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En aquesta unitat aprendràs a...

■■ Definir el concepte d’empresa i distingir les àrees funcionals 

en què es divideix. 

■■ Identificar les funcions del departament de Recursos 

Humans

■■ Valorar la importància que té el departament de Recursos 

Humans en relació amb l’activitat empresarial. 

Esquema inicial
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1 >> Empresa i organització empresarial 
L’empresa és una institució molt important en la societat actual. Les raons 
d’aquesta rellevància es poden resumir en el fet que l’activitat empresarial és 
un dels factors fonamentals per a la generació de riquesa i la creació d’ocupació 
d’un país. 

 L’empresa, des d’un punt de vista tècnic, és una organització que combi-
na recursos financers, tecnològics i humans per produir o comercialitzar béns 
o serveis amb l’objectiu d’obtenir el màxim benefici per als seus promotors 
(figura 1).

Béns 

Són productes tangibles, per exem-
ple: un ordinador, un cotxe, unes 
vambes, etc. 

Serveis 

Són productes intangibles, per 
exemple, un tallada de cabells, 
un assegurança, la prestació d’una 
garantia, etc.

1.1 > Els recursos de l’empresa

Els recursos de l’empresa són els mitjans que aquestes entitats utilitzen per 
arribar als seus objectius; podem classificar-los en: 

–  Recursos financers: són els fons necessaris per poder dur a terme l’activitat 
empresarial. Poden provenir en un primer moment de les aportacions dels 
socis o dels crèdits concedits per entitats financeres (patrimoni net i passiu). 
Posteriorment, es componen també dels ingressos procedents de la comerci-
alització dels seus béns o serveis.

–  Recursos tecnològics: són les inversions que l’empresa ha de fer per dur a 
terme la seva activitat: maquinària, mobiliari, elements de transport, etc. 
(actiu); així com totes les despeses necessàries per a la consecució dels seus 
fins. 

–  Recursos humans (RH): és el conjunt de persones que, directament o indirec-
tament, presten els seus serveis a l’empresa.

1
Concepte d’empresa.

L’EMPRESA

Combina recursos

Genera riquesa Crea llocs de treball

Tecnològics HumansFinancers

Per produir béns i serveis  
necessaris per a la societat

Objectiu 
Obtenció de benefici per als seus propietaris

Benefici social
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1.2 >  Les àrees funcionals de l’empresa:  
departamentalització

Cal que tots els recursos (financers, tecnològics i humans) estiguin interrelacio-
nats, perquè es completin amb èxit totes les tasques que requereix una empresa. 
Això obliga a dissenyar un sistema de funcionament que aclareixi què és el que 
cal fer, com cal fer-ho i qui ha de fer-ho. 

Per a això, l’empresa es divideix en àrees funcionals que responen a les diverses 
activitats que s’han de dur a terme.

Les àrees funcionals de l’empresa

Àrea Funció

Direcció Establir els objectius, organitzar els recursos, vigilar i controlar l’activitat. 

Aprovisionament Obtenir de l’exterior els recursos materials necessaris per a l’activitat de l’empresa.

Producció Elaborar els productes que l’empresa pretén posar en el mercat.

Comercial Promocionar, distribuir i comercialitzar els productes acabats.

Administració Fer totes les tasques administratives que genera l’activitat de l’empresa, des de les relacions 
amb les administracions públiques fins a l’atenció al client.

Comptabilitat Gestionar els comptes de l’empresa d’acord amb les disposicions legals vigents.

Econòmica i financera
Buscar els recursos financers necessaris per a l’activitat empresarial, triar bones inversions 
per als possibles excedents empresarials i intentar minimitzar els costos amb l’objectiu 
d’obtenir el màxim benefici. 

Recursos humans Fer totes les tasques relacionades amb la gestió (selecció, avaluació, promoció, etc.) i 
administració (contractes, nòmines, assegurances socials, etc.) del personal de l’empresa.

Aquestes funcions són necessàries en qualsevol empresa. Tanmateix, no sem-
pre estan diferenciades formalment. En una petita empresa, l’empresari pot 
assumir-ne unes quantes o recórrer a una gestoria externa perquè se n’ocupi 
d’altres. A mesura que augmenta la grandària de l’empresa, es tendeix més a 
la diferenciació formal de les àrees funcionals, i és més freqüent que hi hagi 
departaments especialitzats en cada funció.

Altres criteris  
de departamentalització 

La manera més estesa de depar-
tamentalització a les empreses és 
la divisió en àrees funcionals, però 
també es pot fer tenint en compte 
altres criteris: per àrees geogrà-
fiques, tipus de clients, diferents 
productes o serveis, etc.
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1.3 > L’organigrama de l’empresa 

 L’organigrama d’una empresa és la representació gràfica de la seva 
estructura organitzativa.

Mitjançant figures geomètriques, l’organigrama mostra els diversos elements i 
les àrees funcionals de l’empresa, així com les relacions jeràrquiques o coope-
ratives que s’hi estableixen. 

L’organigrama ha de ser clar i concís, de manera que resulti fàcilment compren-
sible, i cal mantenir-lo sempre actualitzat perquè constitueixi una eina útil per 
a l’empresa.

La funció de Recursos Humans segons la grandària de l’empresa 

En matèria de recursos humans, podem trobar els 
tipus d’empreses següents: 

–  Empreses que, a causa de la petita grandària, no 
tenen un departament diferenciat i en les quals 
el mateix empresari s’ocupa de les tasques de 
gestió i deixa les d’administració a les mans de 
gestories externes. 

–  Empreses una mica més grans que les anteriors en 
les quals l’empresari continua assumint algunes 
tasques de gestió de personal, com la selecció 
o la promoció, però encarrega al departament 
administratiu les tasques d’administració de per-
sonal. 

–  Empreses en què hi ha un departament de Recur-
sos Humans que s’encarrega tant de la gestió com 
de l’administració de personal. Segons la grandà-
ria i pes a l’empresa, pot comptar fins i tot amb 
seccions especialitzades en selecció, formació, 
nòmines, etc.

Exemples 1
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L’organigrama d’una empresa productora de mobiliari d’oficina

OFIMÒBIL, SL, es dedica a la fabricació i distribució de mobiliari d’oficina. 

L’estructura organitzativa depèn d’un director general, que rep el suport d’un conjunt d’assessors legals 
(staff) en les seves tasques d’administració, planificació i control i que té a càrrec seu els directors de 3 
departaments, que al seu torn es divideixen en seccions, cadascuna de les quals amb una sèrie d’operaris i 
un cap de secció: 

–  El departament de Recursos Humans: té a càrrec seu les seccions de gestió (2 operaris) i d’administració 
(2 operaris). 

–  El departament de màrqueting: es divideix en les seccions de producte (2 operaris), comunicació (4 operaris) 
i distribució (6 operaris). 

–  El departament de producció: té a càrrec seu les seccions de compres (3 operaris) i producció (3 ope-
raris).

