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GUIA DEL PROFESSOR 

MÒDUL 1: Integració de les persones en organitzacions 

empresarials 

 
Tema 1. L’organització del treball de les persones. L’empresa. Cultura 

pròpia de l’empresa. L’evolució d’organització del treball. Teoria 

organitzativa de Taylor. Model organitzatiu japonès. Producció artesanal.  

Part teòrica: 

La base estructural de la 1era part del tema pot consultar-se en el capítol 1 dels llibres de Lourdes 

Gago i Eva Escalante. Relacions en l‟entorn de treball. Madrid: McGraw Hill, 2006 i també de Silva 

González MM et al. Relaciones humanas en la empresa. Madrid: Paraninfo, 2008. 

Els conceptes sobre estructura actual de les empreses poden consultar-se en el llibre de Bueno 

Campos, J. Organización de las empresas. Estructura, procesos y modelos. Madrid: Pirámide, 1996. 

Part pràctica: Exercicis sobre l‟organització del treball de les persones. 

Exercicis que es poden presentar, discutir i resoldre a classe, intercalats amb la teoria, sense preparació 

prèvia per part de l‟alumne: exercicis 2, 3, 4, 5. 

Exercicis que caldria preparar prèviament per part dels alumnes i després presentar-los i discutir-los a 

classe: exercicis 1 i 6. 

 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 1 

Idees clau a considerar. Comentari 

 Des de sempre, l‟home ha hagut de fer una sèrie de feines per sobreviure. Els éssers humans tenim 

innumerables necessitats a les quals intentem donar resposta per diferents vies. El treball és, sens 

dubte, el principal mitjà pel qual les persones cobrim la necessitat bàsica de l‟alimentació. Avui el 

treball es considera un dret bàsic, però no sempre ha estat entès d‟aquesta manera. 

 L‟esclavitud va suposar per a molts éssers humans la privació dels seus drets bàsics. En les 

civilitzacions clàssiques, egípcia, grega i romana, els esclaus feien les pitjors feines. 

 A l‟Edat Mitja es va desenvolupar una nova estructura social en el que conviuen reis, nobles, 

senyors feudals i serfs. Els serfs eren el grup social que assumia les feines més dures. Mentre els 

senyors feudals i els serfs desenvolupaven les seves activitats pròpies, un grup d‟homes lliures va 

començar a fer labors artesanals (com ara sabaters, sastres, joiers, teixidors de teles, etc...) i va tenir 

la possibilitat d‟organitzar la seva pròpia feina. 

 El desenvolupament del comerç a l‟Edat Moderna va potenciar la transformació dels tallers 

medievals en petites fàbriques en que es donava feina a un important nombre de persones. 

 Els avenços tecnològics que es van produir a finals del segle XVIII i durant el segle XIX va donar 

origen a la creació de grans centres industrials. La innovació científica que va impulsar la 

Revolució Industrial es va aplicar al camp empresarial. Però el desenvolupament social no va estar 

a l‟alçada del desenvolupament de la producció i la concentració de treballadors a les ciutats. El 

capital s‟anava acumulant en mans dels propietaris mentre els obrers vivien en la penúria. De nou 

dues classes socials, l‟empresarial i l‟obrera (el proletariat), apareixen enfrontades. 

El moviment obrer va desenvolupar una activitat importantíssima amb el fi d‟aconseguir unes 

condicions de vida dignes pels treballadors que vivien sotmesos al poder empresarial, amb salaris 
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miserables, sense cap mesura de seguretat laboral amb jornades extenuants. La lluita social que es 

va desenvolupar des d‟aleshores va tenir fruits molt importants, entre els quals podem destacar la 

creació dels sindicats fins arribar a la seva legalització i reconeixement constitucional. 

Un altra fita destacable va ser el sorgiment i desenvolupament d‟una normativa laboral que va posar 

fre al poder sense mesura dels empresaris, i que va originar el que avui coneixem com Dret Laboral. 

Exercici 2 

Cal que surtin empreses molt variades (empreses que cotitzen en borsa, PYMES, cooperatives, 

fundacions, mútues, empreses de l‟administració, treballadors autònoms) . Es pot discutir si 

determinades ONGs (per exemple, Metges sense fronteres, OCU, etc...) es poden considerar o no 

empreses. Discutir els aspectes socials i econòmics de cadascun dels exemples que surten. 

Exercici 3 

 L‟empresa A és una empresa que clarament s‟orienta al treball d‟una manera burocràtica. Tot ha 

d‟estar ordenat i controlat i no es permet que es facin feines sense tenir-ne la seguretat de 

l‟encàrrec. La seva cultura d‟empresa està condicionada per l‟entorn en el que es troba. En tractar-

se d‟una empresa del sector bancari s‟ha d‟assegurar que totes les operacions estiguin autoritzades 

pel client per no tenir després problemes legals. El fet de no acceptar gestions per telèfon podria ser 

un indicador de rigor i transparència, mai sabries qui ha trucat i si té autorització per fer aquesta 

gestió. 

 L‟empresa B és una empresa que té l‟atenció orientada a fer que el client es trobi bé i sigui atès 

amb la major amabilitat possible. Intenta evitar que hi hagi enfrontament amb la clientela i si n‟hi 

ha es deriven a persones amb més càrrec que els venedors perquè els solucionin. 

 Però quins son els valors d‟aquestes dues empreses? 

Exercici 4 

Es tracta de donar exemples coneguts pels alumnes i discutir els avantatges entre una empresa que 

tingui una cultura organitzada i contrastar amb altra que no la tingui. 

Exercici 5 

El supòsit A presenta una producció artesanal basada en tècniques tradicionals. 

El supòsit B presenta una empresa amb un sistema de producció japonès o toyotista que produeix a 

demanda i que busca la qualitat dels seus productes amb la col·laboració dels treballadors implicats en 

el procés productiu. 

Exercici 6 

Cal discutir com en un sistema de model organitzatiu japonès que es caracteritza per buscar la qualitat 

total dels seus productes es pot produir un fet tan greu com el que es comenta a la noticia. 



3 

 

Tema 2. L’estructura de l’empresa. Eficàcia i eficiència de l’estructura 

empresarial. Elements que actuen en el procés organitzatiu. Representació 

gràfica de l’estructura empresarial. Organització dels grups humans. 

Estructura de l’organització davant dels canvis. Frau a les empreses i la 

seva prevenció. 

Part teòrica: 

Els éssers humans vivim en societat i tenim necessitat de treballar per aconseguir els recursos que ens 

permeten viure i desenvolupar-nos com a persones. La feina, la desenvolupem en organitzacions que 

al seu torn tenen una activitat, un comportament i una cultura propis als quals els treballadors hem 

d‟adaptar-nos. 

En aquest tema hem de tractar d‟introduir l‟alumne en l‟entramat de les estructures en que 

desenvoluparà bona part de la seva vida professional. 

El missatge que cal donar-los és que si aconsegueixen conèixer i aprofundir en l‟estructura on 

desenvolupen la seva activitat professional, aconseguiran les avantatges següents respecte al món 

laboral: 

- La seva aproximació serà més fàcil 

- La seva integració serà més ràpida 

- Desenvoluparan la capacitat necessària per assolir els canvis que pateixi l‟empresa en diferents 

moments de la seva vida professional 

Varela, R. Innovación empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Pearson 

Educación, 2008. 

Amb un enfocament actual, amè i pràctic aquest llibre actual desenvolupa al llarg de 13 capítols 

diferents aspectes relacionats amb les diferents etapes i components en el desenvolupament d‟una 

empresa. L‟objectiu principal de l‟obra és oferir un llibre eminentment pràctic però rigorós, clar i 

directe amb el llenguatge que pot ser d‟utilitat per les persones que han de gestionar una empresa o un 

àrea de la mateixa i també per personal docent. 

Baguer Alcalà, A., De Zárraga Rodríguez, M. Dirige!: manual de conceptos prácticos y necesarios 

para la gestión empresarial. Madrid: Díaz de Santos, 2002. 

El desenvolupament tecnològic i la globalització de l‟economia ha determinat que les empreses 

competeixen en un entorn difícil inestable. Això exigeix als directius i gestors d‟equips de treball – 

promocionats moltes vegades des de llocs tècnics o des d‟una especialitat concreta – els conceptes 

necessaris per la gestió empresarial. Aquest llibre de consulta conté en la primera part onze capítols en 

els que s‟estudia l‟empresa i la seva organització en departaments i processos. 

 

Part pràctica: Exercicis sobre l‟estructura de l‟empresa. 

Exercicis que es poden presentar, discutir i resoldre a classe, intercalats amb la teoria, sense preparació 

prèvia per part de l‟alumne: exercicis 2, 4, 5, 9, 10. 

Exercicis que caldria preparar prèviament per part dels alumnes i després presentar-los i discutir-los a 

classe: exercicis 1, 3, 6, 7, 8, 11. 
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Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

El següent cas pràctic resolt pot ajudar als alumnes a plantejar de forma adequada la resolució de 

l‟exercici 1. 

Exercici 1 

Cas pràctic resolt 

Dues persones han decidit crear una empresa dedicada a activitats de lleure i temps lliure a Barcelona, 

en concret el senderisme. En la fase de formulació de la missió, els responsables podrien proposar les 

prioritats següents: 

 Un objectiu general: introduir-se en el mercat del lleure i el temps lliure en el termini d‟un any, de 

manera que al cap d‟un any i mig tots dos promotors del pla ja obtinguin beneficis suficients que 

els permetin viure d‟aquest negoci. 

 Uns objectius específics: 

 Iniciar els tràmits administratius i fiscals necessaris per crear una petita empresa. 

 Fer-se conèixer a tots els centres escolars, centres d‟adults i de tercera edat de les comarques del 

Barcelonès, Vallès Oriental i Vallès Occidental. 

 Escollir diverses rutes alternatives pels seus clients. 

Per engegar aquesta activitat els promotors han de pensar que l‟empresa ha d‟acomplir les funcions 

següents: 

 Funció directiva: coordinar i dirigir el procés de creació de l‟empresa i, un cop s‟hagi creat, el 

procés productiu. 

 Funció administrativa: un cop s‟hagi creat l‟empresa, encarregar-se de tasques administratives, com 

ara la secretaria, la comptabilitat, les gestions de carrer, etc... 

 Funció comercial: vendre el producte, fer campanyes de promoció, donarse a conèixer, captar 

clients  

 Funció tècnica: definir totes les rutes possibles, els col·lectius que poden participar en les diferents 

activitats d‟acord amb el grau de dificultat d‟aquestes i acompanyar els clients el dies que es 

desenvolupen les diverses activitats. 

 Funció de gestió de recursos humans: contractar  personal, formació, nòmines, comunicació 

interna. . 

 Funció de control i reporting: planificar la manera d‟obtenir recursos per engegar tot el pla, i també 

estudiar les necessitats que es puguin presentar en el futur. 

Els nostres promotors han decidit que l‟estructura de l‟empresa sigui la següent: 

 S‟ha de constituir una societat limitada que han de dirigir dos administradors solidaris, els quals 

seran ells mateixos. 

 Un dels dos administradors solidaris, que és tècnic superior en administració i finances, s‟ha 

d‟encarregar de les funcions administratives, financeres, recursos humans i de direcció. 

 L‟altre, tècnic superior d‟animació sociocultural, s‟ha de fer càrrec de tota la part tècnica i de la 

comercial. A més, pertany a un club de muntanya des de fa deu anys. 

 Han decidit contractar un treballador, que tingui la titulació de tècnic superior en animació 

sociocultural, el qual haurà d‟acompanyar al segon soci en les visites als clients. 
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Exercici 4 

L‟element contextual que predomina en el text és el desenvolupament de la tecnologia que fa que les 

empreses hagin d‟estar constantment incorporant els avenços tecnològics que van sorgint a mesura 

que passa el temps. 

Exercici 5 

Les situacions A i C són pròpies de l‟organització formal i la B de l‟organització informal. 

Exercici 9 

Els canvis laborals que l‟empresa introduirà intenten millorar les condicions laborals dels treballadors, 

i per això es tracta de canvis directes. 
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Tema 3. Direcció i lideratge. Direcció i/o lideratge? Funcions de la direcció. 

El quadre intermedi a l’organització. Delegació de funcions. La integració 

de nous treballadors. Estils de direcció. Habilitats de lideratge. Teories de 

lideratge. 

Part teòrica: 

Entre altres objectius, amb aquest tema es pretén que l‟alumnat adopti una actitud constructiva 

respecte la direcció, tot valorant el seu paper i la seva importància. 

El lideratge és un fenomen universal que es dóna en qualsevol empresa. Els resultats que 

s‟aconsegueixen en una organització, tant humans com materials, depenen en gran mesura de les 

persones que la gestionen i la dirigeixen. 

L‟anàlisi del lideratge és especialment important per a uns alumnes, que en un futur, el més probable 

és que ocupin un lloc de responsabilitat en una empresa. D‟una banda hauran d‟actuar com a corretja 

de transmissió dels principis que emanen de la direcció de l‟empresa i, d‟una altra, dirigir un equip, 

més o menys reduït, de persones. 

En aquest tema intentarem també que l‟alumnat sigui capaç d‟identificar el seu propi estil de direcció i 

que, a més, conegui les responsabilitats que implica dirigir. 

