vliert y De Dreu, 2005). De fet, aquesta 
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metodologia de treball es va crear per controlar i reduir problemes d'interacció en els grups de 
treball que es donaven quan els membres amb major estatus exercien pressió sobre la majoria o 
sobre els membres de menys estatus (Delbecq et al, 1975). 

1. Formulació de la pregunta-estímul o tema de discussió. Aquesta fase la realitza el coordinador 
i normalment per escrit en un paper o a la pissarra. 

2. Generació individual d'idees. Els participants redacten per escrit i de forma individual les seves 
respostes a la qüestió plantejada anteriorment. 

3. Exposició d'idees. Cada membre del grup exposa verbalment en torns les seves idees a la resta 
del grup. 

4. Clarificació d'idees. La resta de membres del grup li plantegen les qüestions que veuen 
necessàries, però es tracta només d'aclarir les idees i no de valorar-les. 

5. Agrupació d'idees. Les idees exposades es van classificant, quedant en vista de tots. 

6. Avaluació de les respostes. Cada un dels membres avalua de forma individual les idees 
presentades. 

7. Recompte. El coordinador realitza un recompte final de les puntuacions donades a cada una 
de les idees i es dóna a conèixer el resultat. 

8. Elecció de la idea més valorada. La idea amb millor puntuació és l'elegida per resoldre el 
conflicte o problema en l'organització. 

2.5 Tècnica Delphi 

La tècnica, que pren el seu nom del famós oracle de Delfos de la mitologia grega, es va començar 
a utilitzar en els anys cinquanta del segle passat amb finalitats militars, i consisteix en un 
procediment de predicció qualitativa, en el qual persones expertes, sense relació entre si i que no 
estan físicament reunides, contesten a una seqüència de preguntes o qüestionaris, i a través 
d'aquestes respostes s'intenta tenir un resultat representatiu de l'opinió del grup sobre un tema. 

L'objectiu de la mateixa és l'anàlisi de problemes complexos, de situacions incertes, el pronòstic 
de fets futurs, quan es pretenen donar solucions a problemes complexos i quan hi ha una especial 
dificultat per reunir els experts membres del grup de decisió. 

El procés a seguir en aquest procediment consta de les següents fases: 

1. L'equip coordinador-investigador prepara un qüestionari en el qual planteja diferents 
preguntes sobre la temàtica o problemàtica a tractar. 

2. Se'ls envia el qüestionari als experts que ho contestin i donin les seves opinions sobre això. 

3. Els experts remeten les seves respostes i opinions a l'equip coordinador. 

4. Després de reunir totes les contestacions dels experts, l'equip coordinador passa a la seva 
anàlisi de les dades utilitzant diferents tècniques, normalment índexs de valors mitjos i gràfics. 

5. Els resultats de l'anàlisi són enviats de nou als experts, la qual cosa els permet analitzar la seva 
posició respecte a la resta de grup i reconsiderar les seves posicions. 

6. El procés es repeteix diverses vegades afegint noves qüestions, i es finalitza quan s'assoleix una 
estabilitat en les respostes dels experts o quan passa un temps preestablert de resposta. 

En aquestes línies hem pretès descriure breument com el conflicte pot aconseguir la millora del 
rendiment en els grups de treball i exposar algunes de les tècniques més utilitzades en la resolució 
de conflictes dins dels equips de treball. Però no podem oblidar que cada conflicte té una 
naturalesa i unes característiques peculiars que el fan completament diferent de la resta. Per això 
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és tasca de cada un dels especialistes o persones responsables de solucionar aquests conflictes 
l'analitzar-los i decidir l'estratègia a desenvolupar per a la seva resolució. 
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TEMA 12. RELACIONS HUMANES I TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ 

Negociar és una activitat que desenvolupem constantment i, com a tal, requereix d’unes habilitats que 
ens facilitin la consecució dels objectius que perseguim.  

Podem dir que la negociació és un joc, un joc en el qual les regles només estan escrites parcialment; 
un joc en el qual, sovint, té més importància el procés a seguir que els recursos de què un mateix 
disposa. Un procés de negociació implica conèixer la realitat, però no tota la realitat; significa donar i, 
a la vegada, esperar rebre, establir unes noves vies de relació , conèixer els nostres propis desigs i les 
necessitats de l’altre (Costa Sole, J, 2009). 

Com en qualsevol altra habilitat, en el moment de negociar hi ha persones que tenen més facilitat que 
d’altres; hi ha qui negocia millor i a qui li costa més, però sempre és possible millorar la manera de 
fer-ho.  

Existeix una diferència qualitativa entre un negociador bo i un bon negociador: el primer actua 
correctament, el segon, a més, sap per què ho fa (Nieremberg GI, 1991). 

Aquest tema està dividit en dos parts: 

o En la primera definirem els conceptes bàsics de la negociació com a procés encaminat a aconseguir 
un objectiu prefixat que no podem aconseguir sense la col·laboració de l’altra part. Es tracta de 
buscar l’acord que beneficiï totes les parts. 

o La conducta del bon negociador l’estudiarem en la segona part.  

OBJECTIUS 

 Augmentar la pròpia habilitat com a negociador formal o informal, en el context de la pròpia 
organització i del càrrec que representem, tot respectant els models de treball i les característiques 
específiques de les nostres responsabilitats  

 Identificar els diferents estils d’influència per poder analitzar els punts forts i dèbils dels 
participants i descobrir aquelles tècniques de negociació que millor s’adaptin a la seva personalitat 
i a les seves circumstàncies de treball. 

 Millorar la capacitat per enfrontar-se a les situacions a partir d’enriquir els sistemes de l’anàlisi 
d’elles  i de la comunicació amb els altres. 

 Facilitar l’estudi i la planificació de les negociacions que haurem de dur a terme en el futur. 

IDEES CLAU: 

 La negociació és un procés i un joc amb unes regles que deixen força marge. 

 La negociació només existeix si volem arribar a un acord, i l’acord només existeix si hi ha 
cooperació. 

 A la negociació el resultat està condicionat pel poder i aquest poder només s’aconsegueix quan el 
reconeixen els altres. 

 Durant la negociació gran part del problema queda amagat. 

 Les necessitats són molt més valuoses que els nostres desigs. 

 La clau no està en el que un és sinó en com s’actua, i això es pot aprendre. 

 El bon negociador dedica més temps a aquells aspectes que són comuns i uneixen les dues parts. 

 S’ha de practicar l’escolta activa per comprendre la posició de l’oponent. 

 S’han de negociar com més aspectes millor per tenir més marge de maniobra. 
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 Un sol argument pot ser més eficaç que cinc. 

 Per negociar és imprescindible controlar les emocions. 

 
1. LA NEGOCIACIÓ COM A PROCÉS 

1.1. El joc de la negociació 

És important assenyalar que, per damunt de tot, la negociació és un joc; un joc en el qual les regles 
sols estan escrites parcialment. Un procés de negociació implica conèixer la realitat, però no tota la 
realitat, significa donar i esperar rebre, establir les regles del joc i comprendre les de l’altra part, 
conèixer els nostres propis desigs i les necessitats de l’altre (Recorta, J, 2007). 

Malgrat això, la negociació és un joc en el qual no hi ha vencedors ni vençuts. No és un joc de 
competició, sinó un joc de simulació, on les normes estan per definir i les relacions entre els 
participants es construeixen a mesura que avança el joc. 

Entenem per negociació el procés en el qual dues o més parts, amb un cert grau de poder, amb 
interessos comuns i en conflicte, es reuneixen per proposar i discutir propostes explícites amb 
l’objectiu d’arribar a un acord. 

És important assenyalar dues qüestions bàsiques: 

1. La negociació és un procés, això implica que existeix un estudi i planificació prèvia, un 
desenvolupament i unes conclusions finals. 

2. La negociació existeix sols quan hi ha interès per arribar a un acord. 

Esquemàticament es podria representar una situació de negociació de la següent manera: 

 

Aspectes en conflicte 

 
Aspectes en comú 

Figura 1. Relació entre les parts en una negociació. 
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Necessitat d’A d’arribar 
a un acord = Poder de B 

Necessitat de B d’arribar 
a un acord = Poder d’A 

 

A 
 

B 
 

1.2. El poder a les negociacions 

Sens dubte, una de les característiques que ha de tenir qualsevol negociador és posseir un cert grau de 
poder, ja que en cas contrari no existirà cap negociació. 

 
Aspectes en conflicte 

 
 
 
 
 
 

Aspectes en comú 
 
 
 

Figura 2. Relacions de poder. 
 

 
 A i B tenen el poder igualat 
 
 
 
 B té més poder que A, ja que la seva necessitat d’arribar a un acord 

(zona sense ombrejar) és considerablement més petita que la d’A 
 
 
 B té tot el poder 
 
 

Figura 3. Situacions de poder. 