Aquesta estructura organitzativa queda més clara si es representa amb un organigrama (figura 2):

Exemples 2

2
Organigrama d’OFIMÒBIL, SL.

DIRECCIÓ GENERAL

Director del 
departament de 

Recursos Humans

Cap de 
gestió de 
personal  

(2 operaris)

Cap  
d’admin.  

de personal 
(2 operaris)

Director del 
departament  

de màrqueting

Cap de 
producte  

(2 operaris)

Cap de 
comunicació 
(4 operaris)

Cap de 
distribució  
(6 operaris)

Assessors  
legals (staff)

Cap de 
compres  

(3 operaris)

Cap de 
producció  

(3 operaris)

Director del 
departament  
de producció
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2 >> Organització dels recursos humans 
Per organitzar de manera eficient els recursos humans de l’empresa, cal fer 
una anàlisi dels treballadors que la componen (directius, operaris, etc.), assig-
nar funcions concretes a cadascun d’ells i determinar les interrelacions que cal 
establir-hi (figura 3).

Encara que cada companyia és un món i la manera d’organitzar els recursos 
humans depèn molt de la grandària de l’empresa, amb caràcter general podem 
distingir els grups de treballadors següents, amb les funcions i relacions res-
pectives: 

–  Estructura en línia: formada per treballadors que estan integrats dins l’orga-
nització seguint una estructura jeràrquica: 

•   Alta direcció: la seva funció principal és establir els objectius generals de 
l’empresa i controlar el seu compliment. El seu àmbit d’actuació és tota 
l’activitat empresarial i només té personal subordinat. 

•   Direcció intermèdia: s’encarrega, exclusivament, de la direcció d’una àrea 
concreta (o departament) dins l’activitat empresarial. Intenta connectar els 
objectius específics de la seva àrea amb els objectius generals de l’empresa. 
El seu àmbit d’actuació es limita a l’àrea d’activitat que tingui assignada 
(producció, vendes, etc.). En aquest cas, com que rep les directrius de la 
direcció general i compta també amb personal a càrrec seu, té tant supe-
riors com subordinats. 

•   Base operativa: és el conjunt d’operaris, vinculats gairebé sempre a una 
àrea funcional, que s’encarrega directament del treball final. Aquests tre-
balladors depenen de la direcció intermèdia i no tenen personal a càrrec 
seu, per la qual cosa només tenen superiors. 

–  Estructura de suport (staff): són col·laboradors que no estan immersos, direc-
tament, en l’estructura jeràrquica de l’empresa. Es limiten a exercir tasques 
d’assessorament (fiscal, laboral, comptable, legal, etc.) o de suport, ja sigui a 
l’alta direcció o a la direcció intermèdia.

Principi d’autoritat i jerarquia 

El principi d’autoritat i jerarquia és 
el principi d’organització empresa-
rial que adopten la majoria de les 
companyies, segons el qual a l’em-
presa ha d’haver-hi diversos nivells 
d’autoritat esglaonats en funció del 
càrrec.

3
Organització dels recursos humans.

ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS 
HUMANS D’UNA EMPRESA

Principals qüestions que 
cal tenir en compte

Treballadors  
que la integren

Funcions 
assignades a 

cadascun d’ells

Relacions 
jeràrquiques i 

funcionals entre 
treballadors
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No hem d’oblidar que, juntament amb aquesta organització formal dels re-
cursos humans, a l’empresa, com en qualsevol altre grup de persones, hi ha 
una organització informal que sorgeix de manera espontània, normalment 
lligada a la presència de líders naturals que són capaços d’inf luir en la resta de 
treballadors i es basa en les relacions personals establertes entre els membres 
de l’organització. 

De vegades, la informació circula més de pressa a través d’aquesta estructura 
informal que per les vies establertes formalment. Per això, sovint, també és font 
i canal de rumors. 

Amb caràcter general, podem afirmar que com més forta és l’organització for-
mal, menor és el grau d’inf luència de l’organització informal, i com més feble 
és l’estructura formal, més gran és la inf luència de l’organització informal.

Estructura en línia, direcció intermèdia 

En David és cap de projecte a IBEROMATIC, SA, una gran empresa de ser-
veis informàtics que compta amb importants clients a Espanya, Portugal 
i diversos països llatinoamericans. 

Actualment supervisa dos projectes: un a Espanya, per modernitzar la 
gestió informàtica d’un organisme públic, i un altre a Mèxic i Brasil, rela-
cionat amb serveis de banca electrònica, per la qual cosa ha de viatjar 
regularment. 

En el projecte que porta a Espanya té a càrrec seu un equip de 9 persones, 
i dos equips més, de 5 persones cadascun, a Mèxic i Brasil. 

En David és, per tant, un clar exemple de comandament intermedi. 
Observa que: 

–  Rep ordres dels seus superiors, que dissenyen les estratègies generals i 
li plantegen uns objectius i davant els quals ha de respondre per la seva 
gestió. 

–  Dirigeix un grup de tècnics (base operativa) a qui assigna funcions i 
responsabilitats concretes, de la supervisió del qual s’encarrega.

Exemples 3

El rumor com a font 
d’informació a l’empresa 

Els rumors són missatges informals 
que circulen entre el personal, la 
majoria de les vegades de manera 
verbal. Moltes vegades, es tracta 
d’informacions o notícies que no 
són del tot certes (quan no direc-
tament falses). Això és perquè en 
la seva difusió les persones que els 
transmeten seleccionen aquells 
detalls que més impacte els cau-
sen i distorsionen així el missatge 
original. 

Acostumen a aparèixer quan no 
s’obté prou informació dels canals 
oficials i poden causar molt de mal 
en el clima laboral. 

Per evitar-los, el més convenient 
és que la comunicació a l’empresa 
sigui com més oberta, clara i sin-
cera millor.



14

3 >> Departament de Recursos Humans
El departament de Recursos Humans és l’encarregat de la gestió i administració 
del personal de l’empresa (gestió de recursos humans): 

–  La gestió de personal: és el conjunt de funcions i tasques encaminades al fet 
que els recursos humans funcionin de manera eficient, incrementin la seva 
productivitat i, per tant, generin valor afegit a l’empresa (selecció, formació, 
avaluació d’acompliment, etc.). 

–  L’administració de personal: consisteix bàsicament en una sèrie de tasques 
burocràtiques que, tot i que són necessàries, no generen un valor afegit a 
l’empresa (elaboració de contractes, confecció de rebuts de salaris, etc.) (fi-
gura 4). 

El departament de Recursos Humans ha evolucionat: s’ha incrementat el pes 
específic de les funcions de la gestió de personal i s’han deixat en segon pla les 
relatives a l’administració de personal. 

Actualment, és molt habitual que les empreses externalitzin les tasques lligades 
a l’administració de personal, és a dir, que les deixin a les mans d’assessories 
o consultories externes especialitzades (outsourcing). D’aquesta manera, doncs,  
s’intenta que el personal del departament de Recursos Humans tingui més 
temps per dedicar-se a un altre tipus de tasques que generin més valor afegit a 
l’empresa. 

Com ja hem vist, en algunes empreses petites no hi ha departament de Recursos 
Humans. En aquests casos, les tasques d’administració de personal s’encarre-
guen a una gestoria externa o les assumeix el departament d’administració, 
mentre que la direcció de l’empresa acostuma a dur a terme les tasques de 
gestió.

3.1 > Les funcions i tasques lligades a la gestió de personal 

Cadascuna de les funcions de la gestió de personal es desenvolupa mitjançant 
un conjunt de tasques que es duen a terme dins el departament de Recursos 
Humans.