El concepte de direcció ha evolucionat de manera paral·lela al desenvolupament de la societat. En 

aquest tema hem d‟oferir també una visió de l‟evolució que han seguit els conceptes de direcció i 

lideratge, com també les teories actuals més adequades. 

Els següents texts i capítols de llibres poden constituir una lectura complementària útil, tant per al 

professorat com per als alumnes: 

- El capítol 4 (p. 409-141) del llibre de Gago, C. y Escalante, E. Relacions en l‟entorn de treball. Mc 

Graw Hill Interamericana de España, S.A. 2006. Inclou un mapa conceptual de particular interès i 

dóna una visió particularment detallada de les teories del lideratge. 

- Balaguer Alcalá, A. Dirección de personas: un timón en la tormenta. Madrid: Díaz Santos. 2009. 

Explica les dificultats que comporta ocupar un lloc de responsabilitat en una empresa (dirigir un 

equip de persones i actuar com elements de transmissió dels principis que es generen des de la 

direcció de l‟empresa). 

- Puchol, L. Dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Díaz Santos. 2007. Destaca d‟aquest 

llibre l‟originalitat en la que es plantegen alguns aspectes singulars de les relacions humanes en les 

organitzacions. 

 

Part pràctica: Exercicis sobre direcció i lideratge. 

Exercicis que es poden presentar, discutir i resoldre a classe, intercalats amb la teoria, sense preparació 

prèvia per part de l‟alumne: exercicis 1, 3, 4, 5, 10. 

Exercicis que caldria preparar prèviament per part dels alumnes i després presentar-los i discutir-los a 

classe: exercicis 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 

 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 2 

El següent cas pot orientar al docent i per explicar-lo com exemple a classe. 

En uns grans magatzems es pren la decisió d‟ampliar el negoci mitjançant la instal·lació d‟un taller 

d‟automòbils. D‟aquesta manera els clients podran posar a punt el cotxe mentre compren.  L‟empresa 

n‟ha encarregat el projecte a en David, un noi jove, però amb uns grandots comercials. 
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Com a objectiu, es decideix posar en funcionament en el termini de sis mesos un servei de taller 

d‟automoció per a uns grans magatzems. També cal obtenir llicencies i permisos.  

Com a recurs, cal habilitar el local i la maquinària, preparar els recursos humans i contractar personal 

qualificar i algú aprenent. El servei de neteja serà el mateix que dels grans magatzems. Aquesta seria 

la fase de planificació. 

En David ha de negociar amb la seva supervisora els costos de maquinaria nova i també un volum 

determinat de productes que els clients puguin necessitar pel cotxe, com ara miralls, dispositius de 

seguretat, llanternes, pneumàtics, eines,etc...Un cop s¡han estructurat, ha de delegar en unes persones 

de confiança perquè les dugin a terme. Aquesta seria la fase d‟organització. 

Desprès cal explicar la funció de manar, executar i coordinar. És el moment en que les persones 

realitzen qüestions que s‟havien plantejat de manera coordinada, com ara el començament de les 

obres, l‟iniciï de tràmits legals, etc... A més, cal seleccionar i formar els treballadors per als llocs 

creats.  

 

Exercici 11 

1. Nivell de maduresa 1- Estil de lideratge S1 

2. Nivell de maduresa 2- Estil de lideratge S2 

3. Nivell de maduresa 3- Estil de lideratge S3 

4. Nivell de maduresa 4- Estil de lideratge S4 
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Tema 4. El procés de presa de decisions. Concepte de decisió. Tipus de 

decisions. Factors que influeixen en les decisions. Fases del procés de presa 

de decisions. La presa de decisions en l’organització. 

Part teòrica: 

La vida ens enfronta diàriament amb la tasca d‟escollir. Les persones escollim perquè afrontem les 

situacions de maneres diferents, la qual cosa vol dir que tenim diverses alternatives davant d‟una 

mateixa situació. Cal decidir-se, ja que les persones i els problemes exigeixen respostes. 

El procés de decisió es pot viure com un entrebanc o com una oportunitat per aconseguir els nostres 

objectius sense perdre‟ns pel camí. Cal prendre decisions i procurar que aquestes siguin convincents, 

per aquesta raó, és fonamental conèixer la dinàmica decisòria. 

També al món empresarial és un procés diari. Les persones que formen part d‟una organització han de 

decidir sobre diversos aspectes perquè aquesta pugui continuar complint els objectius fixats. És el 

personal directiu qui ha de prendre decisions més sovint; de fet, la presa de decisions forma part de la 

seva tasca diària. Els textos que assenyalem a continuació constitueixen una excel·lent guia pràctica 

per directius i gestors d‟equips de treball sobre conceptes necessaris per a la gestió empresarial: 

- GARCIA TENORIO, J. Organización y dirección de empresas. Madrid: Paraninfo, S.A., 2007. 

- BAGUER ALCALÁ, A., DE ZÁRRAGA RODRÍGUEZ, M. Dirige!: manual de conceptos 

prácticos y necesarios para la gestión empresarial. Madrid: Díaz de Santos, 2002. 

Ara bé, cada dia és més habitual que altres treballadors prenguin decisions; entre aquests cal destacar 

el quadre intermedi, que ha de decidir en les situacions productives quotidianes, o sobre equips de 

treballadors. 

En aquest tema hem d‟analitzar què és una decisió, quin tipus de decisions són les més freqüents a les 

empreses, els elements que influeixen en el procés i quin és el procés lògic que se segueix per arribar-

hi. 

Hem d‟acostar als estudiants als problemes que comporta la presa de decisions des d‟una perspectiva 

pràctica, ja que aviat seran uns treballadors integrats en el si d‟organitzacions on tindran unes 

responsabilitats o altres segons els càrrecs que ocupen. 

Com a lectura complementària per preparar el tema és recomanable el llibre següent: 

HUNTER, J.C. La paradoja. 17ª Ed. Barcelona: Empresa Activa, 1999. 

L‟autor és assessor en una empresa dedicada a la formació empresarial d‟executius prop de Detroit. 

Aquesta és la gran paradoxa: per liderar hi ha que servir. El llibre ens apropa al creixement personal, a 

l‟autèntica autoritat del lideratge i a les obligacions morals del poder. És un llibre de lectura quasi 

obligada per a qualsevol líder que assumeixi la responsabilitat de tenir persones al seu càrrec i que ha 

de prendre decisions que poden condicionar les seves vides. 

Per consultar aspectes relatius a Ètica empresarial i Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es 

recomanen els següents texts: 

- Cortina, A. Ética de la empresa: claves para una nueva cultura empresarial. Madrid: Ed. Trota, 

1994. 

- Fernández Gajo, R. Administración de la responsabilidad social corporativa. Thomson Paraninfo 

S.A., 2005. 

Part pràctica: Exercicis sobre el procés de presa de decisions. 

Exercicis que es poden presentar, discutir i resoldre a classe, intercalats amb la teoria, sense preparació 

prèvia per part de l‟alumne: exercicis 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 

Exercicis que caldria preparar prèviament per part dels alumnes i després presentar-los i discutir-los a 

classe: exercicis 1, 4, 10, 13, 14. 
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Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 8 

La Mª Jesús vol evitar el risc que no li renovin el contracte en acabar l‟any de feina a l‟empresa 

immobiliària, encara que podria guanyar més diners. 

Exercici 10 

En Xavier no ha seguit un procés en la presa de la seva decisió, sembla que ha estat una presa 

de decisió ràpida i irreflexiva. Alguns aspectes essencials que no ha realitzat són: 

1. Fase d‟apropament i definició del problema: El Xavier sap que s‟ha de prendre una 

decisió, perquè existeix un problema que ha de solucionar. El problema o qüestió és 

decidir el seu futur immediat: treballar o continuar estudiant. 

 El Xavier no ha dedicat prou temps a pensar tranquil·lament que té una qüestió molt 

important sobre la qual ha de prendre una decisió. 

 Tampoc no ha valorat les conseqüències col·laterals que pot tenir escollir una cosa o 

una altra 

 No ha buscat informació sobre el cicle que al final va escollir ni tampoc s‟ha informat 

sobre la possibilitat d‟estudiar alguna cosa que realment li agradi. 

2. Fase d‟estudi del problema i determinació dels objectius: 

 En aquesta fase un dubte molt significatiu és que el Xavier no aclareix quins objectius 

vol aconseguir. 

 Tampoc no valora que la decisió que prengui afectarà el seu futur immediat o potser 

més llunyà. 

3. Fase d‟anàlisi d‟alternatives i selecció d‟una d‟elles. 

 En Xavier té dues alternatives: estudiar un cicle lligat a l´àmbit de la carrosseria, que 

és el que li han proposat els seus amics o treballar. 

 No fa cap anàlisis de la colla d‟avantatges ni de la colla d‟inconvenients de cada 

alternativa. 

 No analitza les conseqüències que podran venir determinades arran de quina sigui la 

seva resolució 

 Escull estudiar, i en concret cursar aquests estudis, per la influència que exerceixen 

sobre ells els seus amics. 

4. Fase de posada en pràctica de la decisió. 

 No cal destacar res d‟aquesta fase. 

5. Control de resultats i avaluació. 

 Xavier s‟adona que no està content amb la decisió presa. Per tant, el pas següent serà 

revisar la decisió i tornar a començar un procés per resoldre el nou problema que té 

plantejat. 

Exercici 11 

Rosa recopila informació a través dels seus subordinats, els caps de taller, i en recopila una 

altra per després prendre la decisió ella mateixa, sense consultar-ho amb ningú. 
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GUIA DEL PROFESSOR 

MÒDUL 2: Comunicació, motivació, clima laboral i creativitat 

dins el marc empresarial 

 

Tema 5. Comunicació a l’empresa. Els elements lingüístics. Els registres 

lingüístics: el llenguatge específic de la professió. Dificultats i obstacles de la 

comunicació. La percepció de la personalitat en el mon del treball. Tipus de 

comunicació. Comunicació i competència intercultural. Estratègies i 

tècniques de comunicació. Sistemes d’informació. 

Part teòrica: 

En l‟actualitat les empreses consideren que els bons treballadors no tan sol han de tenir certs 

coneixements, sinó que a més cal que sàpiguen adaptar-se a l‟entorn de treball i relacionar-s‟hi. Ates 

que es treball cada cop més en equip i amb professionals de països diferents, a la persona que sap 

comunicar-se li és més fàcil trobar feina, conservar-la i, fins i tot, crear la seva pròpia empresa.  

La comunicació es una habilitat bàsica, respecte a la resta de competències, per poder moure‟s en el 

món del treball. Per aquest motiu, aquest tema caldrà treballar-lo al llarg de tot el curs, ja que dominar 

el procés i les tècniques de comunicació és essencial per poder mantenir més bones relacions en 

l‟àmbit laboral i, per tant, facilita l‟èxit de la feina. 

En les següents tres adreces d‟Internet els estudiants poden trobar una revisió actualitzada del tema: 

- http://dugi-doc.udg.edu/html/10256/857/tema12.pdf 

- http://agora.escoladeltreball.org/Members/mfabra/2w_tri/ud1/UD%201_COMUNICACIO_EMP

RESA.pdf 

- http://www.diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/interna.pdf 

Com a llibres de consulta respecte a comunicació a l‟empresa es poden recomanar els següents: 

- CUADRADO ESCLAPEZ, C. Protocolo y comunicación en la empresa. 6º Ed, Madrid, Fundación 

Confemetal. 2009 

 Cada dia la tecnologia ens permet una millor comunicació i de millor qualitat. Avui en dia, quan 

parlem de comunicació només fem referència al procés lineal emisor-missatge-receptor. També 

tenim en compte el conjunt de processos psicològics i d‟implicacions que es donen en l‟emissió i la 

recepció, com ara l‟estat d‟ànim, la intencionalitat, el tipus de relació dels interlocutors, la 

motivació, etc. Aquest llibre, de referència en el tema que ens ocupa i actualment en la seva 6ª 

edició, ens dona una visió molt actualitzada dels elements habituals que s‟utilitzen en el procés de 

comunicació, i també els tipus de comunicació més freqüents en les empreses i les seves xarxes. 

 

- MARTINEZ-VILLANOVA MARTINEZ, R. De MANUEL DASI, F. Habilidades de comunicación 

para directivos. Madrid: ESIC, 2007 

 Als darrers anys ha augmentat l‟interès dels processos de comunicació interpersonal i aquesta es 

basa en la circulació interna d‟informació, que és necessària perquè una empresa funcioni. Aquest 

llibre dona una informació sobre tècniques i habilitats de comunicació per directius i quadres 

intermedis en el món de l‟empresa. 

http://dugi-doc.udg.edu/html/10256/857/tema12.pdf
http://agora.escoladeltreball.org/Members/mfabra/2w_tri/ud1/UD%201_COMUNICACIO_EMPRESA.pdf
http://agora.escoladeltreball.org/Members/mfabra/2w_tri/ud1/UD%201_COMUNICACIO_EMPRESA.pdf
http://www.diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/interna.pdf
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Part pràctica: Exercicis sobre comunicació a l‟empresa. 

Exercicis que es poden presentar, discutir i resoldre a classe, intercalats amb la teoria, sense preparació 

prèvia per part de l‟alumne: exercicis 3. 

