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Introducció

En el món de l’empresa, es pot viatjar per dos motius: sota el concepte de fer
negocis, reunions, fires, congressos... o com a incentiu, per premiar alguns dels
seus treballadors. Si són pocs viatges, la tasca la pot realitzar l’assistent/a de
direcció, però el més convenient és estar sempre assistit per un professional dels
viatges, els agents de viatges, i més concretament per les agències de viatges que
s’especialitzen en el món corporatiu.

Planificar un viatge corporatiu no és gens senzill, ja que hi ha un conjunt de
variables que l’afecten, ja sigui de manera directa o indirecta, com ara: per què
es viatja? (si és una reunió, una fira, un congrés, una visita a alguna empresa
subsidiària o empresa amb la qual es mantenen relacions comercials, si és un
premi per als treballadors més eficients...); de quina manera es viatja? (en l’àmbit
nacional o en l’àmbit internacional; si és per Europa o altres continents, i què
signifiquen les cultures pròpies de cadascun d’ells); què es necessitarà per fer el
viatge? (el transport, l’allotjament, els restaurants i altres serveis); en quina època
es viatja? (si és a l’hemisferi nord o el sud i quina documentació es necessitarà);
l’assistent fa totes les gestions o rep l’ajuda d’una agència de viatges?, o com es
gestionaran els pressupostos del viatge?

Aquest procés es duu a terme al llarg de tres etapes: la preparació abans del viatge,
estar pendent de les necessitats durant el viatge i el tancament després del viatge.

A la primera unitat, “Planificació i logística en l’organització de viatges”, es
tracta com negociar l’organització de viatges nacionals i internacionals, atenent
als terminis fixats i complint les normes internes, amb la qual cosa s’aconsegueix
la màxima rendibilitat i eficiència en el desenvolupament i la millora de la qualitat
del servei.

Així, en primer lloc s’analitzarà què són i què signifiquen per a l’empresa els
viatges corporatius. En segon lloc, com s’organitza un viatge i quins tipus de viatge
corporatiu hi ha. En tercer lloc, la documentació necessària abans i després de la
realització d’un viatge de negocis. I, finalment, tractarem la figura de l’assistent
de viatges quan esdevé el gestor màxim del viatge, cas en què rep el nom de travel
manager.

Respecte a la segona unitat, “Organització del viatge i requeriments dels
serveis”, s’aprofundeix en temes com les reserves, els drets dels viatgers, amb
especial èmfasi en el fet que som membres de la Unió Europea, UE, ja que des
de la UE s’han establert un conjunt de normes comunitàries que afecten totes les
legislacions dels seus estats membres.

A més a més, també es tractaran les funcions i tasques de les institucions públiques
que representen el país fora de les fronteres pròpies, ambaixades, consolats,
oficines comercials i fins i tot les oficines de turisme. Per acabar amb aquesta
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unitat, el tractament del pressupost i els justificants són part ineludible que cal
examinar, com també el seguiment, l’avaluació i l’anàlisi dels resultats un cop
finalitzat el viatge.

Finalment, per assolir correctament els continguts d’aquesta unitat és molt impor-
tant que es treballin totes les activitats i exercicis que es proposen al material web.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza viatges i desplaçaments nacionals i internacionals, complint els
objectius i procediments establerts.

• Preveu les necessitats logístiques de viatges per a les reunions i esdeveni-
ments corporatius.

• Descriu els elements en l’organització de viatges nacionals i internacionals.

• Valora la idoneïtat del mitjà de transport en cada cas, tenint en compte la
disponibilitat i els condicionants de temps i pressupost.

• Negocia les condicions amb agències de viatges o altres proveïdors del
servei.

• Té en compte les possibles contingències, minimitzant-les i preparant
alternatives viables.

• Prepara l’agenda de treball que es desenvoluparà durant el viatge.

• Prepara la informació/documentació necessària sobre l’agenda, el transport
principal i els transports addicionals fins arribar a la destinació.

• Obté informació sobre els requisits de documentació, permisos, divises,
canvis de fus horari, vacunacions, control de duanes i protocol i usos del
país de destinació.

• Analitza els aspectes de seguretat apropiats, en funció del tipus de reunió,
viatge o esdeveniment corporatiu organitzat i/o els seus assistents, i com pot
afectar l’organització.

• Utilitza per escrit i oralment amb fluïdesa les dues llengües oficials, la
llengua anglesa i una segona llengua estrangera en les comunicacions i
l’organització de viatges corporatius a l’estranger.
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1. Planificació i logística en l’organització de viatges

La necessitat que representa per als directius o certs grups de treballadors fa que
viatjar no es contempli com una activitat d’oci, sinó com un viatge de negocis.
En algunes ocasiones els viatges que preparen les empreses són per recompensar
o donar les gràcies als seus treballadors. En aquest cas, ens trobem davant dels
anomenats viatges d’incentiu. Però, sigui per una o altra raó, a l’hora de preparar
i gestionar un viatge, ja sigui nacional o internacional, hi ha moltes coses que cal
tenir en compte: documentació, restaurants, hotels, lloguers d’espais...

Un viatge corporatiu és una inversió i, independentment de l’objectiu que
persegueix, ha de resultar rendible a l’empresa.

1.1 Viatges nacionals i internacionals

En el món empresarial la globalització afecta cada cop més la mobilitat dels
treballadors i dels caps de departament. Si a més a més ens trobem davant
d’empreses grans, amb un nombre alt de personal és evident que el nombre de
viatges corporatius augmenta considerablement. Normalment en aquests casos es
pot arribar a crear una figura dins l’empresa que rep el nom d’agent o gestor
de viatges (travel manager), però si l’empresa no és excessivament gran la
responsabilitat d’aquesta tasca pot caure en l’àmbit de les responsabilitats de
l’assistent de direcció.

De manera que la creixent activitat comercial de les empreses espanyoles, l’ex-
pansió cap a noves àrees geogràfiques i el context global interior (Espanya) més
inestable, fan necessària la incorporació de les polítiques de viatge dins de les
empreses, adaptades als escenaris reals. Tot això implica unes polítiques de
viatges corporatius que ens ajudin i permetin organitzar, gestionar, controlar i
optimitzar les despeses dels desplaçaments corporatius, sempre sense comprome-
tre la seguretat, la comoditat ni el treball dels viatgers de negocis.

No és una tasca senzilla, ben al contrari, es mostra complexa i clau per gestionar
de manera adequada tots els viatges que es fan en una empresa. Els objectius que
s’han d’assolir a l’hora de gestionar els viatges són:

• Estalviar costos directes però també indirectes.

• Vetllar per la satisfacció dels treballadors i caps que han de viatjar, que ve
condicionada pels serveis que s’hagin negociat, l’organització dels proces-
sos de reserva, la liquidació de les despeses i la solució dels problemes que
sorgeixen durant els viatges.
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• Aconseguir una experiència de viatge corporatiu agradable.

• Realitzar una organització eficaç dels processos.

• Ser totalment transparent en els temes: organització, volum i costos.

1.1.1 L’espai de Schengen

El nostre cap pot viatjar tant per Espanya com per qualsevol país per motius de
feina, i per tant hem de tenir en compte que no tots els països tracten el tema de les
fronteres de la mateixa manera. A l’hora de preparar qualsevol viatge de negocis
tindrem en compte si el viatge és d’àmbit nacional o d’àmbit internacional, i dins
l’internacional si és un viatge cap a la Unió Europea (UE) o cap a altres països
fora la de Unió Europea que participen del que es coneix com a espai Schengen o
a països fora de la UE i també de l’espai Schengen.

L’espai Schengen és una àrea que comprèn 26 països europeus, que han
abolit els controls fronterers en les conegudes com a fronteres internes.

L’espai Schengen va ser creat l’any 1995 per suprimir les fronteres entre els països
integrants de la UE, però hi ha països de la UE que no estan adherits a aquest
tractat. En el cas espanyol el trànsit duaner es caracteritza per la integració europea.
Degut a aquesta unió es permet que les mercaderies circulin amb llibertat i
facilitat, i s’han suspès els impostos entre els estats membres. La figura 1.1 mostra
la configuració actual de l’espai Schengen:

Figura 1.1. Mapa de l’espai Schengen (2018)

Creative Commons
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• En blau, països de la Unió Europea dins de l’espai Schengen: Alemanya,
Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia,
Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg,
Malta, Païssos Baixos, Polònia, Portugal, Rep. Txeca i Suècia

• En verd, països fora de la Unió Europea, però dins de l’espai Schengen:
Noruega, Suïssa, Islàndia i Liechtenstein.

• En groc, països de la Unió Europea actualment fora de l’espai Schengen,
però obligats a unir-se: Xipre, Bulgària, Croàcia i Romania.