Funcions i tasques lligades a la gestió de personal

Funcions Tasques

Ocupació

–  Planificació de les necessitats de personal de 
l’empresa. 

–  Anàlisi i descripció de cadascun dels llocs de 
treball. 

–  Captació i selecció dels treballadors. 
–  Pla d’acollida de nous treballadors. 
–  Avaluació de l’acompliment de cada treballador.

Desenvolupament del 
personal

–  Formació del personal. 
–  Política de promoció.

Compensació econòmica –  Valoració del lloc de treball. 
–  Política retributiva.

Relacions laborals –  Drets i deures laborals. 
–  Prevenció de riscos laborals.

Serveis socials –  Incentius socials voluntaris.

Outsourcing 

És el procés pel qual una empresa 
externalitza (contracta serveis pro-
fessionals externs) certes funcions 
o tasques per poder concentrar-se 
en allò que realment representa el 
seu negoci i així abaratir costos.

Es poden externalitzar serveis ben 
diversos, per exemple: la selecció 
de personal, l’elaboració de publi-
citat, el manteniment de xarxes de 
telecomunicacions, etc. 

4
Finalitat del departament de Recursos 
Humans.

Gestió de  
recursos humans

Gestió de personal

Administració de personal

=

+
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1. Funció d’ocupació 

La funció d’ocupació consisteix a proporcionar a l’empresa el personal neces-
sari perquè dugui a terme la seva activitat amb la suficient eficiència. 

Les tasques que componen aquesta funció són: 

–  Planificació de les necessitats de personal de l’empresa: consisteix a fer un 
estudi per verificar els llocs de treball i la quantitat de treballadors que es 
necessiten a l’empresa. Cal intentar preveure totes les vacants que es puguin 
produir per tenir preparat el substitut adequat o trigar el menys possible a 
aconseguir-lo. 

–  Anàlisi i descripció de cadascun dels llocs de treball: un cop identificats els 
llocs de treball que necessitem, cal descriure cadascuna de les seves funcions, 
activitats i tasques. En fer aquesta anàlisi, obtenim de manera indirecta el 
perfil del candidat que necessitem per a cada lloc: 

•   Formació necessària. 
•   Experiència requerida. 
•   Nivell de responsabilitat que ha d’assumir. 

–  Captació i selecció de treballadors: el primer pas és obtenir candidats per 
al lloc de treball que es vol cobrir, que han de complir una sèrie de caracterís-
tiques prèvies d’acord amb el perfil buscat. Aquesta captació pot ser interna, 
quan es busca el candidat dins l’empresa, o externa, quan es busca fora. 
La selecció es fa en funció d’una sèrie de proves i entrevistes que han de fer 
els candidats. Normalment aquest procés acaba amb 2 o 3 candidats propo-
sats pel departament de Recursos Humans i es reserva una última entrevista 
i la presa de la decisió final al cap del departament en què es desenvoluparà 
el seu treball. 

–  Pla d’acollida dels nous treballadors: perquè l’adaptació del nou personal a 
l’empresa sigui el més ràpida possible, s’ha de planificar correctament la seva 
incorporació. Cal informar el nou treballador sobre la cultura de l’empresa, 
els objectius que s’esperen del seu treball, les tasques que ha d’exercir, els 
recursos amb què comptarà, etc. 
Avui dia, moltes grans companyies fan cursos d’acollida en què s’aborden 
totes aquestes qüestions. D’altres empreses designen una persona perquè, 
durant els primers dies, es faci càrrec del recent incorporat, l’informi i resol-
gui tots els seus dubtes.

Perfil psicoprofessiogràfic

La persona requerida per ocupar 
un determinat lloc de treball ha 
d’encaixar en el seu entorn laboral 
(amb els seus superiors, companys, 
etc.) de manera que, a més d’un 
perfil professional, cal que tingui 
un perfil psicològic concret. 

La representació gràfica de totes 
aquestes característiques i aptituds 
que ha de tenir el candidat al lloc 
de treball es denomina perfil psi-
coprofessiogràfic.



16

–  Avaluació de l’acompliment de cada treballador: es tracta de verificar 
si els objectius que tenien establerts cadascun dels treballadors de l’or-
ganització s’estan complint o no. És un mecanisme de control necessari 
per avaluar l’eficiència del personal de l’empresa. Algunes formes de 
control són: 

•   Informes de la direcció intermèdia sobre els seus subordinats. 
•   Anàlisi de determinades fitxes de control (productivitat, absentisme, etc.). 
•   Entrevistes entre el treballador i un superior, que culminaran amb un pla 

de millora esbossat entre tots dos. 

2. Funció de desenvolupament del personal 

Té com a objectiu principal que els treballadors de l’empresa es trobin, en cada 
moment, motivats per exercir les seves tasques amb eficàcia. 

Les tasques que componen aquesta funció són: 

–  Formació del personal: actualment, la formació ha passat a ser una de les 
tasques clau del departament de Recursos Humans, ja que serà l’eina que 
ajudi a «créixer» el treballador dins l’organització empresarial. Es tracta, 
doncs, d’un element motivador. 

–  Política de promoció: en incorporar-se a una empresa, una persona sol estar 
motivada per treballar, però amb el temps aquesta motivació es pot anar per-
dent per diverses raons, per exemple, per fer tasques monòtones o per manca 
d’incentius econòmics. 
Això es pot evitar si a l’empresa hi ha un itinerari professional, de 
manera que, amb un bon acompliment en el lloc de treball i l’obtenció 
de determinada formació, proporcionada normalment per l’organització, 
es pugui arribar a llocs de responsabilitat, associats, naturalment, a més 
retribucions. 
Aquests itineraris professionals o planificació de carreres fan que les 
expectatives professionals de promoció actuïn com un fort element motiva-
dor, de manera que la productivitat dels treballadors augmenti. 

3. Funció de compensació econòmica 

Consisteix a establir un sistema de retribució dins 
l’empresa que sigui: 

–  Equitatiu per a l’organització, és a dir, que es 
percebi just pels mateixos treballadors de l’em-
presa. 

–  Competitiu en el mercat laboral, ja que si no és 
així, els millors treballadors deixarien l’empresa a 
la recerca de salaris més alts. 

–  Motivador, és a dir, que incentivi la quantitat i 
qualitat del treball. 

La principal tasca associada a aquesta funció és 
la valoració i retribució del lloc de treball. 
Consisteix a crear una mena de catàleg que inclo-
gui tots els llocs de l’empresa i descrigui i valori les 
tasques, dificultats i responsabilitats de cadascú. 
D’aquesta manera s’estableix una puntuació per a 
cada lloc de treball que ha de ser d’acord amb la 
seva retribució.

El salari emocional 

El salari emocional complementa el  
salari econòmic i actua com a moti-
vador. Entre altres compensacions 
extrasalarials, formen part de 
l’anomenat salari emocional: 

–  El reconeixement professional 
per part dels superiors. 

–  Rebre formació que desenvolupi 
noves capacitats. 

–  Les expectatives de promoció.
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4. Funció de relacions laborals 

Té com a objectiu conèixer i complir la normativa laboral vigent:

Relació individual Relació col·lectiva

–  Drets i obligacions del treballador. 
–  Possibles conflictes: sancions, 

acomiadaments, etc.