 

1.3. Les necessitats, els desigs i les posicions a la negociació 

Dèiem en la definició de negociació que en el procés es discuteixen propostes explícites, és a dir, 
rares vegades les parts expressen totalment les necessitats implícites que porten a adoptar les seves 
diferents posicions. 

Per exemple, si vostè negocia amb un col·laborador un augment de la seva retribució, no solament 
està en joc el nivell econòmic. També està en joc si s’apropa o no a la seva pròpia retribució, al seu 
nivell de percepció de diferència entre els dos estatus; o des del punt de vista del col·laborador, si 
amb aquest diner podrà o no pagar la hipoteca de la casa que desitja. 

 

Un altre exemple seria quan un director de comunicació negocia amb un altre directiu la necessitat 
que escrigui un article per a la revista interna de l’empresa. No només està en joc la col·laboració 
puntual del directiu, sinó també el suport implícit a l’equip de comunicació, el compromís amb la 
revista i fins i tot el precedent que es pot establir amb altres directius de l’empresa. 
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Podríem comparar les situacions de negociació amb un iceberg, del qual només se’ns ofereix una 
petita part a la vista de tots, mentre que la base es manté oculta (figura 4). 

 
 Nivell objectiu de la negociació. Es mostra a través de 

propostes explícites i s’hi estableixen les posicions de cada part. 
  
 
 
 Nivell subjectiu de la negociació. Es mostra a través de signes i 

d’informacions parcials. 
 És en aquest estadi on s’han de buscar les necessitats i 

interessos reals de cada part. 
 
 

Figura 4 Iceberg de les necessitats. 

És necessari, doncs, conèixer bé quines són les nostres necessitats a l’hora de negociar i distingir-les 
bé dels nostres desigs i objectius. 

 Les necessitats en la negociació són aquells acords als qual hem d’arribar inevitablement  

Per exemple, un director de màrqueting necessitarà l’aprovació del consell de direcció per al seu 
pla. 

És important considerar tot tipus de necessitats, ja siguin econòmiques, estratègiques o 
psicològiques; per exemple, la necessitat de sortir reforçat davant un grup de pressió, per la qual 
cosa serà necessari analitzar-les totes abans de negociar qualsevol acord. 

D’altra banda, no necessàriament totes les parts en una negociació tenen necessitats, encara que 
sempre trobarem desigs. 

 Els desigs són aquelles fantasies sobre acords esperats que cobririen àmpliament les nostres 
expectatives. 

 Finalment, cal assenyalar que els objectius són els acords que raonablement considerem que 
serien acceptables. Són les posicions explícites sobre les quals es negociarà, són la plasmació 
concretada en demandes de les nostres necessitats i desigs; és, en definitiva, la punta del iceberg 
descrit anteriorment. 

És necessari, doncs, negociar segons els nostres interessos (necessitats i desigs) i els de l’altra part, i 
procurar no generar diferències insalvables aparentment (Campel, S, 1990). 

Suposem, en l’exemple anterior, que el director de màrqueting no obté l’aprovació del seu pla. Per ell 
és un dels plans més ben projectats que ha realitzat i considera que donaria una empenta decisiva a la 
companyia i a la seva pròpia carrera professional. No entén la situació, ja que fins ara li havien 
acceptat tots els projectes i l’oposició sembla desmesurada. 

 

Si negocia segons les posicions que estan definides només existeixen dues vies: realitzar el pla o no 
realitzar-lo. En canvi, si negocia segons els interessos, és a dir, intentant descobrir quines són les 
seves necessitats i desigs ocults, pot descobrir que el consell directiu té dificultats per assumir un pla 
d’aquest tipus per la inversió i reforçament de la imatge que requereix, i la por que tenen a perjudicar 
la imatge pública de l’empresa si no surt bé. Ara s’obren moltes possibles alternatives per solucionar 
el problema amb un benefici mutu. Cal que adapti el seu pla. 
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1.4. Bases fonamentals dels processos de negociació 

Sovint observem com negociacions que es podrien haver tancat amb acords avantatjosos per a 
ambdues parts acaben en desacord. Què succeeix? Quins factors provoquen que les parts no puguin 
resoldre la situació? 

Sobretot afecta un factor clau: la nostra relació amb l’altra part. La desconfiança mútua, el temor a ser 
enganyat i sobretot el sentiment de voler guanyar la batalla (Ury, W, 2000). 

Veiem el següent exemple. Una persona explicava que, de viatge per un país del Magreb, havia 
comprat uns miralls d’artesania regatejant amb èxit. Va aconseguir una rebaixa del 40 % del preu 
inicial, encara que al canvi només representaven uns 0,60 €. De tornada a l’hotel, va trobar un altre 
company de viatge amb els mateixos miralls comprats per uns 0,12 € més barats que ell. El 
comprador es va enfurismar. Durant la compra estava content per haver aconseguit una rebaixa de 
0,60 € o perquè tenia la sensació d’haver guanyat? I per contra, el disgustava haver pagat 0,12 € més 
que l’amic o sentir-se vençut pel venedor? 

 

En un procés de negociació, els sentiments dels negociadors no poden estar en joc, només importa si 
l’acord és raonable i avantatjós per a cada una de les parts. Hem d’oblidar-nos de buscar acords que 
ens facin sentir victoriosos davant l’altre (Dasi M et al, 1996). 

Sovint no és l’ètica el que provoca que no s’arribi a acords, sinó l’estètica, és a dir, els processos que 
permeten que la relació entre les parts en conflicte sigui suficientment clara. Però perquè això sigui 
així, és necessari acceptar una sèrie de regles del joc (Campel, S, 1990): 

 El poder d’una de les parts és exactament la necessitat de l’altre d’arribar a un acord. 

 Negociar sobre posicions resulta ineficaç, genera nous conflictes i posa en perill les relacions 
personals. Negociï sobre interessos. 

 Separi les persones dels problemes. La seva necessitat és arribar a un acord avantatjós, no «vèncer 
el seu oponent». 

 Només es tanca un acord quan és acceptable per a totes les parts. 

 La base dels acords es troba en la cooperació, no en la competència. 

 En una negociació no podem agafar/robar el que ens interessa, només ho aconseguirem quan 
l’altra part ens ho doni. 

 Hem de mostrar les nostres regles del joc a l’altra part. Si tothom jugués amb les mateixes regles, 
el joc de la negociació seria clar, senzill i de fàcil solució. 

 

1.5. Com aconseguir beneficis per a totes les parts 

Com podem aconseguir un acord beneficiós per a totes les parts? 

 Primer evitant negociar una sola variable, ja que si negociem sobre un sol paràmetre, qualsevol 
guany estarà provocat per la pèrdua directa de l’altre. 

Per exemple, si negocia amb una impremta i l’únic que està en joc és el preu, per cada euro que 
aconsegueixi rebaixar es produirà una pèrdua del mateix valor per a l’impressor. 

 

Per desenvolupar una negociació guanyar/guanyar és imprescindible posar en joc com més variables 
millor. 
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En l’exemple anterior, es poden considerar, a més a més del preu, els terminis de lliurament i de 
pagament, les qualitats del paper i d’impressió, els serveis de recollida i lliurament, contractes futurs, 
etc. 

 Un cop descrites totes les variables que són susceptibles de ser intercanviades (considerant tant els 
valors tangibles com els intangibles), hem d’analitzar cada variable en funció del seu cost i del seu 
valor. 

Totes les concessions que s’intercanvien en una negociació tenen costos i valors que no 
necessàriament coincideixen. De fet, rarament coincideixen. 

Hi ha concessions de gran valor per a l’altra part, i d’escàs cost per a qui les realitza; per exemple, 
redactar una carta de recomanació per a un col·laborador o per a un proveïdor, mentre que en altres 
concessions passa el contrari. 

 Una bona anàlisi de les variables en joc en cada negociació ens permetrà identificar aquelles 
concessions que ens costin menys i tinguin més valor per a l’altre, al temps que podrem sol·licitar 
aquelles que ens siguin més avantatjoses a l’altra part, tal com s’indica en la taula següent (Malaret, 
J, 2000). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Relació necessitats/recursos. 

Cal recordar que no totes les negociacions es realitzen per cobrir necessitats, sinó que algunes 
d’aquestes només volen donar compliment a desigs. 

D’aquesta manera, si negociem la compra d’un vehicle, possiblement la nostra necessitat sigui 
disposar d’un mitjà de transport, mentre que el interès per un model en concret no és més que un 
desig. 

 

En el moment d’analitzar les nostres posicions és imprescindible identificar les nostres veritables 
necessitats i distingir-les dels nostres desigs. Les necessitats tindran un valor molt més elevat per a 
nosaltres. 