Exercicis que caldria preparar prèviament per part dels alumnes i després presentar-los i discutir-los a 

classe: exercicis 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 5 

Casos pràctics de disc ratllat, asserció negativa, crear confusió i pregunta negativa. 

a) Disc ratllat. El teu cap vol que et quedis a treballar dues hores més a la tarda per tancar la 

compatibilitat del mes. La feina que cal fer no és urgent i tu tens una visita al metge que 

no pots posposar. 

Cap: M‟agradaria que et quedessis dues hores aquesta tarda per posar el dia la 

comptabilitat.  

Tu: Em sap molt de greu, però avui tinc hora al metge i no puc posposar. la visita. 

Cap: La comptabilitat ha d‟estar acabada per aquesta tarda. Si no, ens ficarem en un bon 

embolic. 

Tu: Entenc que s‟hagi d‟acabar el més aviat possible, però precisament aquesta tarda tinc 

hora al metge, i no puc posposar. la visita. 

Cap: No trigaràs més de dues hores.  

Tu: Ho sento, però avui no puc. Tinc hora al metge, i no puc posposar la visita. 

Cap: D‟acord, suposo que demà al matí podràs posar-la al dia. 

b) Asserció negativa. Una companya de feina no para de recordar-te que arribes tard, i 

últimament ho està emprant com un mitjà per atacar-te.  

Companya: Tornes a arribar tard, sempre igual 

Tu: Sí, és veritat, arribo tard (asserció negativa). 

Companya: No tens remei, no se com t‟aguanto. 

Tu: És veritat, no tinc remei. 

Companya: Així no aconseguiràs mai res a la vida. Hauries de canviar. 

Tu: És veritat, hauria de canviar algunes coses. 

Companya: El teu germà es igual que tu. Quin desastre de família... 

Tu:  Si, a tots ens encanta fer tard. 

Companya: Tu mateix, doncs. Ja ets prou gran per saber el que fas. 

Tu: Si, ja sé el que em faig, és clar. 

c) Crear confusió. Estàs treballant en un taller amb un company que et retreu agressivament 

que no deixes mai les claus al seu lloc, però això no és cert. 

Company: És difícil treballar amb tu. Ets un desordenat, sempre ho deixes tot llançat i 

mai no col·loques les claus al seu lloc. 
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Tu: Pot ser que jo no sigui el millor company de feina, però creus que ho faig sempre? 

Company: Et creus que amb un títol ja ho saps tot. Això no és un col·legi, ho tens clar? A 

qui venim a treballar, no a perdre el temps. 

Tu: És possible que tinguis raó. Potser necessito més experiència. Em podries ajudar? 

d) Pregunta negativa. A l‟hotel on treballes has fet una reserva per a tres persones. Quan els 

clients arriben, resulta que, en realitat, són quatre, i ells havien fet una reserva per a tres. 

El teu cap arrufa el front, insinuant que t‟has confós a l‟hora de fer la reserva. 

Tu: M‟agradaria preguntar-li si vostè considera que m‟he equivocat en fer la reserva. 

Cap: Bé, ara tenim un problema. És la segona vegada que et confons en una setmana. 

Tu: De debò considera que l‟error es meu? M‟agradaria que sabés que la reserva del 

Senyor Aguilar era només per a tres persones. N‟estic segura. 
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Tema 6. La motivació laboral. Què és la motivació laboral? Teories de la 

motivació. Tècniques de motivació. Automotivació i autoestima. Mitjans 

per avaluar la motivació. Comportament motivador del directiu. 

Part teòrica: 

Quan ens preguntem perquè treballem, acostumem a respondre al·legant motius purament econòmics o 

de supervivència. Però la realitat ens demostra que, a més, les persones busquem en el treball incentius 

diferents dels econòmics que permetin satisfer un conjunt de necessitats psicològiques de l‟individu. 

Per aquesta raó, cal analitzar els motius pels quals els treballadors d‟un empresa es comporten d‟una 

manera determinada. L‟objectiu d‟aquest tema és oferir als alumnes els models teòrics més importants 

que s‟han desenvolupat per explicar en que es basa la conducta laboral i l‟evolució que segueix. 

Dos texts que ens poden ajudar a aprofundir en el tema són els següents: 

- LEBOEUF, M Y MURO, P. El Gran secreto de la motivación. Barcelona: Empresa Activa: 2009. 

És un llibre que exposa de forma clara i directa un dels fonaments essencials per poder dirigir 

persones amb èxit. Saber dirigir persones és saber motivar-les i per aconseguir-ho és fonamental 

pensar quin tipus d‟actituds estem premiant i quines castigant. 

Tant si s‟està a favor o en contra de les propostes que es plantegen, aquest és un llibre indispensable 

per reflexionar respecte als tipus d‟incentius que estan oferint les persones que tenen la 

responsabilitat de dirigir. 

  

- HARRY, P., ROSS, T. A toda Marcha. La fórmula para impulsar equipos y lograr resultados 

extraordinarios. Barcelona: Empresa Activa, 2007. 

Tots aspirem a generar emocions positives en els altres. Aquesta actitud és cabdal en el camí de 

l‟èxit: per arribar al més alt depenem de l‟entusiasme de les persones que ens envolten. Com 

aconseguir que cada membre del nostre equip doni el millor de si mateix? Si sabem anar més enllà 

de les formules de cortesia i aconseguim que els nostres empleats es sentin únics i insubstituïbles, 

els resultats no es faran d‟esperar. Harry Paul y Ross Reck ens mostren com aconseguir aquest 

objectiu a través de la història de Katie Adams, una executiva brillant que ha descuidat el costat 

humà de les seves relacions laborals. La solució està en un programa que inclou tres passos: 

guanyar-se la confiança dels altres, recompensar qualsevol esforç i mantenir el nivell d‟energia 

positiva. 

 

Part pràctica: Exercicis sobre motivació laboral. 

Exercicis que es poden presentar, discutir i resoldre a classe, intercalats amb la teoria, sense preparació 

prèvia per part de l‟alumne: exercicis 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14. 

Exercicis que caldria preparar prèviament per part dels alumnes i després presentar-los i discutir-los a 

classe: exercicis 1, 6, 10, 12, 13, 15, 16 i 17. 

 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 3 

Per a Herzberg, la satisfacció només es produeix quan es donen els factors motivacionals. 

 

Exercici 5 
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La resposta ens pot semblar senzilla però és de gran importància. La motivació també prové del 

significat que li donem a la tasca a realitzar. El per què de fer les coses d‟una determinada manera 

atorga valor a la nostra feina i és per aquest motiu que el segon operari estarà més motivat al realitzar 

la seva feina, ja que coneix la causa i la finalitat d‟aquesta. 

 

Exercici 6 

L‟efecte pigmalió es refereix al procés a partir del qual una persona amb un rang superior, com un 

líder, en virtut de la confiança dipositada en les capacitats dels seus subordinats fa que aquests es 

superin a si mateixos per a respondre  a dita confiança. Els impulsa a ser millors, a superar-se, a 

aconseguir el que semblava impossible. Aquest efecte pigmalió s „anomena així en referència a l‟obra 

teatral de Bernard Shaw en la que un professor s‟enamora d‟una florista i la educa per a que es 

converteixi en una dama i que, al seu torn, està inspirat en el mite grec de l‟escultor Pigmalió (que 

s‟enamora d‟una obra seva en forma de dona a la qual la deessa Afrodita dóna vida per compadir 

l‟escultor); i no persegueix altre cosa que demostrar que a partir d‟una esperança positiva es poden 

aconseguir resultats inesperats. Creu en que la forma ideal de promoure aquestes expectatives 

consisteix en permetre que cadascú es fixi les seves pròpies metes i creu en que la millor forma que té 

un líder o un cap per a millorar els resultats d‟un col·laborador és assignant-li una tasca adequada i 

depositant en ella un vot de confiança. 

 

Exercici 7 

En alguns casos, malgrat la opció predilecta pugui ser el diàleg, la motivació positiva i la confiança, el 

rumb que prenen segons quines situacions no deixen alternativa a utilitzar altres tècniques de 

motivació 

Amb aquest exemple volem demostrar com les dues teories de McGregor, completament antagòniques 

en la teoria i, inclús en el cas de la Teoria X, despreciable a primer cop d‟ull poden arribar-nos a ser 

d‟utilitat en determinades situacions.  

Malgrat tot, si haguéssim de decantar-nos per alguna de les dues, sempre hauríem d‟intentar esgotar 

les opcions que ens planteja la Teoria Y,  teoria que està bastant en fase amb les altres teories 

presentades fins ara.  

 

Exercici 8 

En el Joan es produeix una tensió que el duu a pensar que el seu cap en prescindirà, però decideix 

elaborar millor les seves idees i que es puguin adaptar a les característiques de l‟hotel, intentant 

agradar al seu cap amb aquesta nova conducta. Aquest preu en consideració part de les seves idees, 

amb la qual cosa la necessitat d‟en Joan d‟agradar-li queda satisfeta i li produeix una relaxació en el 

seu estat d‟ànim. 

 

Exercici 9 

Tindrà en compte com a factor decisiu que tingui ambició d‟aconseguir objectius i assolar metes 

futures davant un altre candidat que es conformi amb obtenir la feina i quedar-s‟hi. 

 

Exercici 11 

Hauríem d‟escollir la primera candidata. La segona candidata no hauria de ser seleccionada perquè no 

compleix els requisits, tret que a l‟hotel li interessés donar-li la formació adequada. 
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D‟altra banda, no resulta apropiada per al lloc pel seu caràcter fort, un factor que resulta difícil de 

canviar. 

Per últim, dur a terme tasques d‟una categoria inferior a les que estava acostumada li produiria un estat 

de frustració i, a llarg termini, aquesta segura candidata intentaria ascendir dins l‟empresa o buscaria 

un altra feina, a més, s‟aniria desmotivant i al final es limitaria a realitzar les tasques imprescindibles 

d‟una manera monòtona i desganada. 

 

Exercici 13 

La Montse és una auxiliar administrativa d‟un col·legi públic, és una funcionaria de la Conselleria de 

la Comunitat on treballa. 

L‟actual director del seu centre estableix amb ella un contracte psicològic en que té la possibilitat de 

vacances escolars entre altres beneficis. La Montse sap que en altre Conselleries tindria més 

oportunitat de promoció, cursos, etc..., però com que té dos fills petits, els ha pogut matricular al seu 

col·legi i tenir les mateixes vacances alhora. 

Ella està molt satisfeta, perquè està separada i els fills depenen d‟ella. A canvi, sap que hi ha dies de 

molta feina al col·legi i és necessari quedar-se més hores de les establertes (el contracte psicològic és 

recíproc, és a dir, t‟ofereixen una cosa i tu en dónes una altre a canvi), però ho fa amb un alt nivell de 

desenvolupament i alegria, per què està satisfeta al seu lloc de treball. 

 

Exercici 14 

- L‟observació i la valoració de les actituds dels treballadors. 

- Els qüestionaris o llistes de preguntes. 

- Entrevistes molt estructurades o de lliure intercanvi verbal. 

- Enquestes per obtenir una valoració quantitativa d‟un grup de treballadores. 

- Anàlisis de les condicions de treball (documents, estadístiques, informes, etc... que poden facilitar 

informació sobre aquest tema). 
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Tema 7. El clima laboral. Concepte de clima laboral. Factors determinants 

del clima laboral. Clima laboral i productivitat. Clima laboral i motivació. 

Frustració. 

Part teòrica: 

Les empreses en les que els seus empleats treballen a gust i tenen menys conflictes laborals són les que 

obtenen millors resultats. 

Si els empleats estan contents i treballen millor en grup és mes fàcil aconseguir els objectius marcats 

per la companya. A més, les empreses amb un bon entorn per a treballar reben més sol·licituds de 

treball i poden seleccionar millor als seus col·laboradors. També hi ha menys absentisme laboral 

perquè els treballadors estan més compromesos. 

Els equips motivats contribueixen a l‟existència d‟un bon clima laboral. Hi ha elements que 

desmotiven a les persones d‟una empresa i diferents actuacions poden influir positivament en la 

millora del clima laboral, actuacions poden influir positivament en la millora del clima laboral. 

Per entrar en el tema i reflexionar sobre el clima laboral es suggereixen dos lectures complementaries. 

- GIRANDIER; M: Como gestionar el clima laboral. Barcelona: Obelisco, 2004. 

Per la majoria de gent, un treball significa bastant més que una sèrie de tasques a realitzar o el lloc 

on van a guanyar el seu salari. Una part important de la nostra vida es desenvolupa en el treball i 

aquest llibre ens ajuda a reflexionar per poder aconseguir la nostra realització com a professionals i 

com a persones. 

- LUNDIN, S.C., HARRY, P., CHRISTENSEN, J. Fish! 14ª Ed. Barcelona: Empresa Activa. 2008. 

Té alguna cosa que oferir un mercat al carrer a una empresa multinacional amb problemes? Mary 

Jane, una executiva d‟aquesta empresa, descobrirà que sí i molt. El departament on ella treballa es 

rebutjat per tots els altres empleats de l‟empresa. Perquè? Perquè en ell tot s‟embussa i es retarda. A 

més el personal que treballa en aquest departament està sempre de mal humor i desinteressat per la 

seva feina. 