• En vermell, països fora de l’espai Schengen, però amb participació parcial:
Irlanda i Regne Unit (Brexit).

• En cercles, microestats europeus fora de l’espai Schengen, però amb les
fronteres obertes: Mònaco, San Marino i la Ciutat del Vaticà.

• En gris, països fora de l’espai Schengen; incloent-hi Andorra.

1.1.2 L’organització del viatge

En la vida professional, a l’empresa, hi ha dos tipus de viatges:

• Els planificats, en què l’assistent de direcció mostra totes les competències
organitzatives en la preparació dels viatges. Aquests viatges poden ser o
bé periòdics, com ara assistència a reunions, visites a d’altes empreses,
viatges d’incentius, fires, convencions..., o bé programats; en aquest segon
cas es basaran en les necessitats de l’empresa: visitar instal·lacions pròpies
o franquícies, reunions per negociar acords, tractar amb nous proveïdors...
Com que es poden preparar amb temps, la inversió serà més rendible tant
en diners com en temps respecte al segon grup de viatges, els imprevistos.

• Els imprevistos, en què l’assistent mostrarà els dots de rapidesa i eficàcia.
Es tracta de viatges que tenen un caràcter inesperat ja que s’ha produït algun
esdeveniment excepcional o imprevisible, com ara una reunió convocada a
darrera hora, una catàstrofe natural, un accident a l’empresa... A banda de
la rapidesa en la preparació, es necessita seguretat perquè es puguin complir
els objectius pels quals es viatja: arribar a la destinació al més ràpid possible
i de la millor manera possible.

I, com en la vida personal, en el marc de l’organització podem utilitzar empreses
d’intermediació per preparar un viatge d’una manera més àgil i senzilla. Aquestes
empreses són les agències de viatge (AV).

Les AV són empreses privades de serveis que fan d’intermediàries entre els seus
clients i els proveïdors que creen els diferents productes/serveis turístics i es
dediquen a facilitar la realització dels viatges als usuaris mitjançant l’acompliment
de diferents funcions. Per l’assistent de direcció utilitzar aquestes empreses



Organització d’esdeveniments empresarials 12 Organització de viatges corporatius

d’intermediació quan els viatges són llargs i cal utilitzar un volum important de
proveïdors és una solució esplèndida per garantir que tot estarà organitzat.

Hi ha diferents tipus d’AV. Entre les més importants, destaquem:

• Agències majoristes o operadors turístics: són les que projecten, elaboren
i organitzen tota classe de serveis i paquets turístics perquè altres AAVV els
venguin.

• Agències minoristes: són les que venen els productes de les majoristes.

• Agències mixtes (majoristes-minoristes): simultaniegen les activitats dels
dos grups anteriors.

• Agències emissores: són les que es troben en el país d’origen del comprador.
Sovint quan els seus clients són empreses i tenen un volum alt de vendes,
acaben tenint una agència prop de les empreses, conegudes com a In-plants,
amb les quals treballaran habitualment els assistents de direcció.

• Agències receptives: són les que es troben en la destinació del comprador,
solen ocupar espais poc visibles per al públic en general, però treballen braç
a braç amb les emissores i si es dediquen a l’empresa s’anomenen In-plants.

• Agències de viatges virtuals: també conegudes com a OTA, estan en
constant creixement. L’ús en xarxa és ràpid i senzill, i ofereixen tant serveis
individualitzats com paquets turístics (conjunt de productes i/o serveis).

1.1.3 Tendències en el món dels viatges corporatius

Donada la globalització i el món d’internet, es fa evident que els viatges corpora-
tius també evolucionen. Hi ha cinc tendències que estan transformant el món dels
viatges corporatius (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.2. Noves tendències en els viatges corporatius



Organització d’esdeveniments empresarials 13 Organització de viatges corporatius

És evident que els viatges corporatius continuen absorbint i aplicant noves eines
i aplicacions inspirades en els viatges de plaer i al mateix temps es posen al dia
amb les economies de compartir. La personalització passa per les innovacions
com ara el big data, les targetes virtuals i les xarxes socials, que permeten donar
un nivell de serveis i preferències que fan que el viatger de negocis senti que el
tracten de manera exclusiva.

A banda, a mesura que el ritme del canvi tecnològic s’accelera, el mercat prepara
noves formes de compra, de gestió i d’experiències de viatge. De manera que en
un concepte de mercat global i cada cop més connectat, és important que aquesta
tipologia de viatges, els de negoci, s’adapti tan aviat com sigui possible als canvis.

1.1.4 Mitjans i rutes de transport

Els viatges de negoci són el que s’anomena una activitat transversal, perquè té
impactes en la pràctica totalitat de les àrees de les organitzacions. Malauradament,
l’última responsabilitat en matèria de polítiques de viatges ha recaigut principal-
ment en els departaments de finances i compres, que han aportat una visió i acció
molt esbiaixada en matèria econòmica, ja que ho han associat fonamentalment
a la voluntat d’estalviar i reduir costos. Per tant, hem de pensar que un viatge de
negocis pot obrir mercats, pot permetre l’obtenció de millors preus, pot ajudar a fer
nous clients... de manera que el concepte invertir en aquests viatges corporatius
ha de ser tant o més important que el d’estalviar.

Quan parlem de rutes, el primer que hem de tenir clar és que no tots les territoris
són iguals, i que per tant la mobilitat en cadascun d’ells és variable i pot anar
d’una bona xarxa a una infraestructura deficient. En el cas de les rutes nacionals,
el territori espanyol en si mateix és molt variat, la seva orografia ha fet que durant
dècades fos relativament difícil arribar a certs punts. Els casos de les illes Balears
i Canàries són bons exemples. Però passa el mateix amb les rutes europees, ja que
el continent planteja una orografia de contrastos travessada pel mig per grans rius,
com el Rin o el Danubi i per una de les serralades més importants, els Alps.

Els tipus de transport que podem trobar són:

• Transport regular. És un servei públic gestionat i realitzat tant per una
empresa pública com per una empresa privada. Segueix una ruta establerta i
concertada amb el ministeri de transport corresponent de cada país. L’origen
i la destinació són sempre els mateixos. Els horaris i una part de les
tarifes, en alguns països, són regulades per l’Administració. Aquest tipus
de transport reuneix unes característiques mínimes:

– En infraestructures, per exemple estacions d’origen, intermèdies i
destinació final amb tot tipus de serveis per a la càrrega i descàrrega
de passatgers, per a la venda de bitllets, per a la informació de rutes i
horaris als passatgers...
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– En el trajecte, per exemple: atenció personalitzada al viatger per mitjà
d’hostesses, depenent del tipus de viatge i la durada.

• Transport discrecional o xàrter. S’aplica als mitjans de transport noliejats
o llogats per empreses particulars, normalment turístiques. S’ha de tenir en
compte que quan es lloga no es lloga un determinat nombre de places del
mitjà de transport sinó el mitjà complet (ja sigui tren, avió, autocar...). Per
tant, en comptades ocasions una empresa utilitzarà aquest sistema tret que
no sigui un viatge de negocis sinó un incentiu.

• Transports sense ànim de lucre. Són realitzats per les empreses per
desplaçar regularment els seus treballadors, amb mitjans mòbils de la seva
propietat i com una activitat d’atenció al personal; això passa normalment
a la ciutat.

Les rutes per carretera

Les principals carreteres espanyoles, en origen, tenen una estructura bàsicament
radial amb centre a la capital del país. De fet, i com curiositat, a la plaça del Sol
de Madrid hi ha una placa on s’estableix el km 0. Les històriques vies radials
que han rebut el nom de “carreteres nacionals” retolades en vermell i sota la
nomenclatura N avui deixen pas a autovies i autopistes, retolades en color blau
sota la nomenclatura A i AP. El transport es caracteritza per una extensa xarxa
viària que, si s’hi sumen les vies ràpides (autopistes i autovies), és de les més
extenses d’Europa.

L’any 2014 la xarxa de carreteres era de més d’1,1 milions de km. La totalitat de
la xarxa de carreteres està integrada a la Xarxa de Carreteres Europees (vegeu la
imatge 1), un sistema creat per la UE que pretén la normalització i unificació de
totes les carreteres dels seus estats membres, la responsabilitat de la qual correspon
a la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE). La
numeració europea no té en compte ni el tipus de carretera ni la presència de mars
o muntanyes que puguin interrompre’n el recorregut.

En el cas espanyol les carreteres tenen, a més a més, una denominació pròpia a
banda de l’europea, que es retola en color verd llima sota l’esquema E-XX i que
identifica de manera única cada via dins del sistema transnacional del continent.
Així, l’autopista AP-7 retolació espanyola a escala europeu s’anomena E-15.