En realitzar aquest tipus d’anàlisi, hem de tenir en compte que les estimacions que fem sobre les 
necessitats i recursos de l’altra part poden ser, en moltes ocasions, només unes conjectures, amb el 
consegüent marge d’error que això pot produir. Serà necessari modificar-les en la mesura que les 
anem descobrint, durant el procés de negociació (Mendieta i Suñe, C, 2002). 

Per exemple, si considerem erròniament que l’altra part té problemes de liquiditat i que per això 
desitja ajornar pagaments o obtenir altres beneficis financers, negociarem unes concessions que 
possiblement no tinguin cap interès per a l’altre. 

De més a 
menys valor 

per a nosaltres 
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més cost 
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2. LES CONDUCTES DELS BONS NEGOCIADORS 

Sens dubte, una persona que cobreixi totes aquestes característiques serà un bon negociador, però, 
qui s’atreveix a definir-se amb tots aquests atributs? Encara més, si reconeixes que les teves virtuts no 
són les descrites més amunt, significa que estàs condemnat a ser un mal negociador de per vida? Res 
més lluny de la realitat, qualsevol persona pot millorar la seva habilitat de negociador (Le Poole, S, 
1989). 

El més important no és com un és, la clau està en com actua, i tots podem millorar les nostres 
actuacions a través d’un entrenament adequat. 

 

De la mateixa manera que amb un entrenament adequat aconseguirem millorar la nostra marca 
personal en una cursa de 100 metres, sense que per això ens apropem a les marques de Carl Lewis, 
tots podem aprendre a negociar millor sense que deixin de tenir validesa els enunciats descrits 
anteriorment. Qui els tingui i s’entreni guanyarà més curses. 

Els criteris per identificar els bons negociadors són tres: 

1. Les dues parts han de reconèixer que el negociador és eficaç. 

2. Ha de posseir un historial anterior d’eficàcia important. 

3. El negociador ha de tenir una incidència baixa de fracassos en l’aplicació dels acords. 

 

2.1. Com planifica el negociador capaç? 

El bon negociador ha de tenir en compte els següents aspectes (Fisher, R, et al 1996): 

 El temps de planificació. No és tan important el temps dedicat a planificar com la manera en què 
s’utilitza aquest temps. 

 Les opcions considerades. El bon negociador té una gamma d’opcions, tant de pròpies com de 
l’altra part. La imaginació i la creativitat són dues bones qualitats per al negociador eficaç. 

 El terreny comú. Els negociadors eficaços dediquen més temps relatiu a aquells aspectes que són 
comuns i uneixen les dues parts. 

 La negociació a curt o a llarg termini. Els negociadors eficaços consideren amb més intensitat les 
repercussions que puguin tenir els acords actuals en el futur. 

 La fixació dels límits. Els bons negociadors, en disposar de més opcions considerades a l’hora de 
negociar, poden ampliar els seus límits de negociació.  

 La planificació de la seqüència i del problema principal. Tots els negociadors tenen la seva 
planificació ideal de la seqüència en què es negociaran les opcions en joc. 

La importància que representa negociar amb els mateixos elements de joc, essencialment les 
oposicions considerades i la planificació de la seqüència de negociació, obliga a establir en 
determinades negociacions el que s’ha anomenat plataformes de negociació, en les quals es defineixen 
les opcions a negociar i el seu ordre d’aparició en sessions prèvies a la negociació (Ponti, F, 2002). 

 

2.2. El comportament cara a cara 

S’han observat diferències significatives en el comportament dels negociadors eficaços durant la 
negociació respecte altres negociadors no tan eficaços. Les diferències més significatives són: 

 Escoltar activament. 
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 Atenuar els arguments. Sovint creiem que una sòlida argumentació farà que l’altra part ens doni la 
raó i ens concedeixi allò que desitgem. Res més lluny de la realitat. Si tenim un sol argument sòlid 
hem de limitar-nos a ell, repetir-lo tantes vegades com sigui necessari i no intentar buscar més 
raons a les nostres posicions, no ens serviran per a res o poden tornar-se en contra nostra. 

Serveixi a títol d’exemple de l’atenuació d’arguments el cas d’una persona a la qual li urgia vendre el 
pis. Als pocs dies de posar-lo a la venda, un comprador es va interessar per l’immoble i li va oferir un 
import sensiblement inferior a l’oferta. El venedor va exclamar que era una oferta clarament 
insuficient; la resposta de l’ofertant, després de lliurar-li la seva targeta de visita, va ser que, en el cas 
que canviés d’opinió, li truqués. Al cap d’una setmana, quan el venedor va trucar a la persona 
interessada per convèncer-lo, a través d’arguments, de la necessitat de millorar la seva oferta, el 
comprador va contestar: «Bé, si vostè m’ha trucat és que està interessat en la meva oferta». Finalment, 
i sense cap argument entremig, l’operació es va tancar amb el import establert pel comprador. 

 Factors irritants. Determinades expressions que s’utilitzen comunament durant la negociació 
posseeixen un valor molt escàs per persuadir l’altra part i, malgrat això, causen irritació. Quan algú 
diu «com tu molt bé saps...» i expressa opinions o dades contràries a la posició de l’altre, provoca 
irritació. Els negociadors eficaços eviten les expressions que puguin irritar l’altra part. 

 Contrapropostes. Són aquelles propostes que es realitzen immediatament després d’una proposta 
efectuada per l’altra part. Les investigacions han assenyalat que els negociadors eficaços les eviten, 
atès que: 

 Es presenten en el moment en què l’altra part és menys receptiva, ja que està pendent que 
analitzem la seva proposta i en aquest moment no està preparat per rebre’n una de nova. 

 Indiquem a l’altra part que no considerem la seva oferta i que no estem interessats a escoltar la 
seva proposta. L’altra part la percep com un bloqueig o desacord. 

 Espirals defensa/atac. Com que la negociació implica sovint conflicte, és possible que els 
negociadors s’enutgin i utilitzin expressions emotives i carregades de valors i sentiments. En els 
moments de tensió, defensar-se dels suposats atacs de l’altre pot ser interpretat com un atac, que 
genera una espiral de defensa/atac que es converteix en un nou nucli de conflicte. 

Així, per exemple, quan un directiu es defensa davant d’un altre amb expressions com «... pot- ser 
estàs insinuant que el meu equip no està preparat per donar una resposta ràpida i eficaç als problemes 
que ens plantegeu des del vostre departament...», l’altre directiu interpreta: «... és a dir que, en la 
vostra opinió, som nosaltres els que us inundem de problemes, perquè no els sabem solucionar 
nosaltres mateixos...», per la qual cosa la seva resposta serà una defensa del seu equip i serà 
interpretada com un nou atac. 

Els negociadors eficaços eviten aquest tipus d’escalades conflictives, i controlen les seves defenses o 
eviten entrar en discussions estèrils amb l’altra part. 

 Etiquetat dels comportaments. Els negociadors capaços intenten donar una indicació prèvia dels 
tipus de comportament que utilitzaran, sempre que aquests no estiguin en desacord. 

Per exemple, en lloc de preguntar directament: «Quina experiència té la seva empresa en treballs 
similars a aquest...?», dirien: «Em permet una pregunta? Quina experiència té la seva empresa en 
treballs similars a aquest?». En lloc de fer una proposta directament, indiquen: «Li vaig a fer una 
proposta...». 

 Verificació de la comprensió i resum. S’ha identificat que els bons negociadors sovint recapitulen 
sobre els acords ja assolits, resumeixen les posicions de cada part i aquells punts que, o bé ja eren 
comuns abans de començar a negociar, o bé s’han aconseguit a través del procés negociador. 
Aquest comportament persegueix dos objectius: 
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 Permet aclarir malentesos i redueix les possibilitats de males interpretacions, qüestió 
especialment important en negociacions complexes en què l’enunciat de l’acord pot resultar, en 
ocasions, confús. 

 Resumir és un bon sistema de fer referència al terreny comú i permet fer més èmfasi en els 
acords que s’han assolit que en les diferències que encara queden per resoldre. 

 Paciència. La paciència és un requisit indispensable per a un negociador. Durant una negociació 
s’ha de saber suportar repeticions, bloquejos, digressions i, fins i tot, impertinències, i s’ha d’evitar 
el impuls d’aixecar-se i renunciar a seguir buscant un acord. La paciència, juntament amb la 
perseverança necessària per aconseguir els objectius, són dues qualitats que els bons negociadors 
posen a prova en més d’una ocasió. 

Contràriament, hi ha una sèrie de conductes a les quals s’ha de renunciar quan s’està negociant. 
S’han d’evitar els següents comportaments (Mendieta i Suñe, C, 2002): 

 Mentir. Evitar en tot moment mentir sobre dades o coses; és innecessari i es pot tornar 
fàcilment en contra nostra. 