De forma sorprenent per Mary, Lonnie el peixater del mercat o qualsevol dels venedors, s‟ho passen 

be a la feina, els clients estan encantats i és la peixateria que més ven del mercat. Seguint els 

consells de Lonnie, Mary aconseguirà infondre motivació al seu departament i que torni a tenir la 

consideració de la resta de companys. 

La història de Fish! i els principis que hi trobarem reflectits en el llibre ens mostren com aconseguir 

l‟interès dels treballadors que fan funcions administratives, de tipus logístic i de recolzament a 

altres departament de l‟empresa. Els autors coneixen la necessitat que tots tenim de sentir que allò 

que fem importa, que contribueix a l‟èxit de l‟empresa i al desig de divertir-se en el nostre treball. 

 

Part pràctica: Exercicis sobre el clima laboral a l‟empresa. 

Exercicis que es poden presentar, discutir i resoldre a classe, intercalats amb la teoria, sense preparació 

prèvia per part de l‟alumne: exercicis 1, 2 i 4 

Exercicis que caldria preparar prèviament per part dels alumnes i després presentar-los i discutir-los a 

classe: exercicis 3, 5 i 6 

 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 1 

 Sentiment de felicitat. Potser que no existeixen raons objectives, però es té o no es té el 

sentiment de trobar–se agust i feliç. 
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 Bon ajust personal. Responent raonablement a les situacions i als estímuls sense excedir–se 

amb les respostes. 

 Sentiment de participació amb el grup. Es tenen amb cura les opinions, s‟accepten de 

vegades i de vegades no. 

 Acceptació de les metes del grup o organització com a pròpies. S‟admet la meta de la 

direcció o la meta conjunta, com quelcom propi. 

 Cohesió del grup. Les relacions són agradables i no existeixen membres aïllats, apartats o 

rebutjats. 

 Absència de conflictes. L‟agrupació de persones se sent unida i es refusa el conflicte pel 

conflicte. 

 Comunicació adequada. No hi ha interferència de barreres i els missatges circulen pels 

canals en totes les direccions. 

 

Exercici 2 

 Salari insuficient 

 Manca de concrecions materials en la determinació del salari 

 Manca d‟horitzons 

 Mal ambient, desconfiança, recel, agressivitat 

 Crítica destructiva o merament negativa 

 Rivalitats 

 Mala educació 

 Injustícies 

 Tracte dolent 

 Despotisme 

 Greuges en les recompenses 

 Incompetències permeses 

 Rutina en el treball 

 Excés de burocràcia 

 Comunicació dolenta (manca d‟informació, ...) 

 Dèficit d‟autonomia en el treball 

 Paternalisme 

 Mediocritat en els directius 

 Esperit de fracàs 

 La manca d‟interès i respecte per les persones 

 

Exercici 4 

 Sou inadequat: apatia (pèrdua d‟interès), absentisme, pèrdua d‟autoestima. 
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 Tasca monòtona: apatia (avorriment, desil·lusió), absentisme. 

 Tasca amb risc d‟accident: por, absentisme 

 

Exercici 5 

El síndrome de bornout, també anomenat síndrome d‟estar cremat o de desgast professional, 

es produeix quan hi ha un desequilibri entre les expectatives en l‟àmbit professional i la 

realitat del treball diari. 

Els efectes que produeix en els individus són: fatiga crònica, trastorns de la son, absentisme 

laboral, addicions (tabac, alcohol, drogues), irritabilitat, accions hostils, conflictes, etc... 

Els treballadors més afectats són els professionals amb contacte amb persones, com el 

personal sanitari, de l‟ensenyament, assistents socials, etc... 
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Tema 8. Foment de la creativitat dins el marc empresarial. Creativitat a 

l’empresa. Relació d’intercanvi entre superior-subordinat i la creativitat. 

Relació dels treballadors amb el seu grup de treball i la creativitat. 

Part teòrica: 

La capacitat creativa apareix com un aspecte bàsic per a garantir l‟èxit del procés d‟innovació. 

Existeix un interès creixent per tal de comprendre quins són els factors responsables del rendiment 

creatiu en l‟entorn laboral. 

En l‟àmbit empresarial la creativitat roman adormida a l‟espera de que sigui descoberta, despertada o 

animada. 

En l‟actualitat el valor de les empreses es troba en els Intangibles, allò que no es pot tocar, que no es 

pot veure a simple vista. Existeix en estudis que assenyalen que el 85% del valor d‟una empresa es 

troba en els RRHH. És una missió del patró, director i/o líder arribar a conèixer les qualitats de 

creativitat dels treballadors. Els esforços de col·laboració entre companys són fonamentals per a la 

generació d‟idees creatives. 

En la següent adreça d‟Internet els estudiants poden trobar informació actualitzada referent al tema. 

- http://www.degerencia.com/articulo/la_creatividad_e_innovacion_en_la_empresa 

El següent llibre pot constituir un texte complementari i de consulta per tenir una visió molt actual del 

tema. 

- GERVILLA CASTILLO, A., QUERO GERVILLA, JMª. Creatividad e inteligencia emocional: 

dimensiones básicas del mundo empresarial. Dykinson, S.L. 2006. 

 

Part pràctica: Exercicis sobre l‟organització del treball de les persones. 

Els cinc exercicis inclosos en aquest tema requereixen preparació prèvia per part dels alumnes i 

després presentar-los i discutir-los a classe. 

http://www.degerencia.com/articulo/la_creatividad_e_innovacion_en_la_empresa
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Tema 9. Intercultaritat en l’àmbit laboral. Cultura, pluralisme cultural, 

multiculturalitat, interculturalitat. Algunes conseqüències de la immigració. 

La immigració a l’Espanya actual. De la immigració no qualificada a la 

immigració qualificada en Espanya. Les mancances de mà d’obra 

qualificada a nivell global. 

Part teòrica: 

El creixement de la població immigrant a Espanya ha transformat el mercat laboral. La manca de mà 

d‟obra, les demandes específiques de la nostra estructura productiva i les limitacions de la nostra 

demografia, converteixen a la mà d‟obra estrangera en un factor cada cop més important per a les 

empreses que compten amb personal immigrant entre les seves plantilles. Aquest fet suposa una 

necessitat cada cop més evident per part de les empreses d‟orientar les seves polítiques de gestió de 

persones, no solament per la seva integració en les organitzacions actuals, sinó també cap a l‟atracció, 

motivació i retenció d‟aquest col·lectiu. Aquest fet ja s‟està produint i es troba en un moment en que la 

necessitat és urgent i evident. Les empreses ja estan desenvolupant polítiques actives amb aquesta 

finalitat. 

Aquest llibre ens apropa al fenomen de la immigració des del punt de vista del Mercat Laboral, en el 

seu context i situació actual, plantejant els reptes que aquest fenomen suposa pels diferents agents 

socials i al coneixement de les seves característiques, generant un debat important des del punt de vista 

macroeconòmic i empresarial per apropar-nos d‟una manera realista al fenomen de la immigració en el 

segle XXI. 

Com a llibres de consulta que donen una visió molt actualitzada del tema es poden recomanar els 

següents: 

- JIMÉNEZ, A., AGUADO, M. PIMENTEL, M. Inmigración y empresa. El desafío empresarial de la 

inmigración. Guía para el ejecutivo. Almuzara, S.L. 2005. 

Obra col·lectiva que planteja reflexions molt interessants de la immigració com a fenomen laboral, 

amb un clarificador enfocament empresarial en distints aspectes i en diversos sectors de la nostra 

economia. El llibre permet aprofundir en l‟entesa d‟aquest fenomen com un aspecte fonamental en 

la Gestió de les Empreses. 

- NUÑEZ GONZÁLEZ, C. Interculturalidad y derecho al trabajo. Valencia: Tirant lo Blanc, 2009. 

El Dret del Treball ha de permetre, respectant els interessos econòmics de l‟empresa, l‟exercici 

efectiu dels drets humanes dels treballadors. Aquest llibre analitza de forma molt acurada el 

desenvolupament de l‟ordenament jurídic espanyol en defensa de la diversitat cultural i dona 

algunes propostes perquè la definició de les noves normes laborals es desenvolupin des del diàleg i 

l‟entesa intercultural. 

 

Part pràctica: Exercicis sobre interculturalitat en l‟àmbit laboral. 

Exercicis que es poden presentar, discutir i resoldre a classe, intercalats amb la teoria, sense preparació 

prèvia per part de l‟alumne: exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 

Exercicis que caldria preparar prèviament per part dels alumnes i després presentar-los i discutir-los a 

classe: exercicis 7 i texts 1, 2 i 3. 

 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Texts nº 1 i 2 
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Aquests texts estan extrets, com hem comentat al principi, del llibre “Inmigración y 

Empresa”. A. Jiménez et al. 2005. Ed. Almuzara, S.L. Al mateix llibre el docent pot trobar 

altres texts que, escrits per responsables de RRHH de les empreses implicades, parlen 

d‟experiències diverses d‟integració de població immigrant. 

Aquests poden completar o substituir als dos texts seleccionats i són els següents: 

- El sector de la hostelería: experiencia del grupo VIPS 

- El sector de la construcción y servicios para la comunidad: la experiencia de Ferrovial 

Servicios. 

- El sector de la limpieza: experiencia del grupo Eulen 

- El sector hotelero: experiencia de NH hoteles 

- El sector de la seguridad privada: experiencia de Prosegur 

 

Opcions 1 i 2 (treballs) 

Ambdós treballs, sobretot el segon, aporten reflexions a partir de les quals el docent pot percebre 

l‟actitud de l‟alumne envers la relació amb els altres. 
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GUIA DEL PROFESSOR 

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. 

Part teòrica: 

BOADA I GRAU, J (Dir y Coord). Solución de conflictos en empresas y organizaciones. 

Llibre editat per docents, consultors i directius de recursos humans vinculats tant a Universitats com a 

escoles d‟alta direcció i administració. Combina aspectes teòrics i pràctics i te dues parts ben 

diferenciades: sis capítols teòrics sobre diferents aspectes dels conflictes i set casos pràctics amb la 

seva resolució. El llibre tracta processos que apareixen en les organitzacions, però també en la vida de 

les persones i permet disposar de coneixements i de tècniques per poder analitzar aquests processos 

des de l‟objectivitat i poder decidir les accions convenients. Es considera un llibre bàsic i de gran 

utilitat pels docents en aquest mòdul. 

REDORTA, J. Aprender a resolver conflictos. Barcelona i Paidos. 2007. 

Llibre útil pels estudiants, breu i escrit amb un llenguatge clar. Conté molts gràfics i exemples. 

 

Part pràctica: Exercicis sobre aspectes generals dels conflictes (entendre els conflictes). 

Exercicis que es poden presentar, discutir i resoldre a classe, intercalats amb la teoria, sense preparació 

prèvia per part de l‟alumne: exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Exercicis que caldria preparar prèviament per part dels alumnes i després presentar-los i discutir-los a 

classe: exercicis 8, 9, 10. 

 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 1 

- Les parts implicades en el conflicte són els treballadors i l‟empresa. 

- La causa que ha originat aquest conflicte serà la situació econòmica negativa. 

- L‟assumpte a debatre, sobre el qual hi haurà posicions contràries, serà la finalització de determinats 

contractes laborals. 

- Els mitjans que poden fer servir les parts per solucionar el conflicte poden anar des de la negociació 

fins a l‟ús de la vaga per part dels treballadors, si un cop iniciades les negociacions per solucionar la 

controvèrsia, els treballadors consideren que es perjudicaran molt els seus drets. 

Exercici 2 

1) Es tracta d‟un conflicte grupal, ja que estan implicats tots els treballadors de l‟empresa (com a 

mínim els del taller) i la solució que s‟adopti afectarà a tots. A més, és un conflicte nominatiu, per 

diferents interpretacions sobre normes de seguretat en el treball. 

2) Aspectes positius: 

- Permet treure a la llum problemes no resolts (el degut a la gestió de seguretat pels nous 

responsables). 

- Permetrà millorar les condicions de treball. 

- Afavorirà la cohesió dels treballadors al lluitar per solucionar un problema comú. 
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3) Aspectes negatius: 

- Si no es resol crearà frustració entre els treballadors i es deterioraran les relacions entre els 

treballadors i els responsables de seguretat. 

- Exigeix temps el posar-se d‟acord per plantejar el problema a l‟empresa, per parlar i prendre 

decisions sobre postures que cal adoptar; això fa que, probablement, disminueix-hi la 

productivitat. 

Exercici 3 

Cas A. La causa que ha originat aquest conflicte és la diferència d‟interessos i desigs que tenen les 

parts. Els treballadors desitgen gaudir d‟un mes sencer a l‟estiu i l‟empresa es nega, donat l‟augment 

de producció que tenen en aquestes dates. 

Cas B. La causa d‟aquest conflicte és un enfrontament personal entre dos treballadors. Es tracta 

clarament de circumstàncies alienes a l‟ambient laboral, però que afecten negativament la dinàmica 

diària de la feina. 

Cas C. La causa d‟aquest conflicte és també un enfrontament personal entre dos treballadors. Es tracta, 

a diferència del cas anterior, d‟un enfrontament produït a la mateixa feina. Com en el cas anterior ha 

afectat negativament a la feina, ja que s‟ha deixat de fer el control de qualitat dels productes fabricats. 

Exercici 4 

Es tracta clarament d‟un conflicte difícilment visible o latent, perquè dues persones viuen un conflicte 

i no el posen al descobert. 