Els autobusos de línia regular, sent un negoci, són de titularitat pública i les
diferents autoritats permeten a diverses empreses explotar comercialment els
recorreguts sotmesos a un règim de concessions. La titularitat depèn de l’àmbit
territorial. Si es troben dins d’una comunitat autònoma (CA), són competència
d’aquesta comunitat i, en canvi, si passen per diferents CCAA la titularitat és del
govern central. Malgrat aquest principi hi ha algunes excepcions que sobrepassen
els límits de la CA. Aquest transport ofereix a més a més la possibilitat d’arribar
a totes les capitals de província, així com a la major part de municipis de més de
100.000 habitants. Els operadors més importants en territori espanyol són Alsa
(que és el principal proveïdor d’autobusos ja que és la companyia que ofereix un



Organització d’esdeveniments empresarials 15 Organització de viatges corporatius

major nombre de connexions i és present a quasi totes les estacions), Avanzabus,
Socibus, Hife, Samar, Lycar o Monbus per tot el territori iber. Després tenim
companyies com Eurolines, Flixbus, Autna, Iberocoach, o OUibus que fan rutes
internacionals que connecten la península amb Portugal o França.

No obstant la bona xarxa de carreteres habitualment utilitzada pels comercials
d’una empresa, amb cotxes particulars, i els bons transports que abracen tota la
península, els directius quasi no la utilitzen, ja que sol ser un transport lent que
ja havia estat substituït inicialment pels avions en recorreguts nacionals i ara, per
la xarxa viària dels trens d’alta velocitat, s’està apreciant un canvi de paradigma
d’ús molt important.

En el cas europeu, allà on arribi l’avió o el tren, no dona opció, en el cas de viatges
corporatius, a l’ús del transport d’autobusos fora de les ciutats.

Les rutes per ferrocarril

En aquest cas Espanya també té una extensa xarxa ferroviària que mostra el mateix
concepte antic de les carreteres, és a dir, radial. A més a més es caracteritza
per la seva interconnexió entre els diferents mitjans de transport (línies urbanes,
metropolitanes i interurbanes). L’entrada a partir dels anys noranta del tren d’alta
velocitat i la seva xarxa extensiva ha fet que certa part dels viatges de negocis
hagin deixat d’utilitzar el cotxe, l’autobús o l’avió i agafin els trens ràpids, segurs
i confortables.

La companyia principal és RENFE però hi ha algunes CCAA que tenen xarxa
pròpia, com Catalunya amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
o el País Basc amb Euskotren.

Una de les característiques de la xarxa ferroviària espanyola és que és d’una via
més ampla comparada amb les grans xarxes europees, fet que l’ha mantingut força
aïllada en les seves comunicacions internacionals fins a l’arribada dels trens d’alta
velocitat. Els primers van ser els Talgo i ara l’AVE.

La irrupció de l’alta velocitat ha disparat la competència entre l’avió i el tren en
recorreguts de llarga distància dins de la península. L’exemple més clar el tenim
en el cas de l’anomenat corredor Madrid–Barcelona, on el tren ha desbancat l’avió
i gaudeix d’una quota de mercat del 65% segons dades estadístiques de l’Institut
Nacional d’Estadística, INE.

Respecte a Europa, el posicionament europeu dels trens espanyols és relativament
recent: les línies directes de l’AVE a França molt probablement obriran noves
perspectives de transport en el turisme de negocis, però, ara com ara, l’avió
continua sent el transport més utilitzat.

Les rutes aèries i marítimes

Es considera transport aeri el servei que té com a finalitat el trasllat d’un lloc a
un altre de passatgers o càrrega, mitjançant la utilització d’una aeronau. Dins de

Rècord històric

De fet, l’any 2016 es va batre un
rècord històric en l’ús dels trens
d’alta velocitat, més de 35
milions de passatgers. Són dades
de RENFE (2017), recollides a la
revista Hosteltur
(goo.gl/tg4WB1).

https://www.hosteltur.com/120062_record-historico-uso-alta-velocidad-espana.html
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l’àmbit civil, el transport aeri pot ser regular (amb calendaris, horaris establerts i
itineraris autoritzats) i xàrter o no regular (sense calendari, ni horaris ni itinerari
establert i autoritzat, depèn de la demanda dels usuaris).

Espanya té 48 aeroports classificats d’interès general. A l’article 149 de la
Constitució espanyola, el punt 20 parla de la titularitat de ports i aeroports d’interès
general. L’ens autònom Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA), que
es va crear l’any 1991 i esdevé societat mercantil estatal l’any 2011, participada
en un 51% per l’ens públic ENAIRE, és l’encarregat de la gestió i explotació dels
serveis aeroportuaris.

A l’actualitat a Espanya operen, a banda de les línies aèries pròpiament espanyoles,
línies procedents de multitud de països. Tenen destinacions arreu del món, però els
principals nusos de connexió són Europa i l’Amèrica Llatina. L’any 2017 Espanya
tenia 12 aerolínies comercials de transport de passatgers. Entre les més conegudes
tenim: Iberia, Air Europa, Air Nostrum, Canaryfly, Vueling...

Les distàncies en els viatges corporatius se solen mesurar per temps, i l’avió és
un dels sistemes que ajuda a escurçar-lo. El trànsit aeri està extraordinàriament
regulat i ordenat. Tenim el que es coneix com a passadissos aeris (com si parléssim
d’autopistes) amb diferents altures que sobrevolen per tots cinc continents. És
evident que és el sistema internacional que cal utilitzar per als viatges corporatius.

Pel que fa a les rutes marítimes, només són utilitzades en pocs casos quan
parlem de viatges d’empresa. Les principals rutes marítimes nacionals són les
que connecten la Península amb les illes Balears, Canàries i les ciutats de Ceuta
i Melilla. En aquests casos, el transport és en el sistema de ferri o transbordador,
ja que són petites travessies i el volum d’hores és menor que el que utilitzen els
vaixells de cabotatge.

1.2 Viatges corporatius; planificació i seguretat

Quan una empresa està a primera línia de competència i envia els seus millors
directius a buscar nous mercats, consolidar els existents, pot fer-ho per diverses
vies: acompanyant autoritats nacionals (el rei, el president del Govern, les
autoritats competents, directors de servei... ) o fer-ho de manera individual. Però
no sempre obrir mercats és el més difícil, sovint el que és més difícil és conservar-
los, cuidar-los i mimar-los.

Els viatges que fan els empresaris no són de vacances ni de plaer. La seva agenda
ha de ser completa, les reunions han d’estar ben organitzades i cal procurar no
deixar res a la improvisació per possibles problemes contractuals que puguin
sorgir. És en aquests casos, que es reconeixen els bons assistents de direcció. Però
de vegades els viatges nacionals i internacionals no tenen perquè ser exclusivament
de negocis, dependrà de les necessitats i motivacions del cap.

Una de les principals causes de l’augment de viatges corporatius és l’augment de
la internacionalització de les empreses espanyoles. La recerca de nous mercats
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o la consolidació de les aventures internacionals iniciades anys enrere són dues
de les raons per les quals cada any augmenta el pressupost en viatges corporatius
dins del teixit empresarial espanyol.

Per l’assistent de direcció el viatge suposa un desplaçament del seu cap immediat
fora de la ciutat per un temps determinat i per motius professionals. Normalment
són programats amb anticipació, però en alguns casos són improvisats si es dona
alguna circumstància que fa que s’hagi de sortir de viatge amb una certa celeritat.

Partint de quin és l’objectiu del viatge, la planificació, l’organització i la tria de la
millor manera de viatjar, les tasques de l’assistent de direcció són múltiples i, si
bé algunes poden semblar similars, com ara fer les diferents reserves, preparar
l’agenda del cap, buscar les informacions necessàries i adequades per a cada
reunió, no és menys cert que cada viatge té uns objectius ben definits i que cal
assolir. Les tipologies dels viatges corporatius poden ser:

• Del tipus rutinari, de manera que, quan es planifica el primer ja es té la
informació global per a la programació dels següents.

• Del tipus especial, en què la planificació requerirà una programació molt
més acurada i no sempre és fàcil obtenir tota la informació per preparar-los
de manera correcta.

Algunes de les raons o motivacions que es donen en els viatges corporatius poden
ser:

• Reunir-se amb els clients, per consolidar les relacions existents, iniciar-ne
de noves i tancar contractes que ajudin a consolidar algun segment de mercat
en el qual l’empresa estigui interessada

• Assistir a sessions de capacitació, de formació i d’informació dels mètodes
més avançats en temes de producció, distribució i venda.

• Assistir a conferències o fires amb l’objectiu de fer publicitat i promoció
dels productes i consolidar la imatge d’empresa.