 Agradar. En una negociació podem veure’ns obligats a contrariar altres persones i si busquem 
en excés que ens valorin i ens apreciïn, podem sentir-nos confosos. 

 Rigidesa. Durant una negociació és necessari modificar les posicions, comprendre les raons que 
porten l’altre a actuar com actua, buscar creativament noves vies de solució a les situacions 
conflictives. 

 Emocions. No hem de deixar que les nostres emocions condicionin el nostre comportament 
negociador; per evitar-ho, el millor sistema és planificar a fons les nostres negociacions. 

Les conductes dels negociadors capaços els porten a comportar-se de manera encantadora. Són 
persones que saben escoltar; que eviten discutir; que no argumenten constantment; que busquen el 
que ens uneix i no el que ens separa; que mai menteixen; que es mostren ferms però agradables en el 
tracte; que entenen que la negociació no és una competició, sinó una via per a la col·laboració mútua 
i que, finalment, busquen el seu propi benefici a través de l’altra part. Quasi podríem dir que són 
perillosament encantadors. 

 

2.3. L’escolta activa 

L’escolta activa és una capacitat crítica d’influència que té una importància directa en els processos de 
negociació. Inclou diversos comportaments que comuniquen a l’altre que se l’està escoltant i se’l 
comprèn, que s’aprecien i s’accepten els sentiments que estan darrere les paraules i que, tot i els seus 
pensaments o les seves paraules, és acceptat com a persona. 

La persona que escolta accepta la persona que parla tal com és, sense emetre judicis morals, sense 
titllar-la de lògica o il·lògica. 

Quan escoltem s’activen dos tipus de mecanismes de relació: 

1. Estar d’acord o no amb l’altre, és a dir: opines el mateix que l’altre? En essència: penses que la 
seva manera d’entendre el problema és correcta?, tu faries/pensaries el mateix? 

2. Posar-se en el lloc de l’altre, és a dir: entens quina és la postura de l’altre? Ets capaç de pensar què 
faries tu en el seu lloc, com se sent, què desitja? 

Si creuem les dues variables observem quatre formes d’enfrontar-se a un procés d’escolta (Silva 
González MM, et al, 2008): 
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 Estar d’acord amb l’altre No estar d’acord amb l’altre 

Posar-se en el lloc de l’altre SIMPATIA (1) EMPATIA (4)  
No ser capaç de posar-se en 
el lloc de l’altre EGOPATIA (3) ANTIPATIA (2) 

Taula 1. Models d’escolta. 
 
1. Simpatia. Si estàs d’acord amb algú i, a més, si estiguessis en el seu cas tu faries el mateix, es genera 

un procés d’aquest tipus.  

2. Antipatia. En el cas que no estiguessis d’acord amb l’altre i, a més, ets incapaç d’entendre la seva 
posició, ens trobem davant un procés d’antipatia.  

3. Egopatia. Si estàs d’acord amb l’altre però ets incapaç de posar-se en el seu lloc, estem davant de 
la més important trampa de l’escolta, l’egopatia. 

4. Empatia. Si ets capaç de posar-te en el lloc de l’altre, deixant de banda si estàs d’acord o no, és que 
estàs utilitzant l’empatia, la qual cosa és la millor fórmula per escoltar activament; permet 
comprendre el nostre interlocutor sense jutjar-lo, sense haver de donar-li la raó. Recorda que 
l’objectiu d’escoltar és comprendre, no avaluar. 
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TEMA 13. LA PLANIFICACIÓ I LES FASES DE LA NEGOCIACIÓ 

OBJECTIUS 

 Conèixer els límits del procés negociador. 

 Identificar les estratègies i tàctiques de la negociació. 

 Conèixer i saber identificar les tàctiques de negociació refusables i les fases del procés de 
negociació.  

 
IDEES CLAU: 

 La planificació de la seqüència i del problema principal és essencial en les bones negociacions. 

 La definició dels límits és necessària per arribar a un acord satisfactori per a ambdues parts. 

 L’objectiu de tota negociació ha de ser buscar el màxim benefici mutu. 

 És necessari reconèixer les nostres pròpies necessitats i diferenciar-les dels desitjos. 

 És molt aconsellable usar un mètode per a la planificació adaptat a cada persona i a cada lloc de 
treball. 

La preparació de la negociació, el procés d’anàlisi i la planificació de les estratègies i tàctiques 
constitueixen una part fonamental per a l’èxit de qualsevol negociació. Si no disposa de temps per 
fer-ho, hauria de qüestionar–se seriosament la conveniència o no de negociar, ja que no podrà 
controlar el que passi durant el procés de negociació (Ponti, F, 2002). 

1. DEFINICIÓ DELS LÍMITS 

Abans de començar a negociar, s’ha d’establir clarament el rang en què estem disposats a situar-nos 
per a cada variable en joc, definir quina serà la nostra posició de partida (límit de sortida), quin és el 
nostre objectiu (zona d’objectiu) i fins on estaríem disposats a arribar en el pitjor dels casos (límit de 
ruptura), tal com es mostra en la següent figura: 

 
 
 
 

Figura 5. Límits de la negociació. 
 Límit de sortida. És el que defineix la nostra oferta inicial. 

 Zona objectiu. Són els valors entre els quals esperem que es tanqui l’acord. 

 Límit de ruptura. És el punt per sota del qual és millor no tancar l’acord, ja que les conseqüències 
del mal acord serien pitjors que trencar la negociació. 

Bàsicament, la combinació dels límits de les parts negociadores poden presentar les següents tres 
situacions (Mendieta i Suñe, C, 2002): 

Límit de sortida Zona objectiu Límit de ruptura 
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1. Existeix un camp d’acord 

 
Figura 6. Límits de les dues parts. 

El camp d’acord és la zona en la qual s’establirà l’acord final. 

 

2. No existeix camp d’acord 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Límits sense camp d’acord. 

En aquest cas, és impossible arribar a un acord, tret que, en una anàlisi posterior, una de les dues 
parts comprovi que els seus límits estaven mal definits. 

 

3. Els límits d’una part es troben dins dels de l’altra part 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Límits juxtaposats. 

Curiosament, aquest posicionament entre les dues parts es produeix amb certa regularitat en 
negociacions on intervenen negociadors ben entrenats amb negociadors novells; tanmateix, molt 
rarament sabrem que els nostres límits han quedat dins dels de l’altra part, ja que, en el cas que sigui 
així, els negociadors eviten informar de l’error i segueixen el joc. 

 

Camp 
d’acord 

Límit de ruptura 
 

Límit de sortida Zona objectiu 

Límit de sortida Zona objectiu Límit de ruptura 
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2. ON NEGOCIAR I COM COMENÇAR 

Quan es planteja la qüestió de on és millor negociar, si a casa nostra, a la de l’altre o en un terreny 
neutral, moltes persones indiquen que sempre és preferible negociar a casa. Sens dubte, negociar a 
casa comporta grans avantatges, encara que és bo analitzar també quins problemes associats té i quins 
avantatges suposa fer-ho en terreny de l’altre (Nieremberg, GI, 1991). 

 Negociar en terreny propi permet controlar la distribució de l’espai, afavoreix la possibilitat de 
crear ambients adequats a cada tipus de negociació, garanteix tenir a mà les dades que necessitem 
en qualsevol moment i obtenir el suport dels nostres col·laboradors en els moments de més 
tensió. Tanmateix, negociar a casa pot resultar complicat quan la negociació es torna 
excessivament agra i tenim desitjos d’ajornar-la o trencar-la definitivament. No podem aixecar-nos 
del nostre despatx i anar-nos. 

 Negociar en terreny de l’altre no ens permetrà controlar tan bé la situació com a casa nostra, tot i 
que ens oferirà una informació valuosa que d’una altra manera seria impossible d’obtenir. 

 Negociar en terreny de ningú pot ser molt valuós en negociacions especialment dures, però és poc 
aconsellable, tret que sigui imprescindible, ja que denota manca de confiança mútua, provoca 
incomoditat i incrementa la sensació de competència. 

Una vegada decidit el terreny de joc, és important determinar si nosaltres realitzarem la primera 
oferta o si esperarem a conèixer les intencions de l’altre. 

Si tenim ben definits els límits de negociació i els nostres objectius, el més aconsellable és que 
nosaltres realitzem la primera oferta. 

Malgrat tot, si l’altre negociador planteja la seva oferta abans que nosaltres, ens limitarem a plantejar 
el límit de sortida sense modificar el que teníem pensat fer abans de començar a negociar. 