–  Contacte amb els representants dels treballadors. 
–  Negociació de les condicions col·lectives de treball. 
–  Possibles conflictes: expedients de regulació d’ocupació, vagues, etc.

Les tasques associades a aquesta funció són:

–  Drets i obligacions laborals: fa referència a les relacions que ha d’establir 
el departament de Recursos Humans amb els treballadors de l’empresa i els 
seus representants. 

–  Prevenció de riscos laborals: l’empresa està obligada per llei a identificar, 
prevenir i controlar els riscos que puguin produir-se en l’activitat laboral. 
Tot això es materialitza en l’elaboració d’un pla de prevenció. L’elaboració 
d’aquest pla, així com la seva implantació i seguiment, juntament amb la for-
mació dels treballadors en matèria de prevenció, són altres de les potencials 
tasques dels moderns departaments de Recursos Humans. 

5. Funció de serveis socials 

Consisteix en la concessió feta per l’empresa de determinats serveis o beneficis 
als treballadors per millorar el clima laboral de l’organització. 

La seva tasca principal és la planificació d’incentius socials voluntaris que es 
poden aplicar de manera generalitzada per a tot el personal de l’organització, 
com els menjadors d’empresa, o bé de manera específica per a determinats 
llocs directius com a part del seu paquet retributiu, per exemple, els fons de 
pensions. Es tracta, en aquest últim cas, de fidelitzar el personal més qualificat 
per evitar que abandoni la companyia a la recerca de millors ofertes.

La gestió de personal en una gran empresa 

RENERTEL, SA, és una gran empresa, especialitzada en renovables, amb implantació nacional i internacional. 
Compta amb una plantilla de més de 3.000 treballadors. Les seves oficines centrals són a València, on s’ubica 
el seu departament de RH. Per organitzar les funcions i tasques lligades a la gestió de personal, els recursos 
disponibles s’han organitzat en tres àrees o seccions:

Secció Funcions Tasques principals

Selecció i  
formació

Ocupació. 
Desenvolupament  
del personal.

–  Planificació de necessitats. –  Plans d’acollida. 
–  Captació i selecció. –  Plans de formació.

Laboral
Compensació 
econòmica. 
Relacions laborals.

–  Avaluacions d’acompliment.  –  Carrera professional. 
–  Política retributiva.  –  Prevenció de riscos. 
–  Relacions laborals (individuals i col·lectives).

Social Serveis socials. Gestió de la guarderia. 
Gestió d’apartaments de vacances per als empleats.

*Observa que cada empresa té llibertat total per organitzar els seus recursos com millor li convingui. Per això, 
les diverses tasques i funcions no sempre estaran agrupades i/o assignades de la mateixa manera.

Exemples 4

Llei de prevenció de riscos 
laborals

En el material de suport de la uni-
tat trobem la normativa bàsica 
espanyola:

–  Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de Riscos Laborals.

–  Llei 54/2003, de 12 de desembre, 
de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals.
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3.2 >  Les funcions i tasques lligades a l’administració  
de personal 

Des del moment en què una empresa contracta el treballador fins que finalitza 
la seva relació laboral, cal generar una important quantitat de documentació. 
Aquesta és absolutament necessària tant en les relacions amb el treballador (per 
exemple, el contracte) com amb les administracions públiques (per exemple, les 
assegurances socials). 

Les tasques principals que componen aquesta funció són les següents:

Funcions i tasques lligades a l’administració de personal

Funció Tasques

Funció 
d’administració 
de personal

Documentació relativa a l’inici de la relació laboral.

Elaboració del rebut de salaris.

Compliment de les obligacions periòdiques amb:
– Seguretat Social. 
– Agència Tributària.

Documentació d’incidències laborals. 

Tràmits relacionats amb faltes i sancions. 

Documentació relativa a l’extinció de la relació laboral. 

Informació als treballadors.

–  Documentació relativa a l’inici de l’activitat laboral: en començar la seva 
relació laboral amb una empresa, un treballador genera una sèrie de docu-
mentació en relació amb diverses administracions públiques: 

•   Seguretat Social (www.seg-social.es): l’empresa ha de sol·licitar l’afiliació 
del treballador a la Seguretat Social, quan aquest no hi estigui ja afiliat, i 
donar-l’hi d’alta amb caràcter previ a l’inici de l’activitat laboral. 

•   Servei Públic d’Ocupació Estatal (www.sepe.es): l’empresa ha de registrar 
o comunicar l’existència del contracte de treball a l’oficina d’ocupació 
corresponent al domicili de l’empresa, en el termini dels 10 dies següents 
a la contractació. 

•   Agència Tributària (www.agenciatributaria.es): l’empresa ha de sol·licitar 
al treballador a través d’un model oficial (model 145) les dades necessàries 
per a la correcta retenció d’IRPF. Aquest tràmit s’ha de fer abans de l’ela-
boració de la primera nòmina. 

–  Elaboració del rebut de salaris: el rebut de salaris o nòmina és el document 
que justifica el pagament de salaris. Han de figurar-hi les percepcions salarials 
(les que retribueixen el treball efectiu i els períodes de descans computables 
com a tals), les percepcions no salarials (resta de percepcions) i les deducci-
ons que es facin al treballador (cotitzacions a la Seguretat Social, retencions 
d’IRPF, etc.). 

–  Documentació d’incidències laborals: el departament de Recursos Humans 
ha de documentar totes aquelles situacions relacionades amb el treballador 
que s’agrupen sota la denominació d’«incidències laborals»: control de l’ab-
sentisme, planificació de les vacances, registre de viatges i desplaçaments 
relacionats amb l’activitat laboral, etc.

El departament de personal 

El tradicional departament de per-
sonal es dedicava gairebé exclusi-
vament a les tasques que requereix 
la funció d’administració de per-
sonal i oblidava bona part de les 
funcions que, avui dia, assumeix el 
departament de Recursos Humans.

Contrat@ 

El Servei Públic d’Ocupació Estatal 
ofereix a les empreses aquest ser-
vei de registre de contractes per 
via telemàtica, a través de la seva 
pàgina web, per facilitar les tas-
ques relacionades amb la gestió de 
la contractació.

N’hi ha prou amb accedir a través 
de la pàgina web, www.sepe.es, 
prémer la pestanya Empreses i, un 
cop dins, clicar el botó Contrat@.

Dades personals i familiars

En el material de suport de la uni-
tat trobem el model 145, Comuni-
cació de dades al pagador.

El sistema RED 

(Remesa Electrònica de Documents) 
és un servei de la Seguretat Social 
que permet intercanviar informa-
ció i documentació entre aquesta i 
l’empresa a través d’Internet.

S’hi accedeix des de la pàgina 
web de la Seguretat Social 
(www.seg-social.es), a través de 
l’opció Sistema RED / Sistema de 
liquidació directa del menú dret.



19Unitat 1 - El departament de Recursos Humans

–  Compliment de les obligacions periòdiques amb la Seguretat Social i 
l’Agència Tributària: 

•   Seguretat Social: tant l’empresa com els treballadors estan obligats a 
cotitzar a la Seguretat Social, però és l’empresari l’encarregat d’ingressar 
les dues quotes. 