Exercici 5 

El conflicte és un conflicte col·lectiu, ja que afecta a tots els treballadors com a grup perquè perden un 

dels seus representats legals. Segons el tipus de recurs utilitzat per solucionar-lo ha arribat a ser un 

conflicte agressiu, perquè estan pensant iniciar una vaga. 

Exercici 6 

- El cas B és clarament un conflicte positiu o productiu, que és aquell del qual s‟obté un resultat que 

afavoreix les posicions de les parts. També s‟anomena conflicte funcional perquè són conflictes 

que ajuden a aconseguir els objectius o fites del grup o organització tot i que puguin no ser 

positius per a algunes persones. 

- El cas A i C són conflictes negatius o destructius, que són aquells que en lloc d‟acostar posicions 

entre les persones o grups implicats, les separa encara més.  També es denomina disfuncional 

perquè aconsegueix desestabilitzar les funcions i tasques de l‟organització. 

Exercici 7 

Les variables que més poden haver afectat són el poc temps que tenia per buscar més candidats per al 

lloc i les pressions dels clients que es queixaven dels retards del lliurament dels cotxes. 

Exercici 8 

Complementa la teoria. Els alumnes han de reflexionar sobre les teories de Blake i Mouton sobre 

diferents plantejaments que ajuden a resoldre conflictes. Cal discutir a classe les diferents opcions que 

poden presentar els alumnes. 

Exercici 9 

Els possibles escenaris de solució són múltiples; no obstant, el present incident ha de posar al 

descobert l‟aparició de biaixos i perjudicis que han de ser analitzats i comentats, com, per exemple, el 
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perjudici homòfob de Lluís Gutiérrez. A més, seria necessari que la resolució del conflicte fos 

consensuada; en aquest sentit, la millor solució seria la mediació de Lluís Gutiérrez o la negociació 

entre Miquel Pons i Carlos Peñalabra. 

Exercici 10 

Les solucions possibles són moltes. El cas ha de servir per demostrar que quan analitzem un conflicte 

podem caure en biaixos emocionals. Aquests apareixen quan considerem que solament un dels actors 

és el màxim responsable de la situació. Així doncs, un anàlisi ponderat de la situació hauria de reflectir 

tant la proporcionalitat de la responsabilitat dels actors com la descripció dels elements manifests i 

latents de la situació. També poden aparèixer prejudicis, per exemple, respecte a la recent diplomada 

(Asunción) i algun element de racisme respecte a Hassan. 

La resolució del conflicte hauria de ser consensuada. Les estratègies podrien ser la mediació, en la que 

el gerent es postuli com a mediador. També podria realitzar–se una negociació entre Josep Trasserres, 

José Buitrago, Hassan Boazza, Sofía Martínez i Asunsión Mata. En aquest sentit, en el procés de 

negociació seria útil analitzar les coalicions que poden produir–se entre els cinc actors. 
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Tema 11. el conflicte, una oportunitat de millora del rendiment en els grups 

de treball 

Part teòrica: 

Actualment, una forma de millorar l‟eficàcia dels grups de treball es provocar conflictes, especialment 

orientats a les tasques. Aquests són activadors del canvi i optimitzadors de les activitats professionals 

dels empleats. D‟aquesta manera els conflictes interpersonals o intergrupals milloren més que no pas 

obstaculitzen el treball individual, la qualitat de les decisions del grup o la productivitat de les 

empreses. 

S‟ha teoritzat sobre l‟existència d‟una relació invertida entre la intensitat del conflicte i l‟èxit de la 

tasca, trobant–se que el major grau d‟eficàcia de l‟equip està relacionat amb una intensitat mitjana del 

conflicte. Contràriament un alt grau de tensió i un baix grau de tensió en la tasca redueixen de forma 

significativa el grau de consecució dels objectius. 

Existeixen un conjunt de tècniques per generar idees i solucionar conflictes en el equips 

(brainstorming, anàlisi morfològic, solució creativa de problemes, grup nominal, tècnica Delphi). 

Dirigir equips comporta crear conflictes que puguin ser digerits i metabolitzats per l‟equip de treball 

amb la finalitat d‟augmentar l‟eficiència i la productivitat dels mateixos. 

 La base teòrica per estructurar el tema està basada en el capítol 3 del llibre Solución de los 

conflictos en empresas y organizaciones en el que J. Boada i Grau és director y coordinador. 

El capítol està escrit per MA Mañas Rodríguez y P.A. Díaz Fúnez. Els casos pràctics que inclou el 

tema estan inspirats també en aquest capítol. 

 Per aprofundir en tècniques grupals per generar idees i solucionar situacions conflictives de forma 

satisfactòria es recomana el llibre de F. Gil y C. Mª Alcocer (Técnicas grupales en contextos 

organizacionales. Madrid: Pirámide, 2004). 

 

Part pràctica: 

Dels 3 exercicis que constitueixen la part pràctica d‟aquest capítol, l‟exercici 1 caldria preparar-lo 

prèviament per part dels alumnes i després presentar-lo i discutir-lo a classe. Pel contrari els exercicis 

2 i 3 es presten a presentar-los, discutir-los i resoldre‟ls a classe. 

 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 1 

El primer comentari a fer és que cap de les solucions que qualsevol professional pugui proposar a 

aquestes situacions són solucions úniques o axiomàtiques. Qualsevol situació conflictiva te múltiples 

solucions possibles en l‟àmbit de l‟aplicació, raó per la qual l‟alumne haurà de veure les solucions 

exposades a continuació únicament com una recomanació d‟actuació. 

Les principals dificultats que esta provocant la implantació de l‟avaluació en l‟organització són les 

següents: 

 En primer lloc, com descriu el propi cas, és una organització d'un caràcter conservador i 

tradicional malgrat l'expansió viscuda en els últims anys. Pel qual s'ha de tenir una especial cura a 

l'hora d'implantar tècniques de gestió sense realitzar una aplicació pilot en primer lloc en un 

departament per preveure les possibles dificultats. 

 També és de destacar l'absència d'un pla de comunicació sobre l'eina als interessats. En informar 

sobre l'avaluació només als responsables dels equips de treball, quan arriba l'hora d'implantar-lo, 

els membres d'aquests equips de treball desconeixen no només l'eina, sinó també per a què 

s'utilitzaran les conclusions, per la qual cosa sempre deixes la porta oberta a la desconfiança. 
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 I com a tercer factor podem destacar la implantació a càrrec dels caps d'equip de treball sense 

l'adequada formació. Com podem observar amb les afirmacions que realitza Susana, la formació 

que s'ha donat als caps d'equip abans d'implantar l'eina no ha estat suficient, ja que troben dubtes 

en la mateixa i no realitzen una correcta implantació. 

Des del Departament de Recursos Humans s'ha de replantejar l'estratègia adoptant principalment dues 

mesures: 

 Disseny d'un pla de comunicació per a tota l'organització en el qual s'inclogui una descripció de 

l'eina i quins són els objectius que té la seva aplicació i aclariment dels criteris utilitzats per a 

l'avaluació en aquesta organització en aquest moment. 

 Procés de coaching per a la formació i l'assessorament dels caps d'equips de treball a l'hora 

d'aplicar l'evolució de l'acompliment. 

Finalment, respecte a l'actuació de Susana, amb aquestes dues actuacions des del Departament de 

Recursos Humans resoldríem els seus dubtes i ajudaríem a calmar les tensions amb el seu equip de 

treball. Aquestes tensions es produeixen habitualment davant de qualsevol canvi, pel qual una activitat 

comunicativa clara i precisa ajudarà a reparar malentesos i suspicàcies sobre l'eina, alhora que el 

coaching en la implantació ajudarà a sistematitzar i afegir rigor a l'aplicació de l'eina. 

Exercici 2 

Totes les solucions podrien ser acceptables, però la millor és la solució B. 

Acompanyant a l‟agressor, Joan, fora del lloc de la baralla l‟Àngel va calmar-lo. Escoltant la versió 

del Joan, va permetre que exposés els motius de la seva frustració i li va permetre que es sentís 

important. A l‟escoltar les dues versions, l‟Àngel va ser capaç de prendre una decisió raonada. 

És cert que el Jordi era “descuidat”. Però també era necessari conèixer la seva queixa respecte a 

d‟altres treballadors. La norma posterior va donar al Jordi una petita satisfacció al veure que 

l‟encarregat creia que no era l‟únic que embrutava les àrees de treball. Aquesta normativa també va 

tranquil·litzar al Joan al comprovar que cada treballador s‟anava a responsabilitzar del seu equip de 

treball i de les zones de treball. 

La solució C podria ser també justa però no dona cap sortida favorable pel Jordi, ja que ningú va 

escoltar les queixes de Jordi que d‟altres treballadors també eren poc acurats. 

La solució B, a més, és l‟única que aprofita el conflicte per tractar de millorar les condicions de treball 

del grup. 

Exercici 3 

La solució més adequada seria segurament l‟A. Evita la pèrdua de dos bons empleats, reconeguent les 

seves habilitats. L‟oferta que fa al Carles és una part de la solució. A més tranquilitza a Belén, traient 

importància a les riures d‟en Carles. 

La solució B hauria estat la millor solució si no s‟hagués arribat a que la situació fos crítica. Si 

s‟hagués assabentat abans de la situació la reunió de personal s‟hauria pogut limitar exclusivament al 

Carles. 

En la solució B, el director desvia el problema en lloc de resoldre‟l. 
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Tema 12. Relacions humanes i tècniques de negociació. 

Part teòrica: 

En aquesta primera part hem treballat la negociació com un procés integral. Té el seu origen en la 

voluntat de les parts per arribar a un acord sobre uns interessos comuns però en conflicte, i té el seu 

final lògic en l‟acord perseguit. 

Hem vist la importància dels processos de poder en la negociació i el fet que existeix poder per a la 

part A quan la part B l‟atorga. Sabem que negociar sobre posicions no porta enlloc i que s‟ha de 

negociar sobre interessos i segons la cooperació mútua. 

També hem analitzat les diferències entre el nivell subjectiu i el nivell objectiu de la negociació, i hem 

fet èmfasi en la necessitat de conèixer aquesta part oculta. Hem après a analitzar les nostres necessitats 

i recursos i les necessitats i recursos dels nostres oponents per poder dissenyar una estratègia d‟acord 

amb els nostres interessos que permeti també guanyar a l‟altra part. 

En aquesta segona part del tema hem après quines són les conductes que permeten portar a terme una 

bona negociació. Sabem que podem aprendre-les i aplicar-les. Coneixem les característiques del bon 

negociador: responsable, astut, reservat, gran comunicador, bon investigador, etc. Sabem també que 

s‟ha de negociar més d‟una opció per tenir més marge de joc i trobar un terreny comú des de on basar 

la discussió. A més, hem de tenir en compte les repercussions futures de les nostres negociacions i 

planificar la seqüència de la negociació i el problema principal que es discuteix. Hem après també que 

s‟ha d‟escoltar activament l‟oponent i disminuir al màxim els nostres propis arguments, no introduir 

factors irritants ni presentar contrapropostes amb excessiva rapidesa. Altres tècniques que també hem 

repassat són les de no entrar en espirals d‟atac/defensa, preparar els interlocutors per a les preguntes 

posteriors, verificar la comprensió i seduir l‟oponent. 

 MENDIETA I SUÑE, C. Tècniques de negociació i resolució de conflictes. Manual de Consulta. 

Institut d‟Edicions de la Diputació de Barcelona, 2002. Text bàsic que s‟ha utilitzat en la redacció 

d‟aquest capítol. Conté informació complementària que pot resultar de molta utilitat pel professor 

a l‟hora de preparar el tema. 

 Els capítols dels llibres de SIVA GONZÁLEZ, M.M., SANTOS DURÁN, J.L., RODRÍGUEZ 

JIMÉNEZ, E y HERNANDO ROJO C. Madrid: Paraninfo, 2008, p 189-200 i el de COSTA 

SOLE, J. Madrid: Pirámide, 2009 p 125-140 poden resultar de interès per als alumnes que 

desitgen profunditzar en el tema i per preparar els exercicis. 

 

Part pràctica:  

 Els exercicis 1, 2, 3, 4 poden presentar-se i discutir-se a classe, intercalats amb la teoria, i sense 

preparació prèvia per part de l‟alumne. 

 Els exercicis 5, 6, 7, 8, 9, i 10 requereixen preparació prèvia per part de l‟alumne abans de 

presentar-los i discutir-los a classe. 

 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 2 

A) Negociació bilateral internacional 

B) i D) Negociació bilateral comercial 

C) Negociació bilateral laboral 

Exercici 4 
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La tutora fa servir la mediació en aquest cas; no resol el conflicte, sinó que només fa de mitjancera per 

resoldre‟l amb les propostes que fa a les parts. 

Exercici 5 

A. Es tracta d‟un arbitratge. Es caracteritza per l‟intervenció d‟una tercera persona, anomenada 

àrbitre, la qual està obligada a resoldre el problema dictant un laude o una decisió. Aquesta 

fórmula s‟acosta a la solució judicial de conflictes, ja que és aquesta tercera persona la que després 

d‟haver escotat les parts implicades, resol la disputa. 