3. ESTRATÈGIES I TÀCTIQUES DE NEGOCIACIÓ 

En el marc de la negociació, entenem per estratègia el model general de relacions que desitgem que es 
duguin a terme, mentre que les tàctiques es refereixen a les operacions que desenvoluparem per 
aconseguir els nostres objectius. Dit d’una altra manera, l’estratègia és el que farem i les tàctiques com 
ho realitzarem (Gago L y Escalante E, 2006). 

Les estratègies possibles que es poden portar a terme en una negociació són: 

1. No començar 

2. El pren o el deixa (marcar una única opció possible i/o negociar) 

3. Regateig (discutir partint d’una única opció en joc) 

4. Negociació (buscar el màxim benefici mutu) 

Per poder definir correctament l’estratègia a utilitzar és necessari conèixer les posicions de poder i, el 
temps del qual es disposa per arribar a un acord, i valorar la importància de les relacions personals 
per al futur. La combinació d’aquestes variables presenta el quadre d’estratègies aconsellables següent: 
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Figura 9. Tàctiques en funció del poder. 

Abans d’identificar les tàctiques de negociació és necessari establir l’estil desitjable per a la negociació 
d’acord amb dues variables (Habilidades para emprendedores, 1999): 

1. El grau de relació amb l’altra part. Si la relació futura és important, és convenient negociar de 
forma suau, evitant especialment les posicions tancades, els factors irritants i la pressió excessiva. 

Així, per exemple, amb un company de feina és aconsellable negociar amb un estil suau. Per 
contra, si les relacions futures no són importants, no significa que haguem de negociar amb 
duresa, sinó que si és necessari puguem utilitzar un estil dur. 

2. El grau de fiabilitat de l’acord. Hi ha negociacions en les quals els acords queden assegurats 
contractualment (contractes de servei, escriptures notarials, contractes mercantils, etc.), mentre 
que hi ha un altre tipus d’acord en el qual no és possible garantir-ne el compliment si no és per 
pròpia voluntat dels executors (qualitat de servei, esforç en la feina, interès per aconseguir els 
objectius, etc.). En el primer cas, els negociadors poden actuar de forma tancada, intentar 
despistar l’altre i ocultar certa informació. Per contra, si el grau de fiabilitat de l’acord és baix, serà 
necessari negociar el més obertament possible. 

La combinació d’aquestes variables ofereix les següents possibilitats (Mendieta i Suñe, C, 2002): 

 
Figura 10. Tècniques de negociació. 
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Una vegada establert l’estil tàctic, és necessari mantenir-lo durant tota la negociació, tret que l’altra 
part hagi escollit clarament un estil de més enfrontament que el nostre i la seva pròpia tàctica pugui 
resultar-nos contraproduent. 

 

4. TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ REFUSABLES 

Existeixen algunes tàctiques de negociació que s’utilitzen quan es negocia de forma dura i tancada. 
No és convenient utilitzar-les, ja que provoquen més tensió i dificulten arribar a acords beneficiosos 
per a ambdues parts. Malgrat això, és convenient que les coneguem i puguem reconèixer-les en els 
comportaments dels altres negociadors (Fisher, R et al, 1996): 

 El salami. Les concessions les hem de donar de la mateixa  forma que se serveix aquest embotit, a 
talls ben  fins. 

 Tinc millors ofertes.  Això es pot respondre de tres formes diferents: 

 Aconsellar-los  que les acceptin  (és un alt risc, però ens permetrà de veure si és un “farol”). 

 “Deixi’m veure-les”. 

 “Llavors la meva  oferta està bé, l’únic que vol és que justifiqui el preu”. 

 L’atractiu que s’esvaeix. Una oferta que a primera vista semblava meravellosa suscita el seu interès,  
però,  posteriorment, quan  ja està  enganxat a l’ham,  va resultant  menys  i menys atractiva. 

 El bo i el dolent. En negociacions on intervé més d’un negociador per banda, s’observa  que una  
de les persones és terriblement dura, rígida  i obstinada, mentre  que  l’altra es mostra  oberta i 
raonable, encara que  incapaç de convèncer  el seu company. Aquesta  tàctica,  una de les més 
usades, té versions més complexes  quan  els negociadors van alternant els seus papers o quan  es 
deixa el paper del dolent a «les circumstàncies, al sistema  o a les normes  internes  de 
funcionament». 

 Facultats limitades.  Una  vegada arribat  a un acord, una  de les parts  es declara incompetent per 
firmar ell mateix l’acord  i el condiciona a l’aprovació del seu superior. 

 La posició tancada. Una de les parts  fa que  li resulti impossible  cedir, encara que  entengui que la 
seva posició és negativa; les seves actuacions prèvies li impedeixen modificar  la seva posició.  Per 
exemple,  abans de  negociar ha  declarat públicament que  no  cediran  ni un mil·límetre  en les 
seves posicions. 

 La informació caiguda  del cel. En finalitzar la ronda  de negociacions, el seu oponent s’oblida 
«per error»,  encara que  expressament, notes  i documents en els quals  hi ha informació  clau. 
Vostè cau en la temptació  de llegir-los i queda condicionat per una informació  falsa. 

 Fora dels  límits. «Ens posarem  d’acord  sobre  alguns  temes  que  no discutirem».  La  qual cosa  
permet  de reduir  el camp  de negociació i aconseguir alguns  avantatges abans de començar. 

 

5. EL PAPER DEL TEMPS 

El temps ocupa un paper important i sovint decisiu en les negociacions. Per als negociadors, el temps 
és poder. Quan algú té pressa s’enfronta a un desavantatge evident. Eviti per tots els mitjans negociar 
en aquestes circumstàncies i, en el pitjor dels casos, amagui aquesta pressa als seus oponents. 

La pressió del temps fa inevitable que els negociadors redueixin els seus objectius enfront del que és 
necessari, rebaixin les seves exigències i incrementin les seves concessions, i, a més, poden arribar a 
fer-ho de forma inconscient. 
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Prendre’s temps per negociar també té el seu efecte psicològic. Vostè transmet la sensació d’estar 
tranquil, relaxat, sense presses i controlant la situació. 

No oblidi que la urgència per l’acord només la coneix vostè i que ha d’evitar que l’altra part la 
percebi. 

De totes maneres, fins i tot una norma tan clara com «no negociaràs de manera apressada» té les 
seves excepcions. Quan la negociació s’efectua entre negociadors experimentats i inexperts, la 
rapidesa de la negociació sempre es posa al costat dels experts. Igual passa quan s’oposen 
negociadors que s’han preparat a fons la negociació amb persones que no han treballat suficientment 
la planificació. De totes maneres, hem d’indicar que els acords precipitats sovint porten a acords 
desequilibrats que poden afectar el compliment de l’acord i a negociacions futures que hagi de portar 
a terme. Un acord desequilibrat rares vegades és de gran qualitat. 

 

6. FASES DE LA NEGOCIACIÓ 

Tota negociació té unes fases que sempre es repeteixen, i que seguidament analitzarem (Silva 
González, MM et al, 2008). 

Les fases de la negociació són: 

1. Fase preliminar 
2. Fase inicial 
3. Fase de desenvolupament i diagnòstic 
4. Fase final 

6.1. Fase preliminar 

Els objectius bàsics d’aquesta fase són construir un clima positiu i definir la situació i establir les 
regles del joc. 

6.2. Fase inicial 

Els objectius bàsics d’aquesta fase són plantejar la posició inicial i comprovar la posició inicial de 
l’altre. 

6.3. Fase de desenvolupament i diagnòstic 

Els objectius inherents a aquesta fase són: 

 Identificar les necessitats ocultes de l’altra part. 

 Comprovar els recursos propis com a elements que realment poden satisfer les necessitats de 
l’altre. 

 Comprovar el valor dels nostres recursos i avaluar el grau d’encert de les suposades necessitats que 
teníem de l’altre. 

6.4. Fase final 

Els objectius d’aquesta fase són: 

 Equiparar recursos i necessitats. 

 Arribar a un acord i concretar. 

 Gestionar les tensions.  

S’han de despersonalitzar els processos de negociació i entendre l’altre en el rol que representa, però 
també s’ha de ser capaç de construir positivament el futur un cop tancat l’acord (Costa, J et al, 2004. 
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La taula següent l’ajudarà a concretar i a preveure les diferents fases de què es compon tota 
negociació: 

Fases de la negociació i els seus principals 
objectius 

Aspectes a tenir en compte 
 

Preliminar 

 Construir un clima positiu 

 Definir la situació i establir les regles 
 

 

 Local 

 Situació física dels negociadors 

 Autoritat per decidir 

 Horari del termini final 

 Ordre del dia 

Inicial 

 Plantejar la posició inicial 

 Comprovar la posició inicial de l’altre 

 

 Posició inicial 
• Elevada? 
• Ferma? 
• Quan? 