•   Agència Tributària: les retencions d’IRPF, deduïdes als treballadors de 
les seves nòmines, s’han d’ingressar a l’Agència Tributaria trimestralment 
(model 111). A més, en finalitzar l’any, l’empresa ha de lliurar un resum 
anual on constaran tant les persones a qui se’ls ha fet alguna retenció com 
l’import d’aquestes retencions (model 190). 

–  Tràmits relacionats amb faltes i sancions: els treballadors tenen una sèrie 
de drets que l’empresa ha de respectar i una sèrie d’obligacions. Les faltes o 
infraccions derivades de l’incompliment d’aquestes obligacions es tipifiquen 
en els convenis col·lectius de cada sector com a lleus, greus o molt greus i a 
cadascuna se li assigna la sanció corresponent. 

–  Documentació relativa a l’extinció de la relació laboral: l’extinció de la 
relació laboral es pot deure a diverses circumstàncies: 

•   Finalització de contractes temporals. 
•   Acomiadaments disciplinaris o per causes objectives. 
•   Dimissions o abandonaments del treballador. 
•   Incompliments greus per part de l’empresari. 

En la majoria dels contractes temporals, l’empresa ha d’avisar el treballador, 
amb almenys 15 dies d’antelació, de la no-renovació del seu contracte i, en 
tot cas, ha de donar-lo de baixa en la Seguretat Social. En cas d’acomiada-
ment, el departament de Recursos Humans ha de lliurar la carta d’acomi-
adament corresponent al treballador informant-lo dels motius que l’hagin 
ocasionat. 
En tots els casos l’empresa ha de lliurar una liquidació en què es liquidin 
tots els deutes que l’empresa tingui amb el treballador: 

•  Pagues extraordinàries meritades i no cobrades. 
•  Vacances no gaudides. 
•  Indemnitzacions corresponents. 

En finalitzar la relació laboral, i sempre que compleixi tots els requisits, el tre-
ballador pot sol·licitar la prestació per desocupació, per a la qual cosa neces-
sita que el departament de Recursos Humans li faci un certificat d’empresa. 
Han de constar-hi les bases de cotització a la Seguretat Social dels últims 180 
dies, necessàries per al càlcul de la prestació. 

–  Informació als treballadors: en general, el departament de Recursos Humans 
ha de transmetre als treballadors informació relacionada amb les funcions i 
tasques que li són pròpies, des de la realització d’accions formatives fins a la 
comunicació de sancions o acomiadaments. 
A més a més, ha de resoldre els dubtes que, ben sovint, li plantegen els tre-
balladors sobre qüestions pròpiament administratives, com poden ser les 
relacionades amb el contracte de treball, les nòmines o les cotitzacions a la 
Seguretat Social. 
Els mitjans utilitzats són ben diversos: 

•   Tauler d’anuncis. 
•   Correu electrònic. 
•   Notes de servei intern. 
•   Avisos. 
•   Atenció directa i telefònica, etc.

Dimissió 

El treballador avisa, amb la sufici-
ent antelació, que causarà baixa a 
l’empresa. 

Abandonament

El treballador no avisa, o no ho fa 
amb l’antelació suficient, que serà 
baixa a l’empresa.

Pagues extraordinàries  
i vacances anuals 

Tots els treballadors tenen dret a 
un mínim de 2 pagues extraordinà-
ries anuals, així com a 30 dies natu-
rals de vacances per any treballat.

Retencions d’IRPF

En els materials de suport de la uni-
tat trobem el model 111 i el model 
190 de l’Agència Tributària.

Certific@2

Aquest servei permet a les empre-
ses enviar a través d’Internet els 
certificats d’empresa de cessa-
ments per suspensió o extinció de 
la relació laboral. S’hi accedeix 
des de la pàgina principal del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(www.sepe.es), clicant a la pes-
tanya Empreses i, a continuació, 
prement el botó Certific@2.

Certificat d’empresa

En el material de suport de la uni-
tat trobem un model de certificat 
d’empresa.
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Disseny i organització d’un departament de Recursos Humans 

Com has pogut comprovar, les tasques que es duen a terme en un departament de RH són múltiples i variades. 
No té gaire relació la descripció de llocs de treball amb l’elaboració de nòmines, l’acollida al nou treballador 
amb la planificació de vacances, o comunicar un acomiadament amb la planificació d’un itinerari professional. 

Per això, en el disseny i organització d’un departament de RH, cal tenir en compte moltes qüestions: la 
grandària de l’empresa, els recursos econòmics i materials amb què es compta, les polítiques de formació i 
promoció que es pretén desenvolupar, el nombre de treballadors assignats al departament, el nombre total de 
treballadors de l’empresa, la possible externalització de part de les tasques… 

A més, d’acord amb el disseny que fem del departament i de les funcions que se li assignin, hem de comptar 
amb diversos professionals: advocats, psicòlegs, tècnics superiors en administració i finances, tècnics en gestió 
administrativa, etc. 

Un disseny tipus per al departament de RH d’una empresa d’una certa entitat (quant a volum de negoci i 
nombre de treballadors) podria ser el següent:

Exemples 5

5
Departament de Recursos Humans.

Director general de Recursos Humans

DEPARTAMENT DE RH

Secció de selecció  
i formació

Direcció de relacions  
laborals

Secció d’administració  
de personal

Tasques assignades: 
–  Planificació de les necessitats 

de personal de l’empresa. 
–  Anàlisi i descripció de 

cadascun dels llocs de 
treball. 

–  Captació i selecció dels 
treballadors. 

–  Pla d’acollida de nous 
treballadors. 

–  Formació del personal. 
–  Política de promoció.

Tasques assignades: 
–  Avaluació de l’acompliment 

de cada treballador. 
–  Valoració i retribució del lloc 

de treball. 
–  Drets i deures laborals.
–  Prevenció de riscos laborals. 
–  Incentius socials voluntaris.

Tasques assignades: 
–  Documentació relativa a 

l’inici de la relació laboral. 
–  Elaboració del rebut de 

salaris. 
–  Compliment de les 

obligacions periòdiques amb 
la Seguretat Social i l’Agència 
Tributària. 

–  Documentació d’incidències 
laborals. 

–  Tràmits relacionats amb 
faltes i sancions. 

–  Comunicació empresarial. 
–  Documentació relativa a 

l’extinció de la relació 
laboral.
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4 >> Models de gestió de recursos humans 
Com has pogut observar, no hi ha una única manera d’afrontar i desenvo-
lupar les funcions i tasques lligades a la gestió de personal. Això fa que la 
gestió de recursos humans sigui diferent en cada empresa. Probablement hi 
hagi tants models de gestió com empreses, però podem classificar-los en dos 
grans grups: 

–  Models basats en les tendències tradicionals de gestió de recursos humans: 
la seva finalitat és incrementar la productivitat de l’empresa mitjançant la 
reducció de costos. No es tenen en compte els nivells d’integració, motivació 
i satisfacció del treballador. 
Les tasques de la funció d’ocupació es limiten a cobrir els llocs de treball 
vacants, sense fer una planificació dels processos de captació de treballa-
dors; hi preval més la rapidesa en l’ocupació del lloc de treball que l’estudi 
detallat dels candidats. 
La formació del personal és valorada per l’empresari, però correspon única-
ment i exclusivament al treballador. 
Quant a la resta de tasques, hi preval la disminució de costos salarials, fet 
que provoca que els millors treballadors de l’empresa en surtin a la recerca 
de millors salaris. 