B. Es tracta d‟una conciliació. És un mitjà de solució de conflictes a través del qual es pretén 

aconseguir un acord entre les parts. Les parts inicien un procés de diàleg o negociació i 

s‟encarreguen d‟arribar a un acord. La persona que intervé com a conciliadora no resol el conflicte 

i ni tan sols té l‟obligació de proposar una solució. El dret espanyol estableix l‟obligació d‟intentar 

una conciliació abans de recórrer a la via judicial, en gairebé tots els processos. 

Exercici 6 

Al text, s‟observen tots els elements d‟un procés negociador. 

a) Individus: Els individus d‟aquesta negociació són l‟empresa, d‟una banda, que està representada pel 

Manuel, i d‟altra els treballadors, que estan representants pels seus representats. 

b) L‟objecte o tema de la negociació és la realització d‟hores extres pels treballadors per assumir 

l‟excés de producció i la seva compensació. 

c) La controvèrsia apareix perquè en principi els treballadors no volen fer hores extres si no els paguen 

més, i l‟empresa no vol contractar més que la meitat de treballadors que contractava altres anys per 

cobrir l‟excés de producció. 

d) Les parts aconsegueixen un acord: els treballadors rebran un 25% més del preu de cada hora extra i 

un dia lliure cada vint hores extres fetes. L‟empresa podrà contractar només cinc treballadors 

temporals i els treballadors de plantilla assumiran la resta d‟excés de la producció. 

Exercici 9 

En la compravenda ha influït de manera important la informació que la venedora va comunicar a la 

Laura. Només hi havia dues taules a la botiga, una era per a la seva filla i l‟altra la venia l‟endemà al 

matí si la posava a l‟aparador. La Laura tenia pressa per comprar i no tenia més temps per mirar en 

altres llocs. 

A més, la Laura havia generat dependència per aquell objecte, perquè li encaixava be d‟aspecte i 

mesures per a la seva cuina. 

Per això no va poder negociar una baixada de preu, perquè estava en una posició d‟inferioritat pel que 

fa a la venedora. 
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Tema 13. La planificació i les fases de la negociació. 

Part teòrica: 

Pel que fa a la planificació de la negociació, observem que és la clau per garantir la consecució dels 

objectius. La imaginació, la creativitat, la rapidesa i flexibilitat de pensament són components 

necessaris per al bon negociador. Saber fixar els límits, planificar les seqüències possibles i definir el 

tema principal també és important. Hem de planificar i conèixer per endavant el nostre límit de sortida, 

la nostra zona objectiu i el nostre límit de ruptura, i no modificar-los durant la negociació. 

També s‟ha analitzat la necessitat de controlar els sentiments i les emocions en tot el procés, separar 

les persones dels fets objectius i aprendre la importància dels processos d‟escolta activa durant la 

negociació. 

Finalment, s‟ha tractat el tema de la importància de l‟estratègia, les tàctiques i l‟estil en la 

comunicació, així com la necessitat de no modificar-los durant la negociació i dels mecanismes que 

permeten reanalitzar les posicions personals en funció del desenvolupament del procés i de les 

aportacions de l‟altra part. 

Els textos utilitzats per la preparació d‟aquest tema són similars al del tema 12. 

Les següents referències donen informació complementària sobre les diferents fases del procés de 

negociació i poden servir per aclarir conceptes. 

- PONTI, F. Los caminos de la negociación. Barcelona: Granica, 2002. 

- Habilidades para emprendedores. Col·lecció Emprendedores de Economía y Empresa. Escuela 

Superior de Gestión Comercial y Marketing. Madrid, 1999. 

 

Part pràctica:  

 Els exercicis 1, 2, 3, 4 poden presentar-se i discutir-se a classe, intercalats amb la teoria, i sense 

preparació prèvia per part de l‟alumne. 

 Pel contrari els exercicis 5, 6, 7 requereixen preparació prèvia per part de l‟alumne abans de 

presentar-los i discutir-los a classe. 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 3 

 En Joan es un negociador autoritari, intenta aconseguir les seves postures i no li importa si els 

altres no queden satisfets. 

 En Bertomeu es conciliador, intenta que tots guanyin en la negociació. 

Exercici 4 

Esta feta d‟una forma assertiva. Defensa les seves posicions però no agredeix els altres negociadors. 
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Tema 14. Mediació: Un cas de gestió i resolució alternativa de conflictes. 

Part teòrica: 

La mediació és un procés alternatiu de gestió i resolució de conflictes que possibilita interaccions 

voluntàries per abordar situacions conflictives amb la finalitat d‟arribar a una solució de les mateixes 

de manera satisfactòria per a totes les parts. 

El mediador és un tercer imparcial que guia i facilita la resolució del conflicte entre les parts. 

Un dels punts de partida de la mediació és la voluntarietat de les parts. En les empreses i en les 

institucions les mediacions que poden establir–se entre les persones poden no ser voluntàries 

(“voluntarietat induïda”) si es pensa en la eficiència de les mateixes; implícitament, les parts estan 

obligades a arribar a un acord “forçat”. 

En qualsevol cas el rol del mediador és ajudar a les parts a desenvolupar una millor comunicació, que 

permet tant clarificar els aspectes en desacord com identificar i respectar els interessos i les necessitats 

de les parts. 

La mediació és un mètode molt adequat per solucionar problemes en el marc de les relacions 

empresarials i institucionals. 

Ajuden als empleats i directius a resoldre conflictes per ells mateixos. Els directius han de convertir – 

se en líders mediadors; en cas de no aconseguir-ho no creixeran adequadament tant personal com 

professionalment. 

Els textos bàsics utilitzats per preparar el capítol han estat els següents: 

- MATUTE, L., MEDINA F.J. Gestión del conflicto. Negociación y Mediación. Madrid: Pirámide. 

2005. 

- BUTTS, T, MUNDATE, L., BARON, M., MEDINA, F.J. Intervenciones de mediación. En L. 

Mundate y FJ. Medina (Coords). Gestión del Conflicto, Negociación y Mediación. Madrid: 

Pirámide, 2005. p 265-303. 

- PRIZMIC, J. Mediación: gestión y resolución alternativa de conflictos. En Solución de conflictos 

en empresas y organizaciones. J. Boada i Grau (Dir. Y Coord.). Madrid: Pirámide. 2009, p. 101-

124. 

Els tres textos recullen aspectes bastant complementaris respecte al procés de mediació. 

El text “Guía para la Mediación Laboral” editat per la “Junta de Andalucía” del que són autors L. 

Mundate, T. Butts, FJ. Medina i R. Martínez-Pecino, està disponible en Internet i és una excel·lent 

guia pràctica que ofereix una visió integral del procés de mediació que pot resultar de gran utilitat pels 

equips docents. 

 

Part pràctica:  

Els tres exercicis proposat en aquest capítol exigeixen preparació prèvia per part dels estudiants abans 

de presentar-los i discutir-los a classe. 

Comentaris per al docent en relació als exercicis del tema: 

Exercici 1 

Són possibles diferents escenaris de solució durant el procés de mediació. El tractament d‟aquest cas 

ha de posar de manifest que la mediació és una metodologia de gestió de conflictes en la que les parts 

implicades aposten per la construcció pròpia d‟una solució i en un entorn de situació de poder. Cal 

destacar la importància dels principis bàsics que s‟han de tenir en compte per part del mediador i 

l‟organització: 

a) Avaluar si algun factor personal o extern comprometria la imparcialitat, confidencialitat i 

voluntarietat que requereix el procés. 
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b) Considerar quines possibles conseqüències podria comportar la gestió del conflicte per la persona 

que intervé, amb relació a la seva vinculació actual i futura amb les parts o amb qui el convoqués i 

legitimés per intervenir. 

 

Exercici 2 

1. El rol de la mediació no consisteix en actuar com un jutge que dirimeix qui té la raó (“qui perd i 

guanya”) si no aconseguir que les parts arribin al millor acord possible i que sigui factible en el 

context de la disputa. 

Al començar una mediació, les parts tendeixen a veure el procés amb la imatge del “mític pastís fix de 

la negociació”, és a dir, la imatge d‟una quantitat fixa de recursos a distribuir. Hi ha vuit trossos de 

pastís i si l‟equip de mediació facilita un acord, en el que una part es duu cinc, l‟altra part es queda 

amb tres. Sota aquesta concepció, el que una part guany al finalitzar la mediació es en base al que 

l‟altre part perd. 

Sota aquesta concepció del “pastís fix”, la mediació consisteix en procurar que les parts aconsegueixin 

un acord que suposi un punt d‟equilibri entre els interessos de les parts implicades, és a dir, 

emportar-se quatre trossos cadascuna de les parts, el que es coneix com a negociació justa. 

2. Altra forma d‟abordar la mediació consisteix en ajudar a les parts a que tractin “d‟ampliar el pastís”. 

Es tracta d‟una mediació perquè les parts s‟esforcen en cooperar per aconseguir, simbòlicament, un 

“pastís molt gran” entre totes les parts implicades. 

Això s‟anomena “crear valor en la mediació” consisteix, com hem comentat, en fer el pastís més gran, 

abans de repartir-ho. Es tracta de transformar el que sembla un conjunt fix de recursos en un 

conjunt de recursos que són valorats per les parts d‟una forma distinta, raó per la qual es poden 

distribuir aquests recursos de forma que s‟atorgui a cada part el que més valori. Això és el que 

s‟anomena intercanvi de recursos amb diferent valor per les parts implicades. 

En la segona part del text de mediació presentat l‟empresa guanya liquiditat per invertir en la nova 

societat creada i publicitat (regal dels dinosaures per exhibició). El proveïdor també guanya en 

publicitat i aconsegueix mantenir-se com a proveïdor de l‟esmentat sector del disseny en fusta. El 

pastís s‟ha fet més gran! 

3. A pesar d‟haver a aconseguit ampliar el “mític pastís” finalment la mediació haurà d‟abordar la 

forma en que se‟l van a repartir les parts. Arriba el moment en que la mediació ha d‟abordar la 

competició entre les parts per emportar-se el màxim nombre de trossos de pastís. S‟abordarà, per 

tant, la fase de “reclamar valor en la mediació”. 

Aquesta aproximació s‟anomena de “guanyar–guanyar ja que a l‟orientar-se el procés envers 

l‟ampliació dels potencials recursos, efectivament ambdues parts poden aconseguir augmentar la 

seva porció. 

Possible solució del cas: 

La situació ha arribar a un punt difícil de superar, a pesar del que s‟ha aconseguit avançar amb alguns 

aspectes i l‟esperit de cooperació que s‟ha creat. No obstant això, el rebuig de l‟oferta de 500.000 

euros del proveïdor ha generat una important tensió en el proveïdor, negant-se a continuar la mediació 

en curs. Donada aquesta situació, la mediadora els ha suggerit mantenir una reunió privada amb les 

parts. 

La mediadora ha indicat a l‟empresari que el rebuig frontal als 500.000 euros ha resultat força dur en 

aquesta fase del procés i l‟empresari li ha indicat que necessita 600.000 euros en el termini indicat, que 

no te líquid disponible i que de no poder reunir aquesta quantitat no podrà entrar a formar part de la 

societat. Ell estaria disposat a reduir substancialment la demanda per les pèrdues ocasionades pel 

proveïdor, sempre i quan pogués realitzar aquesta inversió de 600.000 euros en 60 dies. En cas 

contrari considera li interessaria més recórrer al judici, ja que podria guanyar la seva demanda donada 

l‟excessiva fragilitat del material per l‟exportació. 
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Per la seva part, el proveïdor explica a la mediadora que donat el volum de vendes del seu taller, 

aquesta quantitat és molt alta i que no està disposat a assumir un import superior al 50% de les pèrdues 

ocasionades pels productes. El fet d‟haver accedit a abonar el 50% de les pèrdues es deu a que la 

distribuïdora és el seu principal client i pateix perquè el seu negoci es ressenti en cas de no poder 

seguir col·laborant en el futur. Després d‟una parell d‟anades i tornades s‟acorda finalment el següent: 

- La donació conjunta a la Federació Nacional 

- El pagament d‟una quantitat de 600.000 euros en el termini de 60 dies per part del proveïdor 

- Un compromís per part de la distribuïdora de subcontractar al proveïdor per un mínim del 50% de 

les noves exportacions acordades per la distribuïdora en els propers anys. 

Exercici 3 

1. La qüestió cabdal en la resolució d‟aquesta disputa resideix en canalitzar si la cap de la neteja va fer 

el correcte i, en cas afirmatiu, perquè? Si tractem d‟analitzar en profunditat el problema ens adonem 

que és fàcil entendre el plantejament de la Maria i identificar-se amb la situació que ha viscut. No 

obstant això, si ens preguntem que és el que necessitava exactament Maria per treballar aquests 

dies, la resposta és que necessitava uns guants per protegir–se. I l‟empresa necessitava que les 

treballadores treballessin. Aquests serien els interessos de les parts. 

El plantejament de Maria va ser el de sol·licitar a la seva cap que li aconseguís, com fos, uns guants 

per uns dies, mentre arribava la comanda? No, en lloc d‟això va derivar el conflicte cap a la 

responsabilitat de l‟empresa en el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals. 

Maria va recórrer al dret, i la seva cap va respondre també des del dret, el que va provocar que 

Maria recorregués  al poder per resoldre la situació. 