 Respondre a peticions no raonables 
previsibles 

 Preveure la resposta a pressions 

 Gestió de la tensió 

De desenvolupament i diagnòstic 

 Identificació de les necessitats ocultes 

 Comprovar els recursos com a satisfacció 
de necessitats 

 Comprovar el valor dels recursos 
 

 

 Què revelem i quan? 
• Necessitats 
• Recursos 
• Ofertes 

 Construir fiabilitat i confiança 

 Distribució de les concessions 

Final 

 Equiparar recursos i necessitats 

 Arribar a un acord 

 Contractar 

 Avaluar el procés desplegat 
 

 

 Termini de temps final 

 Concessions 

 Comprovació de comprensió terminològica 
i d’acords 

 Gestió de possibles tensions 

 Termini final i endarreriments 

 Forma d’acord 

Taula 2. Fases de la negociació. 
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Finalment, presentem la següent taula resum que li pot permetre, en un mínim espai, identificar els 
elements clau de la negociació: 

 
ANÀLISI DE NECESSITATS I RECURSOS 

 
Les meves necessitats Els seus recursos 

 
En funció  En funció 
dels valors  dels costos 
 
 
Les seves necessitats Els meus recursos 
En funció En funció 
dels valors  dels costos 

 
POSICIONS DE PODER 

 

ALTA MITJANA BAIXA 
 

 
DEFINICIÓ DELS LÍMITS 

 
OPCIÓ A 

L. Sortida  Z. Objectiu  L. Ruptura 
 
 
OPCIÓ B 

L. Sortida  Z. Objectiu  L. Ruptura 
 

 
PRINCIPALS ARGUMENTS 

 
A favor  En contra 
* * 
 
* * 
 
* * 
 

 
EL PUNT DE VISTA DE L’OPONENT 

 
Punts forts  Punts febles 
* * 
 
* * 
 
* * 
 

 
ORDENACIÓ DELS TEMES A TRACTAR 

 
Fàcils 
 
Difícils 
 
Complexos  

 
 
 
 

 
ESTIL TÀCTIC 

 

LLISTA DE CONSIDERACIONS CLAU 

Taula 3. Model de planificació de la negociació. 
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GLOSSARI 

Concessió: Actuar de certa manera cedint als interessos aliens. 

Conflicte: Manifestació d’interessos contraposats. 

Cost: El que significa per a un negociador concedir. El que «perd». Si el nostre cost és mínim en fer 
una concessió i, en canvi, el valor és màxim per al nostre oponent, estem davant d’una bona 
negociació. 

Escolta activa: És una capacitat crítica d’influència que té una importància directa en els processos 
de negociació. Inclou diversos comportaments que comuniquen a l’altre que se l’està escoltant i 
comprenent, que s’aprecien i s’accepten els sentiments que hi ha darrere les paraules i que, tot i 
els seus pensaments, és acceptat com a persona. 

Estratègia: Pla per aconseguir els nostres objectius. L’estratègia pot incloure diverses tàctiques. És el 
pla general. 

Límit de sortida: És el que defineix l’oferta inicial d’una persona dins una negociació. És la posició 
de sortida. 

Límit de ruptura: És el punt per sota del qual és millor no tancar l’acord, ja que les conseqüències 
del mal acord seran pitjors que el trencament de la negociació. 

Necessitats:  Les nostres necessitats són les que donen el poder als nostres oponents. Es 
corresponen amb el que no tenim i volem aconseguir. És un concepte relacionat amb el de 
recursos. A més necessitat nostra i més recursos del nostre oponent, aquest tindrà una posició 
de poder sobre nosaltres. 

Negociació: Procés mitjançant el qual aconseguim tenir alguna cosa més del que teníem al principi. 
Es basa en unes regles i principis. 

Poder: Estat a partir del qual podem fer que els altres actuïn o se sentin de la manera que nosaltres 
volem. Ho conforma el nivell de necessitats que tinguem davant el nostre oponent i el nivell de 
resposta que ell tingui davant les nostres necessitats i a la inversa (si el meu nivell de necessitat 
és baix i els recursos del meu oponent són alts, estarem en una posició de poder davant d’ell). 

Valor: Qualitat o conjunt de qualitats que fan que una determinada cosa sigui preuada. És l’antítesi 
del cost. Si alguna cosa té valor per a nosaltres en la negociació, serà difícil que la concedim. 

Zona objectiu: Són els valors entre els quals esperem que es tanqui l’acord. 
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TEMA 14. MEDIACIÓ: UN CAS DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA 

DE CONFLICTES 

Els conflictes són part de lo quotidià en tots els àmbits en els que les persones desenvolupen la seva 
vida i, a més de conèixer a fons les causes que els motiven o els factors que els sostenen –quan 
persisteixen en el temps–, importa tractar-los, gestionar-los i, si és possible, resoldre’ls d’alguna 
manera. Sense deixar de tenir en compte que en general es configura negativament qualsevol situació 
conflictiva, s’ha de tenir present que pot tenir algun aspecte positiu en si mateixa. 

La resolució dels conflictes va començar a consolidar-se com a disciplina als Estats Units a partir dels 
anys setanta, sota la influència del procés a favor dels drets civils (Civil Rights Movement), que portà a 
molts sectors de la societat a qüestionar els mètodes tradicionals, autoritaris i punitius, de tractament 
del conflicte en diversos àmbits. Aquest moviment ciutadà va ser anomenat Alternative Dispute 
Resolution –ADR– (Gestió Alternativa de Conflictes –GAC–). 

Els mecanismes de la GAC són alternatius respecte dels mètodes tradicionals, tant pel seu 
funcionament –més eficient– com pels seus resultats –més eficaços–. 

Els mecanismes més tradicionals, com el judicial, presenten i faciliten la dicotomia «guanyar - perdre», 
mentre que els instruments de resolució propis de la gestió alternativa de conflictes, com la mediació, 
permeten obtenir acords «guanyar - perdre», en virtut dels quals cap de les parts ho perd o ho guanya 
tot, sinó que es troba una fórmula en la que tots han de cedir una mica perquè tots guanyin 
(Comissió de les Comunitats Europees, 2002). 

De la mateixa manera que és important tractar la mediació de conflictes, també ho és abordar la seva 
prevenció. 

OBJECTIUS 

 Discriminar característiques positives de la mediació en la gestió i resolució de conflictes. 

 Identificar tasques pròpies i fonamentals de la persona mediadora. 

 Descriure  possibilitats de la mediació en l’exercici de les habilitats directives. 

 

IDEES CLAU: 

 La mediació permet obtenir acords “guanyar-perdre” en els quals cap de les parts ho perd o ho 
guanya tot. 

 La mediació te com a punt de partida la voluntarietat de les parts. 

 Un dels aspectes més valorats de la mediació és que disminueixen molt els comportaments 
agressius que mantenen les parts. 

 El procés de mediació comprèn una sèrie d’etapes o fases fins arribar a l’acord final. 

 La mediació pot constituir una eina de molta utilitat per facilitar la direcció dels equips de treball. 

 

1. QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ? 

La mediació és un procediment alternatiu de gestió i resolució de conflictes. La seva metodologia, 
com a procés, planteja interaccions voluntàries no competitives, ni “adversarials”, per abordar i 
tractar situacions conflictives. Es pretén arribar d’aquesta forma, des de la col·laboració i el 
compromís, a una resolució basada en un acord consensuat i satisfactori per les parts, a més a més 
amb rapidesa i amb un cost –no solament econòmic, sinó també emocional– més petit que altres 
possibles solucions (Matute, L y Medina, FJ, 2005). 
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La persona mediadora, o l’equip mediador, és un tercer imparcial que guia i facilita el procés 
comunicatiu de negociació entre les parts, deixant a aquestes la responsabilitat de definir el conflicte i 
de crear i acordar una solució al mateix mútuament consensuada i perdurable. 

La mediació te com a punt de partida la voluntarietat de les parts. L’acudir al procés no pot ser 
imposat; la decisió ha de ser pròpia, conscient i compromesa (Goldberg, SB, 2006). 

Un element important de la mediació, especialment útil en molts casos, és la confidencialitat. Això 
obliga a les parts i a la persona mediadora a que lo tractat, ja siguin manifestacions realitzades, 
documentació aportada o notes preses durant les reunions, no arribi a coneixement públic. 

Per als conflictes en els quals la relació entre les parts és molt important, quan es tracta d’evitar 
costos legals, si es desitja reforçar vincles o hi ha que resoldre adequadament les disputes amb altres 
grups, aquesta és una modalitat molt recomanable. Per aquestes raons, la mediació és especialment 
adequada per la resolució de conflictes intra i inter organitzacionals. 

Un dels aspectes més valorats de la mediació és que disminueix molt els comportaments agressius 
que mantenen les parts. 