• Assistir a inspeccions.

• Altres objectius que siguin beneficiosos per a l’empresa.

Quan el director de l’empresa ha de fer un viatge, pel motiu que sigui, es presenten
diverses qüestions que s’han de tenir en compte:

• Com s’acudirà a la cita?

• Quins mitjans de transport s’utilitzaran?

• Com es diu la ciutat o lloc de la cita?

• Quants dies durarà el viatge?

• On passarà les nits?
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• Què farà durant les hores en què no està reunit? On pot anar? Què pot fer?

• Quin coneixement té de l’idioma del país on va?

• Quines referències té de la gent i dels costums del país on va?

Com es poden respondre aquests punts? Un assistent de direcció pot optar per:

• Treballar i respondre tots aquest punts de manera individual, cosa que im-
plica fer totes les tasques, com ara: reservar l’avió, l’hotel i els restaurants,
buscar els intèrprets i/o traductors necessaris, mirar tota l’oferta cultural i
lúdica del país...

• Tenir acords amb agències de viatges que es dediquin al sector del negoci
i que per la seva especialització puguin donar sortida de manera immediata
a totes les preguntes que abans hem formulat.

Les agències de viatges (AV) són empreses mercantils que venen tot tipus de
solucions a l’hora de fer un desplaçament, independentment de les motivacions
que puguin tenir els seus clients. És justament el fet de les diferents motivacions
el que ha provocat que les agències s’hagin anat especialitzant al llarg del temps i
que avui trobem agències que es dediquen exclusivament a viatges de negocis.

La tasca principal de les AV és la d’intermediació entre els clients i els proveïdors
de productes i serveis turístics. Però també poden crear productes i serveis a
mesura que les demandes dels clients es van repetint i així donar satisfacció a
les empreses que requereixen la seva acció.

En definitiva, els viatges corporatius suposen una partida important per a moltes
empreses. Es requereix una planificació del viatge tan correcta i detallada com
sigui possible, per optimitzar tots els recursos que es necessitaran. En aquests tipus
de viatges hem de buscar experiències transformadores; és a dir, nous conceptes
que ajudin a fer millors connexions entre les persones que participaran en el viatge,
i al mateix temps amb els llocs per on es mouran i els amfitrions que tindran.

L’adaptació és, per tant, una paraula clau, tant en matèria de seguretat com
d’assistència, ja que cada vegada és més alta la internacionalització i el dinamisme
de les empreses en el món dels negocis.

Malauradament, encara estem molt lluny de l’assoliment del 100%, per part
de les empreses, d’entendre com n’és d’important tenir una política de viat-
ges corporatius. Així, a partir d’un informe realitzat per Guild of European
Business Travel Agents, GEBTA (www.gebta.es), amb la col·laboració d’AON
(www.aon.es) i Healix (www.healix-spain.com), es determina que només el 55%
de les organitzacions espanyoles encara no han definit ni escrit les polítiques dels
viatges corporatius.

http://www.gebta.es/
http://www.aon.es
http://www.healix-spain.com
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GEBTA és el principal referent dels viatges corporatius a España. AON
és empresa en serveis de gestió de riscos, intermediació d’assegurances
i reassegurances. I Healix és una empresa de serveis de seguretat,
d’assistència sanitària i assistència en viatge internacional.

1.2.1 La planificació del viatge

La responsabilitat de la preparació planificada d’un viatge, també dels que s’han
de fer per qüestions d’urgència, és de l’assistent de direcció, i ha de cobrir quatre
aspectes:

• El viatge pròpiament dit, anada i tornada.

• L’estada a la destinació corresponent.

• El programa de treball que s’ha de dur a terme.

• La recopilació i arxiu de les conclusions després de la tornada.

Perquè un viatge corporatiu sigui totalment eficaç i eficient, hi ha una sèrie de
punts que cal tenir en compte:

1. Cal tenir ben definida la política de viatges corporatius de l’empresa. En
altres paraules, és convenient acotar les necessitats que té la nostra empresa.
Per què? Perquè no sempre el que és més barat és més eficient, ni el que és
més car és més còmode. Per exemple, si el teu cap ha de fer amb certa
regularitat viatges transoceànics, una bona opció respecte a la classe de
seient i espai a l’avió és la Business abans que la Turista, ja que encara
que el bitllet sigui més car, també anirà més descansat i, per tant, la seva
rendibilitat a la feina augmentarà. D’altra banda, també hem de pensar en
els següents temes per obtenir més eficiència: les escales, la distància des
dels aeroports secundaris o la proximitat de l’hotel al lloc de la reunió...

2. La implantació de polítiques de viatges corporatius permet mantenir els es-
tàndards de qualitat i això, de rebot, ajuda a aconseguir estalvis importants,
tant de temps com de diners.

3. Fer les reserves amb antelació suficient. Les tarifes aèries i hoteleres
barates de darrera hora són poc freqüents, de manera que cal ser previsor
i reservar amb suficient antelació per intentar obtenir els millors preus en
tarifa Business i en tarifes d’hotels de negocis, que són bàsicament amb
els que treballarem. D’aquesta manera, és possible establir estàndards que
facilitin els controls i permetin millorar els negocis, per exemple, quan
s’escull una companyia aèria o un hotel, l’empresa pot oferir exclusivitat
a canvi de millors preus.

Ser previsors

Organitzar un viatge amb
antelació estalvia temps i diners
a l’empresa. La previsió és un
dels elements clau en aquest
tipus d’organització.
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4. L’optimització de les reunions. En cas que el cap hagi de fer diversos
viatges perquè té assumptes en diferents empreses, una bona manera d’opti-
mitzar els costos és veure quines reunions es poden agrupar per proximitat
de les empreses (dins d’una mateixa ciutat o en ciutats properes) o quines
fires o congressos es produeixen també geogràficament a prop, de manera
que amb un sol viatge pugui fer diferents accions.

5. Formar un equip responsable del sector. Si l’empresa té un alt nombre
de viatges anuals, és força aconsellable que tingui un equip responsable
dels viatges corporatius. D’aquesta manera es pot verificar la necessitat
d’adoptar eines com ara reserves directes, control de despeses, la millor
manera d’organitzar els viatges segons el pressupost de què es disposi, entre
d’altres.

6. Cada cop més l’ús de línies de baix cost (low cost) ens ajuda a reduir els
costos dels viatges, però el confort dels avions no és precisament el millor.
Per tant, només és aconsellable l’ús de línies de baix cost quan les distàncies
són relativament curtes (entenent com a curt aquell viatge que no dura més
de dues hores).

7. Fer una gestió global de les despeses del viatge. Sovint posem l’atenció en
l’estalvi puntual del preu d’un servei (avió, hotel, fira...) i això ens fa perdre
de vista altres costos. Un percentatge important de les despeses del viatge
són els àpats, el transport, les entrades..., per tant, no ens centrem únicament
en el preu del vol o el de l’hotel.

8. Sovint, buscar els serveis de manera individual no és garantia que obtin-
guem millors preus. Hi ha agències de viatges que, pel volum de serveis que
mouen, ens poden oferir millors preus. Per tant, prendrem les decisions al
final, quan tinguem totes les dades necessàries per saber què escollim com
a millor opció.

9. Hem de parar molta atenció amb la itinerància de dades mòbils en els
mòbils d’empresa. Els caps necessiten, en la mesura que la feina ho
requereix, tenir aquestes itineràncies de dades. Per tant, haurem de buscar
les millors opcions, ja que a la llarga pot resultar un cost important.

L’assistent de direcció i la planificació del viatge

En sintonia amb el cap, l’assistent de direcció farà un primer esborrany sobre els
objectius, les tasques del viatge, els mitjans de transport... Els elements que caldrà
treballar són:

1. L’objectiu de viatge: una fira, una reunió amb altres directius, o amb clients
o amb proveïdors, perquè es tracta d’un incentiu...

2. La destinació: què és important que sapiguem de la destinació. No serà el
mateix que el viatge duri només unes hores que duri més d’un dia, el nivell
d’informacions ha de ser equitatiu amb el temps d’estada.
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3. Itinerari d’anada i de tornada. Saber si és directe o si s’han de fer parades
o escales; què es preveu si s’han de fer escales; si és més convenient que
sigui per terra, mar o aire...

4. L’itinerari, per tant, marca el transport preferent que volem utilitzar:
el cotxe, el tren, l’avió, el vaixell... L’itinerari és una eina de treball,
concretament, un document on es determina el pla de viatge i on es mostren,
com a principals, els següents elements:

• Horaris: les dates de sortida i d’arribada, la durada del viatge, si es
tracta només d’unes hores o bé alguns dies, l’estada inicial, previsió
de retards...).