La qüestió a resoldre resideix en com es va configurar la disputa –d‟interessos a drets i de drets a 

poder– i perquè Maria, en lloc de centrar–se en els interessos, la netejadora recorre al dret. La 

resposta resideix en que Maria estava enfadada i molesta per la situació, i que aquestes emocions li 

van impedir actuar amb racionalitat. 

Una intervenció de la cap de neteja manifestant que entenia el malestar de Maria, probablement 

hauria calmat a aquesta. Posteriorment, i en un clima més distés, ambdues haguessin pogut haver 

abordat la situació buscant opcions racionals que s‟adaptessin als interessos de les dues parts. 

Per tant, la disputa s‟escala perquè la cap respon automàticament a la posició adoptada per Maria –

fonamentada en el dret que li dona la llei de prevenció de riscos laborals– i contesta des del dret, en 

lloc de tractar de gestionar el seu cabreig i centrar–se en els interessos. 

En la mesura en la que al produir-se l‟enfrontament s‟impliquen les emocions de les parts, 

tendeixen a bloquejar–se els canals de comunicació. Com hem assenyalat anteriorment, quan un 

està molest, dolgut, enfadat, humiliat... és difícil parlar i entendre‟s, s‟està poc receptiu als 

missatges que arriben de l‟adversari, raó per la qual la mediació d‟una tercera part pot resultar 

d‟ajuda per desbloquejar aquestes situacions. 

2. De fet, el rol d‟obrir canals de comunicació entre les parts, amb l‟objectiu de conèixer els interessos 

i necessitats subjacents, és una de les tasques més destacades del procés de mediació. La Maria va 

insistir en la demanda de que l‟escola hauria d‟haver fet alguna cosa per evitar la situació (l‟escola 

no està complint la llei de Prevenció de riscos laborals). Quan la seva cap va respondre fent 

referència al contracte laboral, va continuar amb la direcció de Maria, enfocant el problema envers 

“qui te el dret”. Maria, frustrada en la seva intenció d‟aconseguir el que considerava just, va 

provocar una vaga – es a dir, va canviar l‟enfocament “envers el poder”. 

La directora de l‟escola, que tractava de dirimir la disputa, va procurar traslladar el problema envers 

els interessos de les parts. Maria estava interessada en protegir la seva salut i en treballar 

còmodament. L‟escola estava interessat en el treball de Maria i les seves companyes. Encara que 

resultaven compromesos els drets (per una part, era una qüestió de justícia aplicar la llei de riscos 

laborals) i per altra, les netejadores havien de tenir cura del material subministrat i el poder (Maria 

tenia el poder de causar la vaga), la directora va emfatitzar els interessos de cada part. 
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GUIA DEL PROFESSOR 

TREBALLS DE CURS 

Bloc nº 1 

Bases teòriques i pràctiques de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 

Durant els darrers anys força diariS, revistes o altres publicacions porten sovint algun article o 

informació sobre la Responsabilitat Social Corporativa, una matèria molt relacionada amb la 

denominada “ètica de les organitzacions”. Sense cap mena de dubte la RSC està de moda. La qüestió 

és saber si es tracta d‟una moda passatgera o, com seria desitjable, una tendència, cada cop més 

consolidada i coherent. 

El consumidor i les empreses tenen cada cop més coneixement de les seves responsabilitats socials en 

qualitat de “stakeholders” (grups d‟interès) dels processos de fabricació, distribució i venda/consum. 

L‟empresa ha d‟obtenir beneficis, però no a qualsevol preu; considerar el impacte actual i futur de les 

seves actuacions. Haurà de considerar a nous actors, distints al tradicional triumvirat accionistes–

treballadors-clients. La forma en que ho fa i els camps d‟actuació en els que es mou són els que avui 

es consideren com a RSC. Si l‟empresa no actua amb “responsabilitat”, el consumidor sensibilitzat la 

“deslegitimarà” socialment... i aquesta deslegitimació tindrà una repercussió a mig termini en el seu 

compte de resultats. 

Les ONGs són organitzacions solidàries que poc a poc han anat adquirint importància i presència 

social. Actualment representen més del 5% del PIB espanyol i donen treball en Espanya a 700.000 

persones (les xifres de “voluntaris” superen els 4 milions). També les ONGs tenen una responsabilitat 

davant de la societat i col·laboren i es relacionen de diferents maneres amb les empreses. 

Encara que amb un cert retard, la RSC està començant a ser important a la societat espanyola. És 

necessària l‟existència de ciudatans i professionals (en l‟empresa, en l‟Administració Pública, en les 

ONGs, ...) no solament conscienciats, sinó també informats, que sàpiguen reforçar les bones 

pràctiques i excloure les èticament incoherents. 

Amb les limitacions i debilitats – pròpies d‟una ciència que està “en construcció” – el nou enfocament 

estratègic de RSC de les organitzacions ajuda a la millora de la nostra societat cada cop més 

globalitzada. 

A continuació s‟assenyalen alguns factors determinants de la RSC: 
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 Greus escàndols internacionals (Euron, WorldCom, Parmalat, Nike, etc...) i nacionals (Fòrum 

Filatélico, escàndols urbanístics en cadena després de la “Operación Malaya” en Marbella l‟any 

2006, etc...) com un “revulsiu” de certes males pràctiques considerades fins al moment com 

“inevitables”. 

 Pressió de la Societat Civil (ONGs, etc...) i dels consumidors que reclamen “un altre estil de fer les 

coses”. 

 Limitacions de la productivitat i innovació en Europa. Escassa diferenciació de marca. 

 Fractura històrica entre valors ètics i desenvolupament empresarial. La ètica no ha estat percebuda 

com a rendible i no ha estat considerada aconsellable de forma explícita  pel desenvolupament de 

l‟empresa. 

 Ràpid descens de la confiança del ciutadà en les empreses (multinacionals) segons els resultats de 

la “Encuesta Mundial de Valores”. 

 Organització del treball ancorada en models antics. Contractes temporals, “contractes basura”. 

Treballadors desmotivats, poc fidels, absentistes, etc... 

 Deteriorament del medi ambient i visibilitat del seu impacte. 

 Vulnerabilitat dels drets humans per part d‟empreses multinacionals. 

 Greus desequilibris socials. Poder econòmic real (i en ocasions inclús polític) en mans de 

multinacionals. Immigració com a fenomen imparable. 

 Societat mediàtica i de la informació a la que cap d‟aquestes agressions pot sostraure‟s. La 

“irresponsabilitat social” ja no pot amagar-se, encara que es produeixi en la profunditat de la selva 

brasilera. 

 Poder creixent de les empreses, molt cops superposat i superior al dels propis Estats, amb la 

possibilitat d‟influència activa en l‟aprovació de lleis nacionals (fiscals, mediambientals, laborals) 

que els hi siguin avantatjoses. 

 

Texts suggerits per a la preparació i redactat del treball 

- ALVAREZ, D. 100 Preguntas básicas sobre Ética de la empresa. Ed. Dikinson. 2005. 

- CARNEIRO CANEDA, M. La Responsabilidad Social Corporativa interna: La nueva frontera de 

los Recursos Humanos. Madrid: ESIC. 2004. 

- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro Verde. Fomentar un marco europeo 

para la responsabilidad social de las empresas, Bruselas, 18.7.2001. 

- FERNÁNDEZ AGUADO, J. La ética de los negocios. Ed. Ariel. 2001. 

- GARCÍA MARZÁ, D. Ética empresarial: del diálogo a la confianza. Ed. Trota. 2004. 

- MALEM SEÑA, J.F. Globalización, comercio internacional y corrupción. 



35 

 

- PERDIGUERO, T.G. La Responsabilidad Social de las empresas en un mundo global. Anagrama 

Ed. 2003. 

- NAVARRO GARCÍA, F. Responsabilidad Social Corporativa. Teoría y práctica. Madrid: ESIC. 

2008. 

 

Els drets mediambientals: la responsabilitat ecològica. 

Des de fa algun temps els efectes de l‟agressió al medi ambient s‟estan començant a percebre 

clarament pels ciudatans: canvi climàtic, fenòmens atmosfèrics extraordinaris, desertització de zones 

abans fèrtils, esgotament de recursos hídrics. Aquests són alguns exemples de que l‟home d‟una forma 

irresponsable pot ferir el seu entorn natural. 

Algunes de les amenaces mediambientals més preocupants són les següents: 

- Efecte hivernacle - Pluja àcida i incendis forestals 

- Canvi climàtic - Desertització 

- Escassedat d‟aigua potable - Explosió demogràfica 

- Reduccio de boscos tropicals - Contaminació 

- Capa d‟ozó 

Segons l‟informe de RSC 2006 de Foretica, un 68% de les empreses espanyoles declara tenir integrats 

els aspectes ambientals en la presa de decisions. Aquesta xifra sembla una mica alta i caldria ponderar-

la, sobretot considerant que la Llei estableix pautes i criteris ambientals per la majoria de sectors, el 

que podria suposar que el compliment de la Llei implica considerar el medi ambient en la presa de 

decisions. Però això significa simplement legalitat més que ètica (o, per extensió, RSC). 

En quant al nivell de desenvolupament de la gestió ambiental, solament el 52% de les empreses 

disposen de plans estructurats de racionalització d‟impactes ambientals de les seves operacions. 

No obstant això, des de l‟any 2000 fins a l‟actualitat el discurs mediambiental ha sensibilitzat a 

governs i empreses. L‟economia i l‟ecologia ja no estan barallades. Un bon exemple va ser el “Foro 

económico de Davos” que es va celebrar el gener de l‟any 2007 i en el que l‟assumpte principal va ser 

el canvi climàtic. 

El març de 2007 el govern espanyol va aprovat una llei de protecció mediambiental en la que 

s‟incrementen significativament les sancions i responsabilitats de les empreses infractores. És evident 

que la major sensibilització de la ciutadania i els efectes patents del canvi climàtic estan forçant als 

governs de països desenvolupats a endurir paulatinament les seves legislacions al respecte. 
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El dissabte 10 de febrer de 2007, el diari el “Mundo” assenyalava algunes iniciatives de bones 

pràctiques mediambientals endegades per empreses: 

 DELL, l‟empresa nordamericana d‟ordinadors ha posat en marxa la campanya “planta un arbre per 

mi”. Com? Cada client en comprar un ordinador dona 2$ per portàtil i 6$ per un ordinador de 

sobretaula que seran transferits a entitats com “Conservation Fund” o “Carbon Fund”. 

 WALL-MART, líder de monitors als EEUU i distribuïdor més gran del planeta exigeix als seus 

proveïdors que actuïn amb eficiència energètica i redueixin al mínim l‟empaquetat i embalatge per 

treballar amb ells. 

 WWF/ADENA ha signat acords amb dotze multinacionals (Johnson & Johnson, IBM, Polaroid, 

Nike, Sony, etc...) per reduir les emissions de CO2 en 10 milions de tones l‟any 2010; quantitat 

equivalent a retirar de la circulació 2 milions de vehicles. 

 MARK & SPENCER, líder al Regne Unit ha anunciat que invertirà 300 milions de € en els propers 

5 anys per aconseguir convertir-se en una empresa neutra en l‟emissió de CO2 i per aplicar mesures 

compensatòries com la plantació d‟arbres. 

 TESCO, líder britànic en supermercats ha anunciat que inclourà en tots els seus productes una 

etiqueta (“carbon label”) indicant quants gasos d‟efecte hivernacle s‟han originat en la producció, 

manipulació i transport de tots els seus productes. 

 

Les principals normes i certificacions relacionades amb el medi ambient són els següents: 

 ISO 14000 (www.iso.org) 

 L‟Etiqueta Ecològica Europea – ECO – LABEL (http://www.eco-label.com). 

 FSC. La certificació forestal (http://www.fsc.org). 

 Els Principis CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economics) (www.ceres.org). 

 

Texts suggerits per la preparació i redactat del treball 

- PERDIGUERO, T.G. La Responsabilidad Social de las empresas en un mundo global. Anagrama 

Ed. 2003. 

- NAVARRO GARCÍA, F. Responsabilidad Social Corporativa: Teoría y práctica. Madrid: ESIC, 

2008. 

- GRI. Sustainability reporting guidelines. Global Reporting Initiative. www.globalreporting.org 

- RIVAS, D. Desarrollo sostenible y estructura económica mundial. Cideal Ed. 2004. 

- SAFRANSKI, R. ¿Cuánta globalización podemos soportar? Barcelona: Tusquets. 2004. 

- STIGLITZ, J. El malestar en la globalización. Ed. Taurus, 2002. 

http://www.iso.org/
http://www.eco-label.com/
http://www.fsc.org/
http://www.ceres.org/
http://www.globalreporting.org/
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Bloc nº 2 

Conflicte laboral multidimensional, descentralització de l’activitat empresarial i conseqüències 

jurídiques 

Cas nº 1. Empresa de Treball Temporal (Intermediador) i Empresa Usuària (Client). 

Descripció del cas 

En virtut d‟un contracte de posada a disposició signat el dia 1/12/2007 entre l‟empresa usuària RCA, 

S.A. i la mercantil ETT, Joan H.H. va ser cedit a l‟empresa usuària perquè treballés en aquesta amb la 

categoria professional de mosso de càrrega i descarrega, al centre de treball de l‟empresa usuària 

situada a Pineda de Mar. El primer dia que en Joan va començar a treballar en l‟empresa usuària, va 

signar una hora abans un document amb el títol “Información y formación sobre riesgos laborales” a la 

seu d‟ETT. 