–  Models basats en les tendències actuals de gestió de recursos humans: la 
seva finalitat és que el treballador estigui el més satisfet possible a l’empresa, 
ja que d’aquesta manera estarà més motivat per fer bé el seu treball i s’incre-
mentaran els seus nivells de productivitat laboral. 
Es planifiquen les necessitats de personal presents i futures, de manera 
que hi hagi sempre, almenys, un possible substitut per a cada lloc de 
treball. 
El procés de captació de personal es fa minuciosament, es tenen en compte 
les característiques professionals i personals del candidat per a la seva millor 
integració en el grup de treball. 
L’empresa és la protagonista de la formació dels treballadors i la seva finali-
tat és que es desenvolupin professionalment i promocionin dins l’organitza-
ció, per evitar que els treballadors més qualificats marxin.

Gestió per competències 

El model de gestió per compe-
tències és un model de gestió de 
recursos humans basat en l’avalua-
ció de les habilitats personals espe-
cífiques requerides per a cada lloc 
de treball. Permet conèixer millor 
cada treballador i tracta d’afavorir 
el seu desenvolupament personal i 
professional. Resulta molt útil en 
grans companyies amb una gran 
mobilitat funcional.

Noves tendències de recursos humans en petites empreses emergents 

L’Àngel, en Xavier i la Marta són tres amics aficionats al triatló. Fa uns tres anys van començar a observar 
que els triatletes renovaven bastant sovint els seus materials, a mesura que anaven progressant. Basant-se 
en aquesta idea, van decidir crear Renovatló, una aplicació per facilitar la trobada de triatletes i l’intercanvi 
i compravenda de materials usats, sobretot bicicletes de gamma mitjana i alta. L’èxit va ser rotund i un any 
després van obrir una botiga física amb el mateix nom. 

Aleshores va sorgir la necessitat de contractar personal. Volien que, després de la incorporació de nous tre-
balladors, la seva empresa continués sent un lloc agradable i acollidor. Els importava molt que mantingués la 
seva filosofia i la seva frescor inicials. Així que es van documentar, es van assessorar i van arribar a la conclusió 
que havien de formar un equip de professionals competents i implicats amb el projecte, que gaudissin de la 
seva feina. 

Per això van decidir contractar només aficionats al triatló, ser flexibles amb els horaris i les polítiques de con-
ciliació, fomentar el teletreball quan fos possible, treballar la motivació, escoltar tots els membres de l’equip 
i no insistir excessivament en les jerarquies.

Exemples 6



Activitats proposades

1 >>  Empresa i organització 
empresarial 

1·· Posa un exemple d’una empresa que coneguis i 
identifica: 

–  Quins són els seus recursos financers, tecnològics 
i humans. 

–  Quins beneficis socials promou amb la seva acti-
vitat. 

–  Quines són les seves àrees funcionals. 

2·· L’empresa que has posat com a exemple en l’ac-
tivitat anterior, està organitzada en departaments? Si 
és així, quins són? En cas contrari, per què? 

3·· Proposa l’organigrama que consideris més apro-
piat per a una petita botiga de bicicletes, que ofe-
reix, a més, serveis de taller i restauració de bicis 
antigues.

4·· GLOBAL COMPUTER, SL es dedica a la importació i 
distribució d’ordinadors i material informàtic.

La seva estructura organitzativa depèn d’un director 
general que té a càrrec seu als directors de 3 depar-
taments, que al seu torn es divideixen en seccions, 
cadascuna d’elles amb una sèrie d’operaris.

–  El departament de compres: té a càrrec seu les sec-
ciones d’adquisicions intracomunitàries (8 operaris) 
i d’adquisicions extracomunitàries (10 operaris).

–  El departament de vendes: té a càrrec seu les sec-
cions de distribució (15 operaris) i atenció al client 
(12 operaris).

–  El departament de màrqueting: es divideix en les 
seccions de comunicació interna (2 operaris), comu-
nicació institucional (3 operaris) i publicitat (5 ope-
raris).

A més, el director general rep el suport d’un despatx 
d’advocats extern (staff) que l’assessora sobre les 
diferents normatives que estableix la legislació inter-
nacional. 

Realitza l’organigrama de GLOBAL COMPUTER, SL en 
funció de la seva estructura organitzativa.

2 >>  Organització dels recursos 
humans 

5·· Com podem aconseguir una organització eficient 
dels recursos humans? 

6·· Què diferencia l’estructura en línia i l’es-
tructura de suport en l’organització dels recursos 
humans? 

7·· Podries descriure un exemple d’organització 
informal en alguna empresa que coneguis? Si no en 
coneixes cap, inventa un exemple que pugui donar-se 
en la vida real. En quin tipus d’empreses creus que té 
més influència l’organització informal? 

3 >>  Departament de Recursos 
Humans

8·· Com han evolucionat al llarg del temps els depar-
taments de Recursos Humans? 

9·· El departament de RH d’una empresa del sector 
tecnològic amb 250 empleats du a terme habitual-
ment les funcions següents: 

–  Contractació i extinció. 
–  Nòmines i assegurances socials. 
–  Control de l’absentisme. 
–  Captació i selecció. 
–  Formació. 
–  Avaluació de l’acompliment. 

Determina quines tenen a veure amb la gestió de 
personal i quines amb l’administració de personal.

10·· Si fossis directiu de RH de l’empresa de l’activi-
tat anterior i haguessis d’externalitzar alguna de les 
funcions descrites, per quina et decidiries? Raona la 
teva resposta.

11·· De les tasques que composen la funció d’ocu-
pació, quina et sembla més important? Raona la teva 
resposta.

12·· Dins de les tasques que composen la funció de 
desenvolupament de personal trobem la de formació. 
Descriuries aquesta tasca com a despesa o com a 
inversió? Raona la teva resposta.

13·· En relació amb la funció de compensació eco-
nòmica, quina diferencia existeix entre un sistema de 
retribució equitatiu i un de competitiu? 

Des del teu punt de vista, com seria un sistema retri-
butiu motivador?
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14·· Accedeix a la normativa bàsica espanyola sobre 
prevenció de riscos laborals que s’inclou a la teva ver-
sió digital, consulta la Llei 31/1995, de 8 de novem-
bre, y respon a les preguntes següents: 

a) Quins són els principis generales de l’acció preven-
tiva que ha d’aplicar l’empresari (article 15)?
b) Quines mesures de protecció haurà d’establir 
l’empresari per a la protecció dels menors d’edat 
(article 27)? 
c) Què són els delegats de prevenció (article 35)? 
d) Quants delegats de personal caldrà designar en 
una empresa amb 450 treballadors? I si en tingues 
4.500 (article 35)? 

15·· Consulta el model 145, Comunicació de dades 
al pagador, que s’inclou a la teva versió digital. Ana-
litza’l i respon les preguntes següents: 

a) Quins tres tipus de situacions familiars existeixen? 
b) Fins a quina edat caldria incorporar als fills que 
conviuen amb el perceptor?
c) En el cas dels ascendents, a partir de quina edat 
caldria incorporar-los?