Des d’un punt de vista estrictament metodològic, hi han límits objectius a la seva aplicació, i aquests 
tenen a veure, en termes generals, amb la disposició de les parts, les característiques del conflicte i 
qüestions de tipus personal de la persona mediadora que poden impedir o obstaculitzar una actuació 
professional en un determinat cas (Butts, T et al, 2005). 

 

2. AVANTATGES DE LA MEDIACIÓ 

Entre els avantatges de la mediació les més importants són les següents: 

 Constitueix un dels mètodes més ràpids de resolució de conflictes. 

 És més econòmica que altres sistemes alternatius. 

 El procés no es fa públic, a diferència del que succeeix amb un procés judicial. 

 No estableix uns precedents. 

 Cada part sap que serà escoltada. 

 Permet consolidar el vincle entre les persones involucrades. 

 Promou la possibilitat de generar variades opcions de solució. 

 Per la seva metodologia, mitjançant diverses tècniques i procediments, facilita la creació d’una 
solució a mida. 

 Les parts controlen la solució. 

 És ràpid preparar el procediment. 

 Possibilita aclarir els mals entesos en la controvèrsia. 

 És factible arribar a una solució satisfactòria per a totes les parts. 

 Si una part no troba acords, te la llibertat d’abandonar la temptativa en qualsevol moment. 
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3. ETAPES D’UNA MEDIACIÓ 

El procés de mediació comprèn les següents etapes o fases (Prizmic, J. 2009): 

 Preparació 

 Obertura 

 Comprensió de les perspectives de les parts 

 Identificació i clarificació d’interessos i necessitats de les parts 

 Reconeixement de les necessitats mútues 

 Nou enquadrament del conflicte 

 Generació d’opcions per la solució 

 Avaluació d’opcions – filtres 

 Selecció d’opcions per a l’acord 

 Acord 

Aquest ordre seqüencial te un motiu; per aquesta raó es recomana que es respecti i no s’alteri. Si es 
modifica, si alguna de les fases no és du a terme o es solapa amb l’anterior o posterior, o amb una 
altra, es pot córrer el risc d’impedir la construcció d’una solució satisfactòria per a les parts, d’arribar 
a un acord. 

3.1 Preparació i avaluació prèvia 

Qui hagi de desenvolupar el rol de mediador s’ha de plantejar prèviament una sèrie de qüestions 
relacionades amb el conflicte a tractar, les parts, certs factors externs i sobre ell mateix, amb l’objectiu 
de realitzar una avaluació de conflictivitat i dels límits plantejats per la gestió d’aquest conflicte, tenint 
com a finalitat el decidir si accepta o no fer-se càrrec del cas i fer-ho en condicions òptimes 
(Goldberg, SB, 2006). 

Un llistat de les preguntes pot ser la següent. Cada implicat podrà adequar la mateixa, reduint-la o 
ampliant-la segons les circumstàncies del cas (Prizmic, J, 2009): 

 Quines persones han de participar? Hi ha protagonistes secundaris en el conflicte, o distints 
nivells de vinculació directa i indirecta amb el que està en conflicte? 

 Com es va produir el cas? Quina part va sol·licitar la mediació? Si algú ho va fer, qui? 

 Es te informació suficient del conflicte? 

 Quina és la relació entre les parts? Quina història te? Existeixen intents de solució anteriors, de 
quin tipus, amb quins resultats? 

 Hi ha diferències de poder? 

 Quines són les percepcions respecte al conflicte que tenen les parts? 

 Quines són les actituds de les parts davant del conflicte? Jo guanyo – tu perds? Jo guanyo – tu 
guanyes? 

 Te cada una de les parts una o més “millor alternativa afora de la negociació” –MAAN– ? i una o 
més «pitjor alternativa afora de la negociació» - PAAN –? Quina/es és/són? 

  Quines són les creences i valors personals de les parts i quines en relació al conflicte? Quines les 
de la persona mediadora? 
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 Hi ha algun factor personal o extern que pugui comprometre la imparcialitat de qui gestiona el 
conflicte o l’inhabiliti a actuar en el rol de mediador? 

 Tenen les parts que concórrer amb els seus representants (legals / si és el cas)? 

 Tenen les parts informació suficient? 

 Les parts per si mateixes, tenen capacitat i poder de resolució? Estan legitimades pel seu lloc, per 
la seva funció, per l’organització, pel seu protagonisme en el conflicte? 

 Què i/o qui legitima al mediador? 

 Quines possibles conseqüències poden tenir per al mediador el seu paper en la gestió del conflicte, 
en relació a la seva vinculació actual i futura amb les parts o amb qui el va convocar i el va 
legitimar per intervenir? 

 Donada l’àrea específica en que es desenvolupa el cas, és necessari co-intervenir en equip 
conjuntament amb altres especialistes? Hi ha possibilitats de que aquests últims siguin també 
mediadors professionals? 

 A partir de la informació disponible i els temes involucrats, quines serien les hipòtesis sobre les 
que s’hauria de treballar? 

 Amb quins recursos es compta per a la solució del conflicte? En les parts i la persona que fa de 
mediador, hi ha limitacions econòmiques, legals, materials, en quan a temps o distància, o d’altre 
tipus? 

Pel que respecta a la co-mediació s’ha de tenir present que és millor tenir una visió compartida de la 
mediació per part de les persones que exerceixen aquest paper i una formació equivalent en mediació. 
Per un desenvolupament adequat del procés es necessita una bona preparació de les trobades entre 
els co-mediadors. Encara que el cost econòmic de la co-mediació és superior, ben realitzada te també 
avantatges (visions i respostes diverses davant les situacions, treball en equip, control de qualitat, 
seguretat i major imparcialitat...). 

3.2 Obertura del procés 

 Recepció de les parts: 

 Qui és qui: Presentació de cadascuna de les persones presents i de la seva funció o rol en 
aquest moment i lloc. 

 Inici del procés: 

 Què s’ha de saber: Que és un procés voluntari, col·laboratiu, confidencial, orientat al futur i 
que pot contar amb sessions privades. 

 Creació de confiança i descripció de l’estructura: 

 Pautes de comportament: respectar, oferir torns de paraula, no interrompre a l’altre. 

 Què es farà: exposició del procés que es seguirà i garantia de que tots els presents comprenen el 
funcionament del procés. 

Les tasques pròpies i fonamentals de la persona mediadora són (Lytle, AL et al, 1999): 

 Crear confiança 

 Avaluar l’actitud i la predisposició de les parts 

 Recollir informació de les parts respecte a les seves percepcions del conflicte i d’elles respecte al 
mateix 

 Escoltar quines són les seves metes i expectatives 
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 Explicar en què consisteix un procés de mediació 

 Fomentar la cooperació i la participació activa de les parts 

 Confirmar la voluntat de les parts de participar voluntàriament en la mediació 

3.3 Comprensió de les perspectives de les parts 

En aquesta etapa s’han de descobrir tots els fets importants i aïllar els veritables problemes per 
presentar-los a les parts. Es desenvolupa fins que la persona mediadora sap en quin punt es troben 
les desavinences i qüestions conflictives, quines són les àrees ocultes, i què és el que cada participant 
desitja, necessita i pot (Brett, JM, 2001). 

També en aquesta etapa es pot recórrer a sessions privades. S’han de dur a terme, preferentment, amb 
cadascuna de les parts, encara que potser solament una part, i no totes, és la que requereix o necessita 
d’aquest recurs metodològic (Prizmic, J, 2009). 

En la utilització de les mateixes cal destacar els aspectes importants (investigar i detectar necessitats i 
interessos confosos, reflexionar respecte a alternatives, buscar solucions al conflicte, explorar o 
generar possibles propostes, assaigs d’acord,...). Finalment, cal tancar la sessió privada i preguntar si 
s’autoritza a difondre els continguts de la informació tractada. 

És convenient identificar les emocions i separar-les del problema perquè no siguin un obstacle en el 
desenvolupament del procés. 

3.4 Identificació i clarificació dels interessos i de les necessitats de les parts 
(Posthuma, RA et al, 2002). 

És la fase en la que, després d’haver escoltat a les parts, s’inicia una indagació efectuant preguntes. És 
un moment en el qual, la persona que media tracta de comprendre a les persones, mantenint 
l’equidistància i intentant racionalitzar el problema. 

La persona mediadora també s´ha de preguntar sobre les següents qüestions: 

 Perquè concorren a mediar les parts? 

 Què necessita cadascuna de l’altra? 

 En aquesta situació, què és l’important per cadascuna? 

 Existeixen interessos velats? 

 Hi ha més persones involucrades en aquesta disputa? 

 A quins criteris objectius es pot recórrer? 

 Tenen les parts sentit de la realitat respecte a la situació conflictiva? 