• Forma de viatjar: tren, cotxe, avió...
• Localització.
• Trobades.
• Reserves.
• Persones o empreses amb les quals es tindrà contacte (telèfon, email,

o altres formes de localització).

5. Si el viatge és curt, el document també ho serà, però si el viatge dura alguns
dies, l’itinerari pot ser un dossier amb força folis (convenient fer-ho de
manera digital i que el cap ho porti al seu mòbil). És molt convenient tenir
una còpia del viatge del cap, així se sap en tot moment (si no es viatja amb
ell) en quin moment de l’agenda es troba, i en cas que ens truqui saber actuar
de la manera més ràpida possible i més eficaç. Si l’assistent és previsor
també prepararà alguna còpia més, per si un superior o altres membres de
l’organització ho demanen perquè necessiten parlar per qüestions internes
de l’empresa, com ara autoritzar uns pagaments, o donar el vistiplau a
alguna decisió.

6. Les activitats inicials que en principi s’hagin de realitzar: l’agenda de
reunions, els expedients de treball: informes, contractes, els contactes
establerts...

7. Logística, finançament i documentació:

• La logística necessària, que es pot referir a l’oficina, per exemple,
l’ordinador portàtil, els arxius, el telèfon mòbil...

• El finançament: targetes de crèdit, xecs de viatge, moneda diferent a
la pròpia (divises)...

• La documentació necessària: DNI, assegurances mèdiques, carnet
de conduir, certificat de vacunació, visats...

8. Serveis complementaris en la destinació: com ara altres serveis de locomo-
ció per a desplaçaments curts (taxis, metros, busos, entre d’altres), i quines
alternatives d’oci cultural i esportiu hi ha a la zona.

9. Hora i adreça completa de les reunions. La distància i el temps estimat en
el desplaçament d’una reunió a una altra. I el nombre de persones amb les
quals es fa cada reunió i els càrrecs en els seus corresponents organigrames,
així com els seus telèfons de contacte.
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10. Documentació en paper per lliurar a les persones amb les quals es
mantindran les reunions.

11. Informació addicional sobre l’empresa o empreses que es visitaran: estat
financer i comercial, reputació en el mercat, polítiques mediambientals...

12. Altres elements que es poden afegir quan es prepara el viatge corporatiu:
targetes de visita, bloc de notes, mapes de la ciutat i plànols dels transports
públics i còpies de totes les reserves (avui es pot fer tot això en format
digital).

Amb totes aquestes dades, com a assistents de direcció, ja podem iniciar la
preparació del dossier del viatge. Ho podem fer tasca per tasca, amb cadascun
dels proveïdors i prestataris dels serveis, o bé posar-nos d’acord amb una agència
de viatges i col·laborar-hi per obtenir uns resultats òptims. Tant si ho fem d’una
manera com d’una altra haurem de:

• Buscar la ruta més idònia.

• Escollir el transport més adequat tenint en compte les preferències i gustos
del cap.

• Acordar preus.

En tot moment, haurem de tenir en compte la categoria i nivell adequats per
al cap, preservant la imatge de l’empresa. És a dir, un director general no
viatjarà mai amb autobús o a classe turista d’un avió; no es tracta que el cap,
de manera individual, ho vulgui o no, es tracta de la imatge de l’empresa.

Amb independència del que vulgui el cap i amb les necessitats pròpies que té
la imatge de l’empresa, hi ha un conjunt de tasques que podríem considerar
principals a l’hora de fer la gestió dels viatges corporatius:

1. Negociar amb proveïdors i agències de viatges.

2. Establir socis contractuals preferents.

3. Definir les polítiques de viatge.

4. Participar en la redacció de contractes.

5. Optimitzar la compra de tots els serveis de viatge.

6. Controlar la qualitat dels serveis i dels processos.

7. Mantenir sempre oberts els canals de comunicació interna.

8. Participar en els processos de millora contínua.

9. Estar en contacte directe amb el departament de finances per temes de la
liquidació del viatge.
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10. Realitzar la gestió d’esdeveniments, incentius i reunions, conegut com a
MICE (Meetings, Incentives, Congresses, and Events).

11. Vetllar per la seguretat i les assegurances més adequades que s’aplicaran al
viatge.

12. La comunicació mòbil durant els viatges.

13. Tenir coneixements sobre el mercat dels viatges d’empresa.

14. Tenir capacitat de gestió i negociació.

15. Tenir coneixements d’informàtica.

16. Conèixer les interconnexions de l’empresa.

17. Tenir dots de lideratge i disposar com a mínim d’un bon nivell d’anglès.

Quan es planifica la logística, l’objecte i l’estratègia de la reunió, és
important no posar una reunió darrere d’una altra. Una cosa és amortitzar el
viatge i l’altra ofegar el cap. La durada d’una reunió no sempre és previsible,
per tant, confeccionar l’agenda de manera correcta és vital perquè el viatge
del directiu sigui eficient i eficaç.

1.2.2 Les assegurances de viatge

Les assegurances de viatge cobreixen les incidències que es poden donar al llarg
d’un viatge, i que poden anar referides, tant al previatge, com ara una cancel·lació
o canvi de dates, com durant el viatge, una pèrdua d’equipatge. Es pot contractar
una pòlissa per a un viatge concret, per a un de llarga durada i fins i tot per a
diversos que es puguin fer al llarg d’un any.

En definitiva, l’assegurança del viatge és un producte assegurador que permet a
l’usuari realitzar viatges protegit i despreocupat per qualsevol tipus d’incidència
que es pugui produir durant el viatge. Són les empreses de gestió d’assistència
o entitats asseguradores les que ofereixen assegurances. Els seus treballadors
ofereixen un servei en permanència, és a dir, durant les 24 hores del dia, perquè
no podem oblidar que una incidència es pot generar a qualsevol hora del dia o de
la nit.

Normalment, les incidències que contemplen les asseguradores venen determi-
nades per malalties, accidents, però és evident que quan es treballa amb grups
específics com poden ser les empreses, es poden donar altres incidències i es poden
determinar en els contractes que es formulin amb aquestes empreses, de manera
que pot haver-hi una assistència legal, per cancel·lacions de reunions i tornada amb
anterioritat, o bé si es posposen i cal allargar l’estada, cosa que implica un canvi
de transport i potser una nova reserva d’habitació.



Organització d’esdeveniments empresarials 24 Organització de viatges corporatius

Assegurances espanyoles

Entre les empreses
d’assegurances espanyoles que

cobreixen les contingències dins
del món empresarial, tenim:

AXA Assistance, Europ
Assistance, Mapfre Seguros,

Allianz Assistance, FIATC, ERV
Seguros...

Una assegurança és, per tant, un contracte pel qual una companyia
asseguradora indemnitza o cobreix les despeses derivades d’un dany produït
a una persona (assegurat) d’acord amb les garanties convingudes i mitjançant
el cobrament anticipat d’una prima.

Quina durada ha de tenir? Evidentment, no és el mateix assegurar una persona
que de manera privada faci un viatge que fer-ho amb un cap de departament que
constantment hagi de viatjar. Sovint, l’assegurança se subscriu pel temps que dura
el viatge, però en el cas dels negocis es pot fer un contracte especial que permet
allargar-lo en el temps i utilitzar-lo a mesura que es necessiti.

Evidentment, el preu final és més car com més petita sigui la pròrroga o més cops
l’ampliem, i per tant ens hem de plantejar si ens interessa fer l’assegurança cada
vegada o senzillament donar l’ordre d’allargar-la. És una qüestió de temps, i ja
sabem la importància que té gestionar-lo correctament.

Les cobertures de les quals hem de disposar en una assegurança de viatge han
de cobrir les contingències que es tenen en els viatges corporatius, com poden ser
accidents laborals, pèrdua de connexió de vols, substitució de personal, o despeses
de reincorporació del treballador repatriat, despeses de teràpia psicològica per
seqüeles d’un segrest i servei de recuperació de dades en equips informàtics.

Pel que fa als destinataris, les empreses poden contractar aquestes assegurances
tant per als seus treballadors comunitaris com extracomunitaris, i normalment les
companyies asseguradores ofereixen diferents modalitats de contractació. Entre
les modalitats més modernes en temes d’assegurances de viatges corporatius,
tenim les següents:

• Els bononegocis. Serveixen per a cobrir els desplaçaments dels treballadors
de petites i mitjanes empreses en viatges de 90 dies consecutius.

• Assegurances de viatges Business. Assegurances d’assistència per a
empreses que desplacen comercials, consultors, tècnics, executius i coman-
daments intermedis en viatges arreu del món.

• Assegurances de viatges desplaçats. És un tipus d’assegurança anual per a
aquelles empreses que desplacen els seus treballadors, becaris i/o voluntaris,
en viatges per tot el món, de llarga durada.