16·· Accedeix a la pàgina del Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal (www.sepe.es) i contesta les preguntes 
següents:

a) Quina utilitat té per a l’empresa l’aplicació Con-
trat@? 
b) Per a què serveix el servei Certific@2? 
c) Segons la teva opinió, quin dels dos resulta més 
interesant per les empreses? Raona la resposta.

17·· De les tasques concretes següents, determina 
quines tenen a veure amb la gestió del personal i 
quines amb l’administració del personal:

a) Sol·licitud d’alta a la Seguretat Social d’un tre-
ballador.
b) Política de promoció.
c) Planificació de les necessitats de personal de l’em-
presa.
d) Registre o comunicació d’un contracte de treball 
davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal.
e) Anàlisi i descripció de cadascun dels llocs de 
feina.
f) Sol·licitud d’emplenament del model 145 de Comu-
nicació de dades al pagador. 
g) Establiment d’un sistema de retribució equitatiu, 
competitiu i motivador dins de l’empresa.
h) Establiment d’itineraris professionals o planifica-
ció de carreres. 

i) Elaboració del rebut de salaris dels treballadors.
j) Prevenció de riscos laborals.
k) Realització de les cotitzacions a la Seguretat 
Social.
l) Avaluació de l’acompliment de cada treballador.
m) Captació i selecció de treballadors per a l’em-
presa.
n) Relacions amb els representants dels treballadors 
de l’empresa.
o) Emplenament del model 111 de retencions als tre-
balladors.
p) Formació del personal.
q) Realització del certificat d’empresa d’un treba-
llador.
r) Establiment d’incentius socials voluntaris.
s) Pla d’acollida de nous treballadors.
t) Elaboració de la liquidació d’un treballador.

4 >>  Models de gestió de recursos 
humans 

18·· Pensa en una empresa que coneguis i raona si 
el seu model de gestió de recursos humans tendeix 
més a les tendències tradicionals o a les més actuals. 
Justifica la teva resposta. 

19·· Si fossis el responsable del departament de 
Recursos Humans de la teva empresa, per quin dels 
dos models et decantaries? Justifica la teva res-
posta. 

20·· Algunes empreses nord-americanes com ara 
Netflix o General Electric permeten als seus emple-
ats gaudir de dies lliures quan vulguin, sense que 
l’empresa en faci un seguiment. Únicament se’ls 
exigeix que compleixin els objectius o les tasques 
assignades i que comptin amb l’aprovació del seu 
responsable. És l’anomenada política de vacances 
il·limitades. Aquestes empreses expliquen que no 
necessiten una política de vacances i que la decisió 
es pren per oferir una mostra de confiança a l’equip 
i millorar la productivitat.

Contesta les preguntes següents: 

a) Et sembla que aquest pot ser un bon exemple de 
les tendències actuals de gestió de RH? 
b) Quins avantatges creus que poden tenir aquestes 
iniciatives per a l’empresa i per als empleats? Hi veus 
algun inconvenient? 
c) Creus que aquestes polítiques tenen futur? Són 
aplicables a tots els sectors? 
d) Coneixes alguna altra iniciativa similar?
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1·· LLETRACAFÈ, SL, és una empresa que pretén combinar el concepte de «venda de llibres» amb el de «lectura 
relaxada» en una cafeteria dins les seves instal·lacions. El seu propietari ha pensat contractar: 

–  Una persona per coordinar tots els treballs relatius a la llibreria, que tindrà a càrrec seu quatre operaris que 
l’ajudaran en les tasques d’emmagatzemament, compra, venda i distribució. 

–  Una altra persona per a la secció de cafeteria, amb tres operaris a càrrec seu que l’ajudin en les tasques de 
cuiner, cambrer de barra i cambrer de sala. 

A més, vol comptar amb els serveis d’una assessoria legal (staff) que li servirà de suport en les seves tasques 
d’administració, planificació i control. 

a) Elabora un organigrama per a l’empresa. 
b) Analitza quins perfils es necessitarien tant per cobrir els llocs dels coordinadors com per als operaris. Recorda 
que has d’establir: 

–  La formació necessària per al lloc. 
–  L’experiència que es requereix. 
–  El nivell de responsabilitat que cal assumir. 

c) Quins tràmits ha de fer en un principi l’assessoria legal contractada per LLETRACAFÈ, SL, en relació amb la 
Seguretat Social i el Servei Públic d’Ocupació? 

2·· La teva empresa ha crescut molt en els últims anys, tant en facturació com en nombre de treballadors, i 
necessita una reorganització del seu departament de RH, que fins ara estava format per tres administratius que 
s’encarregaven de les contractacions, les nòmines i les assegurances socials. 

La direcció de l’empresa està disposada a dedicar nou persones al nou departament de RH, però vol que no s’ocupi 
només de tasques administratives, sinó que aporti molt més valor a l’empresa i assumeixi funcions de les que, 
fins aleshores, o bé s’encarregava la direcció o bé no s’havien planificat realment, com la selecció, la formació i 
l’avaluació de l’acompliment.

Tenint en compte que l’activitat de la companyia és la importació i comercialització de menjar japonès i que 
compta amb unes oficines centrals, dues naus des de les quals distribueix a centres comercials, set botigues prò-
pies en tres ciutats espanyoles i un total de 76 treballadors, com organitzaries el departament quant a seccions i 
repartiment de funcions? Externalitzaries alguna tasca? Justifica la teva resposta. 

3·· Cada cop són més les empreses que organitzen plans d’acollida per rebre els seus nous empleats. Aquests 
plans estan pensats perquè el treballador recent incorporat se senti una mica menys estrany en el que serà el seu 
nou entorn laboral, s’hi adapti amb més facilitat i redueixi el seu estrès inicial. 

Busca informació sobre alguna empresa que utilitzi aquest tipus de plans i contesta les preguntes següents:

–  Quines haurien de ser, segons la teva opinió, les línies mestres d’un pla d’acollida? 
–  Quina informació hauríem de donar al treballador en el moment de la seva incorporació? Quina en pot esperar? 
–  Creus que és tan important la tasca d’acollida dels nous treballadors? Segons el teu parer, haurien de tenir totes 

les empreses un pla d’acollida? 
–  Si tens experiència laboral, explica com va ser el teu primer dia de feina. Si no la tens, explica com t’agradaria 

que fos i què esperaries de l’empresa a la qual t’incorpores. 

4·· Quan investiguem sobre noves tendències en RH, ens trobem, per exemple, amb empreses on no hi ha des-
patxos, només espais diàfans on tots treballen plegats en equip i sense caps. 

Hi ha casos curiosos com el de CYBERCLICK, una empresa de publicitat digital, que pregunta cada setmana als 
seus treballadors sobre el seu grau de satisfacció. La nota que cadascú posa és el primer que es tracta el dilluns al 
matí, en una reunió de deu minuts en què s’analitzen els problemes i conflictes plantejats per l’equip per intentar 
solucionar tot allò que no funciona. 

Quina opinió et mereixen aquestes mesures d’innovació en les polítiques de RH? 

Busca’n altres exemples i exposa’ls davant els teus companys.

