
RESUM 
 
Títol: Els Recursos Humans com a eina de gestió en l’empresa constructora 
Autor: Xavier Acín i Raïch  
Tutor: Àlvar Garola i Crespo 
 
El factor humà sempre ha estat influït per l’entorn socio-econòmic, per l’entorn político-social i 
per la competitivitat en el sector. Aquests conceptes evolucionen al llarg de la història, per tant, 
el factor humà també evoluciona al llarg de la història. D’aquesta manera, podem considerar els 
RRHH com una variable que evoluciona en el temps a causa de l’evolució de l’entorn, i que té 
una incidència notable en la competitivitat d’una organització empresarial. 
 
Les persones són el “factor” que pot fer que una empresa sigui diferent, doncs l’estructura es 
pot copiar i la tecnologia comprar. La productivitat, la reputació i, en definitiva, la supervivència 
d’una empresa està fortament influïda per aspectes relacionats amb aquest factor. 
 
L’objectiu principal de la tesina és analitzar el paper dels recursos humans en l’eficiència de les 
empreses constructores, alhora veure també la situació d’aquesta variable en una mostra 
d’empreses catalanes del sector. Per a això, s’han realitzat entrevistes tant a responsables de 
la gestió dels RRHH, com a persones amb tracte directe amb els treballadors d’empreses 
mitjanes que operen a Catalunya. 
 
L’activitat en el sector de la construcció requereix de mà d’obra directa per a l’execució de les 
obres (encarregats, peons, ferrallistes, paletes...) i, per una altra banda, requereix també de mà 
d’obra indirecta (enginyers, tècnics, gestors...). Aquests dos tipus de mà d’obra presenten 
perfils diferents i són gestionats de diferent manera. 
 
En funció de com estructuren la seva plantilla, les empreses constructores aposten per un estil 
de gestió determinat, essent aquesta decisió l’aportació estratègica que la gestió dels RRHH 
pot oferir. Les empreses constructores mitjanes es veuen obligades, per raons de 
competitivitat, a no tenir una plantilla fixa de tots els tipus de mà d’obra que necessiten, doncs 
mantenir una plantilla complerta només és fructífer si es disposa d’una cartera suficientment 
gran com per tenir a tota la plantilla treballant en alguna o altra obra, cosa poc freqüent en la 
mitjana empresa. Així doncs, la majoria d’empreses entrevistades afirmen que subcontracten 
pràcticament tota la mà d’obra  directa, per tant, aquesta es converteix en una variable que 
s’escapa una mica de la influència de l’empresa mitjana. En definitiva, no són autosuficients ja 
que les empreses mitjanes no disposen de mà d’obra directa, generant així una pèrdua de 
capacitat de gestió. 
 
La mà d’obra indirecta té un tracte totalment diferent, doncs si que es disposa d’una plantilla 
fixa composta per tot tipus de tècnics, la gestió de la qual rep un tractament més proper al del 
sector industrial. 
 
D’altra banda, la mà d’obra directa es troba en una situació de desprestigi, doncs existeix una 
mala imatge del “paleta” a nivell social. El personal no considera aquesta activitat professional 
com a ofici de futur, sinó que la considera com una última i temporal opció on anar a guanyar-
se la vida. 
 
Finalment, en el sector de la construcció, es contracta a qui vulgui treballar, cosa que no 
garanteix que se sàpiga fer bé la feina. A més, hi ha molta gent en el món de la construcció que 
es pren el treball com una cosa transitòria fins que trobin alguna cosa millor, és a dir, treballen 
per diners i l’única motivació que admeten és l’econòmica, creant un mercat de mà d’obra en el 
que es venen al millor postor demostrant tenir un baix sentiment de compromís envers 
l’empresa que els té contractats. Conseqüentment, és difícil que la imatge de l’ofici pugui 
millorar. 
 
 
  