• Assegurances de viatges Platino. Van dirigides exclusivament a directius i
als seus familiars, i cobreixen les necessitats que puguin sorgir en els seus
desplaçaments durant 90 dies consecutius.

• Assistència en viatges d’empreses. Per a aquells viatges amb una durada
determinada i no superior a 365 dies.

• Assistència en multiviatges anuals d’empreses. Cobreix tots els viatges
professionals de menys de 90 dies realitzats durant un any.

Per tant, la seguretat dels treballadors és fonamental i, de fet, avui en dia es
contempla com un deure de protecció (duty of care) i, per tant, es passa a
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considerar responsabilitat de l’empresa la seguretat dels seus treballadors quan
estan en un viatge de negocis. Aquesta seguretat ha de contemplar aspectes
anteriors al viatge i durant el viatge, a més a més de proporcionar als treballadors
una informació adequada abans que es desplacin.

1.2.3 La seguretat en les dades

En els viatges d’empresa una de les preocupacions més important és la seguretat en
les dades i, per aquest motiu, s’ha convertit en un requisit crític a nivell d’empresa
a l’hora de fer la gestió dels viatges. Molts dels viatgers utilitzen les xarxes dels
hotels, les xarxes dels aeroports i les xarxes d’altres empreses... I, si bé cada cop
més es prenen mesures per constatar la seguretat d’aquestes xarxes, de vegades hi
ha qui no en pren o qui no en pren en prou quantitat.

Una dada molt significativa és l’informe de l’empresa d’auditoria KPMG on
s’indica que el 37% dels robatoris de dades estan vinculats al disc dur, el 19%
a còpies de seguretat, l’11% a CD-Rom i el 7% a les claus USB, de manera que
és molt important per a l’empresa tenir ben garantides les dades que s’utilitzaren
durant els viatges de negocis que facin els seus treballadors. Una de les actuacions
recomanades és utilitzar una plataforma comuna per a tota la gestió dels viatges.

Des de fa quasi una dècada, l’Agència nacional de Sistemes d’Informació de
França, va crear una sèrie de consells per disminuir l’impacte de la pèrdua de
dades que posteriorment va recollir el Portal d’Administració electrònica, PAE,
(goo.gl/pdLBNv). Les recomanacions més importants inclouen accions abans,
durant i després del viatge.

Abans del viatge es recomana:

• És convenient que l’empresa tingui ordinadors, telèfons i material tècnic
dedicat exclusivament a les persones treballadores que viatgen per motius
de feina.

• Si el viatger porta el seu equip, és convenient que només porti les dades
que necessita. És preferible que hi hagi poques coses a l’ordinador i que
s’accedeixi a les dades sensibles quan faci falta, utilitzant una xarxa segura o
fins i tot una bústia de missatgeria dedicada exclusivament a la transferència
de dades xifrades.

• Fer que tots els equips tinguin els mateixos paràmetres de defensa a més a
més de desactivar tots els enllaços que no s’utilitzin, com ara el Bluetooth,
sistemes per compartir fitxers, Wi-Fi, és bo que la pantalla tingui un filtre
anticuriosos. Algunes accions que es poden fer a més a més són: esborrar tot
l’historial de navegació, esborrar les claus, les cookies, els fitxes temporals.
I més important encara és que els comptes, mentre s’està de viatge, no han
de tenir mai drets d’administrador.

Durant el viatge es recomana:

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/?idioma=ca


Organització d’esdeveniments empresarials 26 Organització de viatges corporatius

• Tenir sempre a la vista els equips (ordinador, tauleta, mòbil...) No portar
mai cap equip amb dades dins de la maleta. Si en algun moment s’obliga
a deixar l’equip en una consigna o similar, el que s’ha de fer és treure les
targetes SIM, les bateries i tot allò que pugui ajudar els lladres de dades.

• En cas que les autoritats locals escorcollin l’equip i s’hagin de proporcionar
les claus d’accés, és important informar l’empresa al més aviat possible i,
si s’ha d’emprendre alguna acció legal, trucar a l’ambaixada o consolat i
informar-se de quines vies d’actuació són les correctes per poder procedir
legalment.

• No connectar els equips a llocs perifèrics informàtics que no siguin de
confiança. Molt de compte amb les claus USB.

• Abans d’iniciar el viatge de tornada, cal netejar els equips d’historials, claus,
fitxers temporals... En la mesura que sigui possible, s’ha de fer un enviament
de dades a la xarxa segura de l’empresa o a una bústia especial creada per
a la transferència de dades de la mesura més segura possible.

Després del viatge es recomana:

• Canviar les claus d’accés que hagin estat utilitzades durant el viatge i
evidentment no tornar-les a utilitzar.

• En el cas que a l’empresa hi hagi servei tècnic – informàtic és important
fer analitzar els equips que s’hagin utilitzat. Però, en tot cas, sempre és
imprescindible fer un test antivirus i una revisió anti-spyware.

1.3 L’organització del viatge; política corporativa i pressupostos

Són molts els factors que cal tenir en compte a l’hora d’organitzar qualsevol viatge
corporatiu. Per això tenir una política de viatges és important; ha de ser molt sòlida
i contemplar una sèrie de procediments a diferents nivells. Per tant, establir tots els
procediments és una tasca a la qual cal dedicar un temps i no deixar res a l’atzar.

La política de viatges corporatius d’una empresa és un conjunt de
regles escrites i distribuïdes als treballadors de l’empresa que permeten a
les organitzacions gestionar, controlar i optimitzar la partida dels viatges
corporatius, per tal de generar estalvis, sense comprometre la qualitat, la
seguretat ni la comoditat del desplaçament dels viatgers, com tampoc la feina
dels treballadors que es desplacen per qüestions de feina ni la consecució dels
objectius pretesos.

Les polítiques establiran tots els procediments rellevants en temes de seguretat i
de despeses que genera el viatge, tot tenint en compte els valors més convenients
i les despeses que cada activitat necessària pot crear.
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D’una banda, hem d’entendre que són responsabilitat de cada treballador les
despeses de viatge i la representació, però també ho són les despeses dels
dinars/sopars de negocis. Per tant, el que és més desitjable és que s’apliqui el
sentit comú a l’hora d’autoritzar l’ús dels fons de l’empresa.

Atès que els viatges són una part integral de les activitats comercials, hem d’avisar
els nostres treballadors que recordin totes les pautes que estan marcades en la
documentació que recull les polítiques i procediments dels viatges corporatius.

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació, les polítiques s’aplicaran tant en l’àmbit local
com regional, nacional i internacional i, de fet, s’hauran de preveure diferents
conceptes de despeses ja que els àmbits tenen costos diferents, per exemple, la
despesa d’un dinar a Barcelona pot ser inferior/superior a la despesa d’un dinar
que a París, Berlín o Nova York. És important, per tant, tenir cura que la política
de despeses no només sigui la correcta sinó que s’actualitzi anualment, si escau.

L’incompliment de les polítiques pot generar retards, cancel·lacions, reemborsa-
ments o sancions disciplinàries que poden arribar, en el seu grau màxim de sanció,
a l’acomiadament del treballador.

L’objectiu de la política de viatges serà establir uns estàndards sistemàtics,
raonables i responsables, així com supervisar les despeses dels viatges de
negocis i de representació. La seva funció serà permetre a les corporacions
controlar les despeses en referència als viatges i en l’organització dels
esdeveniments.

1.3.1 Com dissenyar la nostra política de viatges

Els passos que hem de seguir per dissenyar una política de viatges escaient a la
nostra empresa són els següents:

1. Definir els objectius. Entre d’altres conceptes tenim: mantenir els costos
baixos garantint als treballadors que estiguin segurs i còmodes i ajudant-los
a prendre decisions sobre els viatges. A l’hora de definir els objectius es
pot utilitzar la tècnica coneguda com SMART (vegeu la taula taula 1.1) per
fer-ho de manera correcta:

2. Garantir que la política de la nostra empresa reflecteixi les necessitats dels
treballadors que han de viatjar.

3. Tenir una selecció de destinacions, que s’escolliran entre els més visitats o
utilitzats pels treballadors que han d’anar a fer negocis. En aquesta selecció
farem, a més a més, una llista de coses necessàries (vols, hotels, restaurants)
que contemplin les necessitats reals i que es relacionin estretament amb les
activitats de l’empresa. Aquesta llista és també un ajut important a l’hora de
controlar les despeses, ja que a tothom li agrada el luxe i tenir el millor, però
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potser l’empresa no s’ho pot permetre. De manera que quan es confecciona
la llista, cal que realitat dels proveïdors s’adeqüi a la realitat de negoci
empresarial; així el que farem és delimitar per exemple, la categoria dels
hotels, la classe de seient en un vol o la categoria dels restaurants, entre
d’altres.