 Hi ha algú –per exemple representat (legal) o persones vinculades a les parts i no al conflicte– 
que pugui aportar més informació per ajudar al mediador a entendre les possibilitats fora de la 
negociació? 

3.5 Reconeixement de necessitats mútues 

Aqueta etapa suposa formalitzar un entrecreuament d’interessos i el mediador ha de realitzar les següents 
accions (Lindner, E.G., 2006): 

 Ajudar a que cada part comprengui els seus propis interessos 

 Ajudar a que cada part comprengui els interessos de la/es altra/es 

 Ajudar a que cada part es posi en el lloc de la/es altra/es 
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 Facilitar la comunicació bilateral dels interessos de cadascuna 

 Entrecreuar els interessos 

 Fer veure a les parts que hi ha punts en conflicte que són complementaris i que, en canvi, hi ha 
punts pels quals satisfer el interès d’una part comporta no fer-ho amb els de l’altra/es. 

 Dividir el conflicte en punts i explorar els interessos de cada part, per facilitar a les parts pactar 
de forma més equitativa, conduint així cap a un millor acord. 

 Replantejar el conflicte de forma tal que les parts ho percebin més com un problema amb 
solució, que com un dilema que entrampa. 

3.6 Nou enquadrament del conflicte 

El nou enquadrament és una pregunta realitzada sobre la base dels interessos i que es realitza a totes 
les parts. També s’anomena pregunta de replantejament. Els interessos es contemplen d’una forma 
integral i s’apunta per satisfer-los perquè ens ajuden a generar opcions per a un acord, que condueixi 
a generar un ambient de col·laboració, confiança i seguretat, però no encara de compromís (Prizmic 
J, 2009). 

Què es pot fer per satisfer els interessos de A i B –si A i B són les parts–? Si la resposta és negativa, 
no conduint a una sortida beneficiosa, s’ha de retornar a l’etapa d’identificació i clarificació 
d’interessos. Si, pel contrari, és afirmativa, es pot passar a la següent fase de generació d’opcions 
creatives per a arribar a la solució. 

3.7 Generació d’opcions per la solució 

En aquesta fase els objectius del que actua de mediador són els següents (Fisher, R et al, 1998): 

 Fer comprendre a les parts de que no hi ha una única opció factible 

 Afavorir la comprensió de la necessitat de generar opcions múltiples i creatives 

 Incitar a pensar més en quantitat que en qualitat 

 Plantejar-se de quina manera és possible fer allò que totes les parts necessiten, i de la forma més 
efectiva? 

Aquesta és la fase més creativa. S’ha d’haver arribat a un nivell de confiança i seguretat que permeti a 
les parts entrar de ple en la recerca d’opcions creatives. El mediador ha de procurar en aquesta fase 
que el procés no s’acceleri. 

Es poden utilitzar tècniques com el brainstorming per incentivar la generació d’opcions entre les pasts 
per a la creació d’alternatives. 

3.8 Avaluació d’opcions i filtres 

En aquesta etapa es sotmet a les opcions generades a una avaluació, per determinar quines poden 
constituir propostes que vagin a conformar l’acord, quines han de ser prèviament reformulades i 
quines són descartades completament (Wall, JA et al, 2001). 

Es tracta d’una fase en que les parts, amb assistència del mediador, examinen la realitat i les 
conseqüències de les opcions que s’han desplegat. La tasca del mediador consisteix en preguntar 
quina és la millor opció. 

Los opcions han de passar per una sèrie de filtres i criteris objectius i també per filtres i criteris 
personals de les parts. El primer pot estar constituït per un marc legal al que queden condicionades i 
que han de respectar les parts. Per exemple, les lleis d’una nació, les ordenances municipals, un 
reglament intern o un conveni d’una organització, etc... També pot estar conformat per qüestions 
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materials, econòmiques i/o físiques –espai, temps, distància– que determinen la viabilitat i realització 
d’una o més de les opcions. 

Els filtres i criteris personals estan conformats per les “millors alternatives afora de la negociació 
(MAAN)” de les parts i per qualsevol altra qüestió personal que pugui impossibilitar que una opció 
arribi a acord o que determinada alternativa no resulti convenient per a una de les parts. 

3.9 Selecció d’opcions per l’acord 

Per una banda, ja es disposa d’opcions que han passat els filtres de manera satisfactòria i que poden 
constituir propostes per a l’acord. Per altra banda, estan les que no resultaren vàlides a alguna de les 
parts i no passaren els filtres. Aquestes últimes s’han de tornar a presentar en forma i/o contingut i 
tornar a passar pels filtres per determinar si són aptes per a les propostes de l’acord o no. 

En aquest punt el mediador ha d’impulsar a les parts a que canviïn d’una negociació de tipus 
“competitiu” cap a un estil “col·laboratiu” de solució de conflictes, buscant la interacció entre elles. 

La persona mediadora pot treballar en sessions privades amb cada part per donar a entendre a cada 
una les possibilitats i perspectives reals. 

A través d’aquestes negociacions i les decisions aportades per les parts es van seleccionant les 
declaracions més apropiades per a l’acord, plasmant d’aquesta forma la solució del conflicte. 

3.10 Acord 

Aquesta etapa es pot o no plasmar en un document o algun tipus de registre; això depèn del que 
decideixen les parts, el mediador, i de les circumstàncies, l’àmbit i la vinculació entre les parts que 
estaven en conflicte. En qualsevol cas, amb visió de futur, es considera convenient i útil que s’elabori 
un document. La redacció ha de ser clara, breu i complerta i s’ha d’utilitzar un llenguatge adient i 
comprensible per les parts. 

En una elaboració complerta d’un acord s’ha de tenir present que han de quedar reflectides de forma 
clara les intencions, les decisions actuals i les conductes futures o previstes de les parts. Ha de 
contemplar la possibilitat de modificar-se per canvis que puguin aparèixer al llarg del temps. També 
ha d’incloure que en cas d’incompliment les parts es comprometen a recórrer a una nova mediació. 
Es poden redactar diversos exemplars, com a esborranys; s’ha d’entendre que és un document de 
treball, que pot ser revisat o modificat, si és necessari (Prizmic, J, 2009). 

S’ha de procurar que l’acord final sigui just, eficient, savi, cooperatiu entre les parts i el mediador. 

3.11 Tancament de la mediació 

La signatura de l’acord aconseguit per la mediació és un acte simbòlic. És important destacar el 
treball realitzat per les parts i agrair la seva col·laboració en el procés. També cal recordar a les parts 
que a través de la mediació sempre poden trobar la millor alternativa per gestionar i resoldre 
conflictes. 

 

4. LA MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT ORGANITZACIONAL 

La mediació és un mètode excel·lent per a solucionar problemes en àmbits empresarials i 
institucionals, donat que ajuda a les persones a configurar elles mateixes solucions als conflictes (Sala, 
T, 1990). 

Es constitueix en l’opció més recomanable quan les persones involucrades en un conflicte han de 
continuar relacionant-se, i aquest és el cas dels conflictes que es desenvolupen dintre d’una 
organització, o entre aquesta i altra o una instància externa a la mateixa, però amb vincles duradors 
amb ella: per exemple, un conflicte client–empresa (Gago, L y Escalante, E, 2006). 
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5. LA MEDIACIÓ EN L’EXERCICI DE LES HABILITATS DIRECTIVES 

La mediació pot constituir una eina de molta utilitat per facilitar la direcció dels equips de treball, 
donat que els conflictes o les diferències entre les parts es poden presentar en qualsevol temps i lloc 
(Gago, L y Escalante, E, 2006). 

* En les habilitats de relació interpersonal pot resultar d’utilitat per a 

 Establir principis bàsics de retroalimentació constructiva 

 Compartir idees pròpies amb els altres 

 Manejar satisfactòriament el comportament emocional 

* En el desenvolupament de les habilitat individuals per a 

 Establir expectatives en el desenvolupament de l’activitat professional 

 Desenvolupar habilitats de treball 

 Assessorar per un rendiment òptim 

 Prendre mesures correctives 

* En el desenvolupament de l’activitat d’un equip per a: 

 Definir rols i responsabilitats 

 Conduir reaccions d’intercanvi d’informació 

 Resoldre conflictes de l’equip 

* En el maneig de processos de canvi i innovació per a: 

 Fomentar  el canvi mitjançant la innovació 

 Poder considerar el conflicte del canvi des d’una vessant positiva 

La mediació en l’àmbit organitzacional pot facilitar la conducció d’una empresa en totes aquestes 
funcions: 

 Planificació – Formació 

 Presa de decisions – Supervisió 

 Organització – Reconeixement 

 Delegació – Participació 

 Comunicació – Gestió de conflictes 

 Motivació – Maneig del temps 

 Innovació – Coordinació de reunions de treball 
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