Més activitats a la 
teva versió digital
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1·· Gestió de recursos humans: pla de millora 

BASSOLS ASSESSORS és una gestoria especialitzada en l’assessoria fiscal, laboral i comptable fundada fa més de 
30 anys per en Xavier. 

Sempre havia tingut una clientela fidel i en creixement constant. No obstant això, en els últims anys s’hi ha notat 
un estancament en l’alta de noves empreses, fins i tot un descens lleuger. Aquesta sotragada, ja massa llarga, ha 
coincidit amb un enrariment del clima laboral, que ha anat a pitjor en els últims mesos. 

En Xavier pensa que ambdues qüestions poden estar relacionades, per la qual cosa contacta amb HUMAN CONSUL-
TORIA, empresa especialitzada en la gestió de recursos humans, que immediatament es posa a la feina. Després 
d’un període d’observació, i després d’entrevistar-se amb els treballadors d’un en un, els tècnics a qui s’ha assignat 
el cas hi han detectat els problemes següents: 

a) A l’empresa no hi ha una estructura clara. Hi ha 3 sotsdirectors, un per cada àrea d’activitat (fiscal, laboral i 
comptable), però els treballadors no estan assignats clarament a una d’aquestes àrees sinó que, segons expliquen 
en les entrevistes, fan «el que els manen els uns i els altres». 
b) Els salaris dels treballadors són baixos, al límit del que marca el conveni col·lectiu. 
c) En la mateixa línia, els salaris dels tres sotsdirectors són només lleugerament superiors als dels treballadors que 
estan a càrrec seu, malgrat que suporten nivells de responsabilitat elevats. 
d) Els processos de selecció de nous treballadors són pràcticament inexistents. En la majoria dels casos són reco-
manacions de parents i coneguts, que finalitzen amb una «entrevista exprés» per part del mateix Xavier. 
e) Els índexs de rotació d’empleats dins l’empresa són molt elevats, per la qual cosa sempre hi ha treballadors 
nous en procés d’adaptació. 
f) En Xavier pensa que la formació, en el fons, és una pèrdua de temps, per la qual cosa no ofereix cap curs de 
reciclatge professional als seus empleats i menys encara en horari de treball. 

Partint d’aquesta situació, quins suggeriments podria fer HUMAN CONSULTORIA a en Xavier perquè millori la situació 
del personal i, per tant, la del seu negoci? 

2·· Estratègia de RH en una start-up 

Quan parlem de start-up ens referim, normalment, 
a petites empreses emergents de base tecnològica 
la idea de negoci de les quals es basa en la inno-
vació. 

La majoria d’aquestes, al principi, no contracta 
personal, però la necessitat sorgeix quan comen-
cen a créixer. Com que es tracta d’empreses «en 
construcció», la seva estratègia de recursos humans 
ha de ser dinàmica i flexible, per respondre a les 
diferents situacions i necessitats que es vagin pre-
sentant. 

Aquest és el cas d’en Cesc i en Pere, socis fundadors 
d’una petita empresa emergent que ha desenvolupat 
un programari orientat a la preparació d’exàmens 
d’oposició, que permet generar tests d’autoava-
luació en dispositius mòbils. Malgrat les primeres 
dificultats, lògiques de qualsevol projecte d’empre-
nedoria, el seu negoci està començant a funcionar 
bastant bé i ha arribat el moment en què necessiten 
contractar personal. 

Com que saben que ets un expert en la matèria, et 
demanen consell. Què els recomanaries?



Avaluació

1. Quins són els fons necessaris per poder dur a terme 
l’activitat empresarial? 

a) Els recursos tecnològics. 
b) Els recursos financers. 
c) Els recursos humans. 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

2. El departament de producció: 

a) S’encarrega de tots els passos necessaris per a la 
comercialització dels béns o serveis que l’empresa 
ofereix. 
b) S’encarrega de la realització de tota la gestió 
documental que sigui necessària per a l’activitat 
empresarial. 
c) Té entre les seves funcions principals l’elecció de 
bones inversions, així també la d’intentar minimitzar 
els costos amb l’objectiu d’obtenir d’aquesta manera 
el màxim benefici. 
d) Té com a objectiu principal la transformació 
d’una sèrie d’inputs, o factors productius, (primeres 
matèries, energia, etc.) en outputs consistents en 
béns i serveis. 

3. La direcció intermèdia: 

a) Té com a funció principal la d’establir els objectius 
generals de l’empresa i controlar així el seu 
compliment. 
b) S’encarrega, exclusivament, de la direcció d’una 
àrea concreta (o departament) dins l’activitat 
empresarial. 
c) És el conjunt d’operaris, normalment vinculats a 
una àrea funcional, que s’encarreguen directament 
del treball final. 
d) No està immersa, directament, en l’estructura 
jeràrquica de l’empresa. Es limita a exercir tasques 
d’assessorament o suport. 

4. La gestió de personal: 

a) Agrupa el conjunt de funcions i tasques 
encaminades al fet que els recursos humans 
funcionin de manera eficient, incrementin la seva 
productivitat i generin valor afegit a l’empresa. 
b) Es compon bàsicament de tasques burocràtiques. 
c) No genera valor per a l’empresa. 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

5. La tasca d’avaluació de l’acompliment de cada 
treballador consisteix en: 

a) Verificar els diferents llocs de treball que es 
necessiten a l’empresa, així com la quantitat de 
treballadors per lloc.

b) Obtenir un nombre adequat de candidats per a 
l’ocupació d’un lloc de treball. 
c) La realització d’un pla perquè l’adaptació del nou 
personal a l’empresa es produeixi de la manera més 
ràpida possible. 
d) Verificar si els objectius que tenien establerts 
cadascun dels treballadors de l’organització s’estan 
complint o no. 

6. La tasca de captació i selecció de treballadors 
estaria dins: 

a) La funció d’ocupació. 
b) La funció de desenvolupament del personal. 
c) La funció de compensació econòmica. 
d) La funció de relacions laborals. 

7. La funció de desenvolupament del personal té les 
tasques següents: 

a) Anàlisi i descripció de cadascun dels llocs 
de treball, així com la captació i la selecció de 
treballadors. 
b) Formació del personal i política de promoció. 
c) Valoració i retribució del lloc de treball. 
d) Drets, deures i prevenció de riscos laborals. 

8. La tasca de realització d’incentius socials 
voluntaris es troba dins:

a) La funció d’ocupació. 
b) La funció de desenvolupament del personal. 
c) La funció de compensació econòmica. 
d) La funció de serveis socials. 

9. A quina funció del departament de Recursos 
Humans està lligada la tasca d’elaboració del rebut de 
salaris o nòmina? 

a) A la funció d’ocupació. 
b) A la funció d’administració de personal. 
c) A la de compensació econòmica. 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

10. En els models basats en les tendències 
tradicionals de gestió de recursos humans: 

a) Es planteja com a finalitat incrementar la 
productivitat de l’empresa i també reduir-ne  
els costos. 
b) Es tenen molt en compte els nivells que  
hi ha d’integració, motivació i satisfacció del 
treballador. 
c) Es planifiquen a fons els processos  
de captació dels treballadors. 
d) Totes les respostes anteriors són correctes.