4. Un cop hem treballat la llista i la selecció de les destinacions, cal donar més
d’una opció al treballador, ja que sent coneixedor del territori sabrà quines
ofertes són les que més s’ajusten a la necessitat de negoci.

5. Fixar nomes clares per a tots els aspectes relacionats amb el viatge. Ha de
ser universal, és a dir, aplicable a tothom per igual perquè no hi hagi dubtes
(a excepció del director general, o el president de la companyia). Caldrà,
doncs, definir tots els aspectes, des de les regles a l’hora de reservar els
vols, fins a les polítiques en matèria de despeses i/o de regals.

6. Utilitzar de manera permanent els canals de comunicació interna per
garantir que tothom sap en què consisteix la política de viatges. De manera
que tots els documents rellevants han d’estar disponibles per a tots els
membres de l’empresa. La comunicació interna per internet és l’eina clau,
però també podem tenir una plataforma de viatges dins de la pròpia pàgina
web a la qual només puguin accedir els treballadors.

7. La comunicació s’ha de fer de manera clara, inclosa la que es dirigeix als
comandaments i/o caps, perquè puguem garantir-ne el compliment.

8. Portar una correcta gestió de les despeses del viatge. Una mala gestió pot
costar diners a l’empresa.

Taula 1.1. Significat de l’acrònim
’SMART’

S Specific (específic)

M Measurable (mesurable)

A Achievable (realitzable)

R Realistic (realista)

T Time-bound (limitat en el temps)

Així, quins són els elements que s’han d’incloure a la política de viatges?

• Reserves aèries.

• Reserves hoteleres.

• Lloguer de cotxe.

• La utilització de transports, com ara els taxis, trens o els més adients que
tingui la destinació (per exemple, en el cas de Venècia, l’ús dels vaporetos
és imprescindible).

• Les normes per a les despeses en el lloc; aquí s’inclouran els àpats, les
despeses d’invitacions i les trucades telefòniques.

• La seguretat relacionada amb els viatges, tant en termes de seguretat
personal com de material de treball.
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• Les normes en matèria de regals i favors que es poden fer o rebre durant els
viatges de negocis.

• Els processos d’autorització que han de seguir els treballadors i els gerents.

• El sistema o sistemes de pagament de qualsevol despesa que es produeixi
durant el viatge.

Millores pràctiques de la política de viatges corporatius

A l’hora de redactar la política de viatges, és important tenir en compte els
següents principis:

• No serveix tot per a tothom (“no al cafè per a tots”). S’inicia reflexionant
sobre la naturalesa de l’organització. És estricta, oberta, adaptable...? La
resposta donarà una primera idea de com redactar la política de viatges.

• És important insistir en el fet que els treballadors es llegeixin el manual
de les polítiques de viatges corporatius, perquè garanteix la seva pròpia
seguretat i clarifica el que s’ha de fer en una situació d’emergència i amb
quina/es persones es podran posar en contacte.

• És convenient no oblidar cap mena d’acció i de detall, per exemple incloure
com anar a l’aeroport, com tornar-ne, fins a quin punt està permès combinar
el viatge de feina amb el viatge d’oci... Són alguns dels punts que recolliran.

• És important que hi hagi l’opció de poder escollir entre una selecció d’hotels
de la mateixa categoria d’estrelles i del mateix tipus d’habitació (estàndard,
executiva, júnior, júnior suite, suite, apartament de luxe...)

• Assenyalar clarament que complir les polítiques marcades garanteix el
pagament ràpid en qualsevol tipus de despesa addicional que es pugui
produir.

D’altra banda, també és recomanable que, com a assistents, participem del procés
de millora contínua en els viatges corporatius. Alguns elements que entren en
aquest procés de millora són:

• Gestionar els esdeveniments, congressos, incentius i reunions.

• Gestionar la comunicació mòbil durant els viatges.

• Tenir coneixements sobre el mercat dels viatges d’empresa, capacitat de
negociació, coneixements informàtics, conèixer les interconnexions de
l’empresa, tenir dots de lideratge i disposar d’un bon nivell d’anglès.

• Gestionar la liquidació de les despeses de viatge.
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1.3.2 El pressupost

El pressupost és la suma de tots els costos i despeses que es preveuen, per a
cobrir les necessitats que tindrà el viatge en qüestió. Evidentment, tot viatge ha de
tenir un pressupost i ajustar-s’hi és una tasca de vegades complicada però de gran
importància.

Però quines són les despeses ineludibles que hem de posar en el pressupost? I,
més encara, com fem front a les despeses clau? El primer que hem de tenir clar
és que els viatges corporatius són imatge de l’empresa; són una de les eines que
permeten fer l’expansió d’una empresa, l’eix que ajuda a crear vincles, conèixer
altres realitats i augmentar les vendes. La inversió, per tant, caldria considerar-la
obligatòria i optimitzar el pressupost que s’adeqüi millor al viatge que s’hagi de
realitzar.

Quan es pressuposta hi ha conceptes que entenem com a despeses habituals
(desplaçament, allotjaments, dietes) i altres que considerem imprevistos, al
voltant del 10% del pressupost total. Però també s’hi ha d’afegir el cost en el camp
dels recursos humans (RH): considerant el cost del temps invertit del treballador,
en funció del seu sou i afegint els guanys que podrien generar-se si no estigués de
viatge.

Les eines i els principis a l’hora de valorar els pressupostos són els següents:

• Viatges amb avió. Per bé que als directius (i no directius) els agrada volar
en classe Business, hi ha ocasions en què realment no compensa. El millor
és limitar aquests tipus de bitllet als vols de llarga durada i optar per la classe
turista per a desplaçaments que es poden considerar de curta durada.

• Viatges addicionals. Ha de quedar clar que les despeses cobertes són
aquelles que únicament es relacionen amb el viatge de negocis, ja sigui un
esdeveniment, una reunió o una formació, i que, per tant, els viatges d’oci o
altres despeses han de sortir de la butxaca del treballador. Com que hi pot
haver l’ús de transports addicionals per moure’s per la ciutat, és convenient
deixar clar que s’ha de buscar el transport més efectiu des del punt de vista
dels costos, tenint en compte el temps utilitzat durant el desplaçament (seria
inadmissible com a despesa, utilitzar una gòndola a Venècia, una calessa a
Sevilla, o un trineu arrossegat per huskies, entre d’altres).

• Allotjament. És convenient donar una certa autonomia, en el sentit que
puguin escollir d’entre la selecció d’hotels que haurem fet prèviament.
També podem fixar els preus per a cada ubicació i indicar al treballador
que no superi el límit fixat (en cas que vulgui superar-ho la diferència anirà
a càrrec del treballador). És important especificar que la reserva sempre
ha de ser respecte a una habitació estàndard, i que quedi clar si totes les
despeses que es puguin generar, com ara el minibar, la wi-fi o la bugaderia
estan o no cobertes.

• Els àpats. La política de dietes per a menjars pot ser, a partir de la cultura
de l’empresa, o molt explícita o poc detallada. Moltes empreses prefereixen
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destinar una quantitat diària fixa que s’ha de repartir entre l’esmorzar, el
dinar i el sopar, de manera que mentre el treballador no superi el límit fixat
pot utilitzar la quantitat fixada com més li convingui i en el cas que sobrin
diners retornar-los a l’empresa. El que sí que és convenient incloure és una
clàusula sobre el tema de les begudes alcohòliques, que ha de contemplar
que aquestes begudes seran abonades pels treballadors excepte que estiguin
amb un client.

• Les propines. Cada país ha anat adoptant una cultura de propines totalment
diferent, alguns (com els EUA) entenen que és necessari deixar sempre una
propina, d’altres (com Suècia) no hi veuen la necessitat. Per tant, en el
tema de les propines caldrà establir un criteri perquè el treballador no tingui
cap confusió. L’empresa pot cobrir fins a un 20% de les propines però
només quan s’inclouen dins de la factura com un càrrec de servei. Si un
viatger decideix afegir més quantitat dinerària, haurà de posar-ho de la seva
butxaca i només el gerent decidirà si finalment n’assumeix el cost l’empresa
o definitivament paga el superàvit el treballador.

• Acords amb altres empreses. Els taxis, el pagament de quilometratge, les
tarifes d’aparcament i les nits dels hotels ocupen una part considerable de
les despeses destinades a viatges. Una bona solució és intentar crear acords
tancats amb determinades empreses o grups empresarials del sector turisme,
per obtenir uns beneficis econòmics com ara: preus més baixos, descomptes,
ràpel, aplicacions de taxis, de pàrquings...