Tant en el contracte de posada a disposició, amb una duració de 6 mesos, com en l‟esmentat 

document, es fa constar que les funcions del treballador cedit consistiran en el “muntatge de mòduls 

d‟estructures metàl·liques” i també “càrrega i descarrega de materials prefabricats i desmuntables”. 

Des de l‟inici, el treball d‟en Joan havia de consistir en la càrrega i descarrega i muntatge d‟estructures 

metàl·liques per supermercats, oficines i similars. 

El lloc de treball que va ocupar en Joan no havia estat avaluat en quant a riscs laborals existents. 

El document que va signar en Joan contenia unes breus explicacions generals sobre els riscs laborals 

lligats a la càrrega i descarrega de materials pesats, prefabricats i desmuntables, però no especificava 

res concret respecte a l‟empresa RCA, S.A. 

El 16 de gener de 2008, Joan va ser enviat amb un altre treballador de l‟usuària a la plataforma 

marítima de Tuping Sintéticos RYP, per a instal·lar tres estructures metàl·liques i de quinze metres 

d‟altura cadascun. 

Un cop a la plataforma, l‟encarregat li ordena que ajudi a descarregar manualment uns bidons amb 

residus tòxics, de 35 Kg. cadascun. Joan H.H. col·labora en aquesta tasca, i donat que alguns del 

bidons en qüestió perdien líquid, es mulla les mans (no se li havien facilitat guants) i al cap d‟unes 

hores, malgrat rentar-se amb aigua i sabó, li apareix una dermatitis de contacte en la part externa de 

ambdues mans. Comunicada la situació a l‟ETT, aquesta comunica a Joan que l‟empresa usuària, amb 

càrrec al seu servei mèdic, ha de realitzar-li les proves diagnòstiques adients i pagar-li la medicació. 

Donat que l‟empresa usuària es nega a fer-se càrrec, finalment l‟ETT assumeix el cost i, després d‟una 

visita mèdica, a Joan se li dona una pomada per a la seva dermatitis. 

El 18 de febrer de 2008, ja recuperat i després d‟unes setmanes de baixa mèdica, Joan rep l‟ordre de 

l‟usuària de desmuntar i revisar un transformador elèctric en la seu d‟una empresa client de RCA,S.A. 

anomenada Servicios Operativos, S.L. que te una plantilla de 350 treballadors i es dedica al sector 

siderometal·lúrgic. Aquest transformador suporta una tensió de 3000 voltis en corrent contínua. Joan 

es nega, al·legant que no te coneixements sobre electricitat, però tant l‟ETT com l‟usuària li indiquen 

que realitzi aquesta tasca i en cas contrari se li obrirà expedient disciplinari. Mentre en Joan se‟n ocupa 

com pot, tot i protestant, compareix un inspector de Treball i Seguretat Social, que requereix a 

l‟empresa Servicios Operativos, S.L. el següent: 
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- Pla de prevenció de riscs laborals. Resultat: l‟empresa no en te. 

- Avaluació de riscs laborals. Resultat: l‟empresa el te (el va fer un servei de prevenció extern). 

- Sistema de gestió de la prevenció: tipus de servei de prevenció de l‟empresa. Resultat: 

l‟empresa no disposa de servei de prevenció propi, tenint contractada tota l‟activitat 

preventiva en un servei extern. 

- Realització de l‟auditoria de prevenció de riscs laborals. Resultat: l‟empresa no l‟ha realitzat 

fins al moment. 

- Formació en prevenció impartida als treballadors. Resultat: l‟empresa diu que es va realitzar, 

que va venir durant una setmana un tècnic de prevenció del servei extern per ocupar-se‟n, però 

que no disposa de cap document justificatiu. 

- Certificats d‟homologació CE de la maquinaria i equips de treball. Resultat: tot està en regla. 

Durant la visita de l‟Inspector s‟adona de l‟activitat que esta realitzant Joan en el transformador i li 

pregunta si és electricista de l‟empresa o si forma part de manteniment. Joan H.H. li respon que no, 

que ve d‟una ETT i que no ha estat contractat per a realitzar aquesta tasca, però li han ordenat 

realitzar-la. L‟Inspector exigeix a l‟empresa Servicios Operativos, S.L. que separi a Joan d‟aquesta 

activitat de risc i la documentació justificativa del contracte amb l‟ETT. L‟empresa atén la petició de 

l‟inspector en quant a la suspensió de la tasca de Joan, però li comenta que no te contracte amb l‟ETT, 

donat que el treballador ve enviat per l‟empresa RCA, S.A. 

Quan l‟inspector abandona l‟empresa Servicios Operativos, S.L. l‟encarregat torna a ordenar a Joan 

que continuï realitzant la seva tasca en el transformador. Joan ho fa per por a perdre el treball malgrat 

no tenir la preparació necessària per a realitzar aquesta tasca. Desgraciadament rep una descarrega 

mortal per manipulació inadequada del transformador. 

Qüestions a resoldre 

1. És correcta la informació i la formació preventiva rebuda per Joan H.H.? Existeixen 

responsabilitats per part de l‟ETT? 

2. Què succeeix si es cobreix un lloc de treball en l‟usuària que prèviament no ha estat avaluat? 

És correcta la situació mèdica descrita o podríem estar davant d‟una malaltia professional per 

dermatitis de contacte? 

3. És correcta l‟assignació de tasques en l‟estructura i en el transformador elèctric que 

s‟encarreguen a Joan? Existeixen responsabilitats de les dues empreses –RCA, S.A. i ETT– ? 

4. Quins incompliments i responsabilitats existeixen en relació a la documentació que l‟inspector 

sol·licita a l‟empresa Servicios Operativos, S.L.? 

5. En quines irresponsabilitats incorre Servicios Operativos, S.L. per incomplir l‟ordre de 

paralització de l‟inspector i per l‟accident mortal de Joan H.H.? Quina empresa ha de notificar 

l‟accident a l‟autoritat laboral? 
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Consultes recomanades per resoldre les qüestions 

- “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” (Ley 31/1995) i “Reglamento de los Servicios de 

Prevención” (Real Decreto 39/1997, modificat per RD 604/2006). 

Per tot el que fa referència a obligacions en la prevenció de riscs i a l‟actuació inspectora de 

paralització de l‟activitat. Aquesta normativa pot consultar–se en www.mtas.es/insht, o en 

www.noticias.juridicas.com 

- “Ley 14/1994”, modificada por la “Ley 29/1999, reguladora de las empresas de trabajo temporal”. 

Pot consultar–se en www.noticias.juridicas.com 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Per tot el que fa referència a obligacions i responsabilitats entre l‟ETT i usuària, així com pels treballs 

prohibits a la intermediació. Aquesta normativa pot consultar–se en www.mtas.es/insht o en 

www.noticias.juridicas.com 

- Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgo eléctrico y sobre manipulación manual de 

cargas. 

Aquestes guies tècniques poden consultar–se en www.mtas.es/insht 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, regulador de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden 

social. 

Per tot el que fa referència a localització de les infraccions (article 11 –lleus–, 12 –greus– i 13 –molt 

greus– ) i les sancions corresponents als incompliments preventius detectats. Poden consultar–se en 

www.noticias.juridicas.com 

- Real Decreto 1299/2006, que aprova el quadre de malalties professionals. Órdenes de 16 de 

diciembre de 1987 y de 19 de noviembre de 2002 y resolución de la TGSS de 26 de noviembre de 

2002 (notificación de accidentes de trabajo) y Orden TAS 1/2007, de 2 de enero (notificación de 

enfermedades profesionales). 

Poden consultar–se en www.noticias.juridicas.com 

- Ley 42/1997 y Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, reguladores de la inspección del trabajo. 

Poden consultar–se en www.noticias.juridicas.com 

Comentaris per al docent 

 La informació i la formació preventiva rebuda per Joan H.H.no és correcta, essent responsabilitat 

administrativa (multa) de la ETT el seu incompliment. 

 No poden cobrir–se llocs de treball en una empresa usuària si no s‟avaluen prèviament els riscs 

d‟aquest lloc de treball, essent responsabilitat administrativa d‟ambdues empreses. 

 La vigilància de la salut és responsabilitat de l‟ETT, i serà malaltia professional la dermatitis 

depenent de la substància a la que hagi estat exposat indegudament el treballador cedit. 

 Les tasques en plataforma marina i amb risc elèctric estan prohibides a la cessió per treballadors de 

l‟ETT. 

 Hi ha incompliments múltiples de l‟empresa Servicios Opertivos, S.L. (pla de prevenció, servei de 

prevenció propi, auditories, formació) que motivaran responsabilitats administratives (multes). 

http://www.mtas.es/insht
http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.mtas.es/insht
http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.mtas.es/insht
http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.noticias.juridicas.com/
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 Si s‟incompleix l‟ordre de paralització, es comet una infracció molt greu (multa), a més és 

responsable de les prestacions de SS per la mort de Joan H.H. i del recàrrec de prestacions de 

l‟article 123 de la “Ley General de la Seguridad Social”, l‟empresa RCA, S.A. i l‟empresa Servicios 

Operativos, S.L. 
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Cas nº 2. Empresa promotora de construcció, contracta i subcontracta. 

Descripció del cas 

 Lloc dels fets: obra de construcció en Madrid capital 

 Promotora: Construccions Z, 280 treballadors 

 Contractista: Acabados de Mantenimiento, S.A. 

 Subcontractista: Encofrados y Reparaciones, S.L. 

Fets constatats a conseqüència d‟una actuació de la “Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. 

- Dos treballadors de la contractista es troben en el fons d‟una excavació preparant–se per 

col·locar l‟estructura de ferralla. No existeixen tanques de protecció i el pou de l‟excavació 

es troba a uns cinc metres d‟una torre d‟alta tensió, que no disposa de cap avis d‟interrupció 

de corrent. 

- Els treballadors de la subcontractista desenvolupen la seva activitat a l‟aire lliure, a tres 

graus sota zero de temperatura, amb roba de treball de l‟empresa, no porten casc protector, 

però porten calçat de seguretat. 

- El coordinador de seguretat i salut de l‟obra, designat pel promotor, no es troba present a la 

mateixa, encara que hi ha treballadors de varies empreses a l‟obra. L‟encarregat de l‟obra, 

amb formació a nivell bàsic en seguretat i salut i anomenat pel contractista, realitza les 

funcions de prevenció quan el coordinador de seguretat i salut no esta present en l‟obra. 

- En l‟obra hi ha apilats escombraries, ferro i equips de treball, escampats per tot el recinte. 

- En l‟obra hi ha un llibre d‟incidències, però no existeix còpia del pla de seguretat i salut. 

Tampoc es disposa de llibre de visites de l‟Inspecció de Treball. 

- No existeix llibre de subcontractació de l‟obra. 

- Hi ha treballadors autònoms que utilitzen equips de treball facilitats per la promotora, però 

que no han rebut informació ni formació respecte a l‟ús dels mateixos. 

- Alguns treballadors de la subcontracta no han cobrat el 50% del seu salari des de fa 2 

mesos. 

Qüestions a resoldre 

1. Assenyala les infraccions i sancions administratives aplicables, en quant a seguretat i salut 

en el treball que detectes en el cas. 

 Per resoldre la qüestió has de consultar la normativa legal (llei d‟infraccions i sancions, per 

exemple) i reglamentària (construcció: RD 1627/1997), que resulta de l‟aplicació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. 

2. Quines empreses han d‟assumir els deutes salarials dels treballadors de la subcontractista? 

Consultes recomanades per resoldre les qüestions 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción i RD 1109/2007, de 24 de agosto, que desenvolupa la mateixa. 

Pot consultar–se en www.noticias.juridicas.com 

- Artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales. 

Pot consultar–se en www.noticias.juridicas.com 

- Ley 20/2007, de 11 de julio, reguladora del Estatuto de Trabajo Autónomo. 

 

http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.noticias.juridicas.com/
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Pot consultar–se en www.noticias.juridicas.com 

- Real Decreto 1627/1997, regulador de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

Pot consultar–se en www.mtas.es/insht 

- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 

construcción. 

Pot consultar–se en www.mtas.es/insht 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Pot consultar–se en www.mtas.es/insht 

- Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. 

Comentaris per al docent 

- Incompliment d‟obligacions preventives diverses: 

 Treball en proximitat de risc elèctric d‟alta tensió (no hi ha avís d‟interrupció de corrent). 

 Risc de caiguda a l‟excavació (no hi ha tanques protectores). 

 Treball a l‟aire lliure sense casc i amb estrès tèrmic. 

 Absència de coordinador de seguretat i salut. 

 Escombraries i altres materials distribuïts per tot l‟indret de l‟obra. 

 Absència de llibre de visites d‟inspecció (paper o electrònic). 

 Manca de formació i informació als autònoms sobre utilització d‟equips de treball de la 

promotora. 

- Incompliment de la normativa de subcontractació (manca el llibre de la subcontracta). 

- L‟empresari principal (Construccions Z), durant l‟any següent a l‟acabament, respondrà 

solidàriament de les obligacions salarials contrets pels contractistes, subcontractistes amb 

els seus treballadors i de les referides a la Seguretat Social durant el període de vigència del 

contracte. 

http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.mtas.es/insht
http://www.mtas.es/insht
http://www.mtas.es/insht