• Socialització. L’acció de socialitzar comporta moltes coses, com ara que els
treballadors acabin tenint despeses de menjar i begudes perquè han convidat
els clients. És evident que el treballador ha de conèixer els límits i que sovint
que s’utilitzen aquestes eines i a canvi s’espera a curt o llarg termini un
retorn (ROI) del que hem invertit. La millor manera de gestionar aquestes
despeses és fixar un límit o rang i advertir que serà necessària l’autorització
de la gerència per a qualsevol desemborsament que estigui per sobre de la
quantitat fixada.

• Conèixer els anomenats programes de fidelització. Es podran estalviar
molts diners si s’utilitzen sempre els mateixos proveïdors o establiments i
es fa ús de les seves promocions per a clients habituals.

• Tenir la tecnologia adequada, ja que permetrà millorar els processos i
mantenir un control exhaustiu dels costos dels viatges. Però també podem
utilitzar les noves tecnologies, que, molt probablement, en alguns casos
ajudaran a reduir els costos perquè no es fa el viatge, per exemple fer una
reunió per Skype, Hangouts, Webbex o alguna plataforma de comunicació.

Com es determina el pressupost?

No sempre és possible tenir-ho tot controlat, però si hi ha un històric, és a dir, si
hi ha un comportament habitual dels treballadors que viatgen per negocis i també
el conjunt de despeses anteriors, podrem determinar les pautes que podem fixar
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Full de liquidació de
viatges

Amb la finalitat de comprovar
que les despeses s’han ajustat al

màxim possible al pressupost
inicial, al full de liquidació de
viatges s’adjuntaran, amb dues

columnes, d’una banda el
pressupost i de l’altra la suma de

les despeses totals.

dins de les polítiques de gestió i per tant preveure aproximadament futurs costos
de viatges de la manera més aproximada possible.

Per tenir-ne un bon control podem demanar als treballadors que facin un informe
de despeses; amb data, quantitat, categoria, ubicació i propòsit del viatge (un
Excel és un full de càlcul perfecte per poder fer-ho ràpid i de la manera correcta).
A més a més, és convenient que quedi indicat si volem que conservin tots els
tiquets o només els que superin una quantitat determinada.

És bàsic que el treballador, a la tornada del viatge, tingui un temps suficientment
prudencial per remetre les seves despeses. Això permetrà a l’empresa mantenir
un flux de caixa estable i quadrat. També ha de quedar marcat quan es produirà
la liquidació de les despeses. En funció de la quantitat gastada, pot ser una bona
idea clarificar qui ha d’aprovar les despeses en cada cas.

Seguretat i prevenció

D’altra banda, també necessitarem que quedin clars els procediments en matèria
de seguretat i prevenció, ja que la seguretat i la prevenció, així com el benestar
dels treballadors, han de ser el centre de tota política de viatges. Cal tenir
en compte que, mentre duri el viatge els treballadors són responsabilitat de
l’empresa.

És per això que és de vital importància que quedin recollits els procediments que
poden donar una resposta àgil, ràpida i eficaç davant de qualsevol risc per a
la seguretat personal, condicions climàtiques, inestabilitat política... en un país
estranger. Parlem de qüestions com ara: clarificació de les accions que s’han
d’adoptar en cas d’emergència, amb qui posar-se en contacte, amb quins serveis
sanitaris tenim tractes... Tot ha de quedar molt clar i perfectament mesurat.

Un cop l’empresa hagi creat la política de viatges corporativa, no és sobrer saber
què n’opinen els treballadors, tot subratllant els beneficis que aquesta política
aporta. Cal aclarir els canals de reserva preferents i explicar els motius de
les decisions adoptades. Una bona pràctica és involucrar els treballadors en
qualsevol iniciativa que els afecti.

Si es tenen en compte aquestes accions i d’altres, el que aconseguirem és que la
política de viatges corporatius evolucioni i millori gràcies als suggeriments que
s’aniran recollint en versions successives del document.

1.3.3 Llistes de comprovació i confirmació

És important tenir una llista que ens ajudi a controlar tots els elements que
configuren els viatges. A banda, és important que aquesta llista es vagi omplint a
mesura que es vagin fent les comprovacions, així garantirem que res quedi sense
verificar. Les accions que cal recordar que hauran d’incloure les llistes són les
següents:
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• Comprovar que el DNI, passaport i visat estiguin en regla.

• Comprovar que els noms que apareguin en les reserves d’avió, hotel,
restaurants, lloguer de vehicles siguin els correctes.

• Verificar que la informació de la destinació estigui preparada.

• Donar el número del telèfon mòbil perquè si hi ha qualsevol dubte pugui
posar-se ràpidament en contacte amb tu, com a assistent de direcció.

• Comprovar que totes les assegurances que comporten els viatges estiguin al
corrent de pagament i s’hagin contemplat per a un viatge en concret.

• Recordar comunicar als diferents prestataris de serveis les incidències que
es poden donar abans de sortir o si tenim algun directiu que té alguna
discapacitat.

• Recordar comunicar si hi ha necessitats nutricionals.

• Confirmar el check-in de les maletes en cas que aquestes s’hagin de facturar.

• Realitzar la facturació del vol en línia fins a 36 hores abans de la sortida.
Si no hi ha seient reservat sortirà per defecte a l’hora de treure la carta
d’embarcament.

1.4 Els mitjans de pagament

Tot viatge té una sèrie de despeses; algunes es poden fer des de la seu central de la
pròpia empresa, com el pagament de l’avió, algunes reserves d’hotel, lloguer de
vehicle, i d’altres s’han de pagar obligatòriament al lloc de destinació. D’altra
banda, hi ha diferents factors que tenen com a objectiu estalviar diners; són,
entre d’altres: els mètodes d’autorització, l’ús de les tecnologies, el límit de les
despeses, els acords amb els proveïdors, la recuperació de l’IVA, la captura digital
de documents...

A l’hora de gestionar les despeses d’un viatge corporatiu, aquelles que no s’han
pogut pagar des de l’oficina de la seu central les ha de pagar el directiu o treballador
que viatja per compte de l’empresa, de manera que, primer de tot, cal tenir en
compte dos conceptes de despesa:

• Les despeses essencials per al viatge: avió, tren, cotxe de lloguer i hotel.
Molt habitualment són efectuades a través d’una agència de viatges però
també les podem controlar i efectuar des de l’assistència de direcció amb
l’ajuda del departament de finances.

• Les despeses que té el viatger en la destinació, com ara: restaurants,
desplaçaments amb taxi, pàrquing. Sovint se solen utilitzar targetes de
crèdit.
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Així mateix, és important tenir acords amb proveïdors i límits de despesa. Els
acords permeten un control de les despeses. És un seguiment més senzill i, com
a conseqüència directa de l’acord i del volum de consum, s’arriba a l’estalvi. Cal
indicar que, en el cas espanyol, la majoria de les empreses, segons Diners Club un
70,2%, tenen limitades les despeses en el concepte de restaurants.

Els mitjans de pagament de què poden disposar els directius són quatre:

• Diners en efectiu. Anys enrere era l’habitual. Ara denota una imatge
poc professional i com a mètode és poc segur en cas de robatori o pèrdua.
En l’àmbit administratiu i comptable es fa més complicat de gestionar
i controlar l’efectiu lliurat i els pagaments realitzats. Per cada viatge
en moneda estrangera, l’empresa s’ha de posar en contacte amb el banc
per obtenir els diners en qüestió i segurament en funció del país pot ser
complicat obtenir la divisa en qüestió.

• Els xecs de viatge. Pot semblar un sistema obsolet, però en certs països,
com Canadà i EUA encara tenen un ús força freqüent. Són documents
emesos pels bancs que poden canviar-se per diners en efectiu o permeten
fer pagaments. Equivalen a una quantitat fixa i són nominatius, de manera
que només els pot cobrar i utilitzar el titular i, en cas de pèrdua, es poden
recuperar els diners. A la pràctica és un sistema força segur durant el
desplaçament i facilita la tasca de registre de despeses. Llavors, quin és
l’inconvenient? Quan els transformi en líquid (diner en efectiu i limitat) el
directiu haurà administrar-se, una tasca que no sempre és fàcil en un viatge
d’empresa. A més a més, si un establiment no accepta el xec, el directiu
haurà de buscar un banc per obtenir diner en efectiu.

• Les targetes. Utilitzar una targeta corporativa en el punt de venda potser
és l’opció més econòmica per viatjar a l’estranger. A banda de l’estalvi que
suposa en diners també ho és en temps i proporciona una major seguretat en
el pagament. Administrativament, el control de despeses esdevé una tasca
més senzilla i efectiva, ja que tant el directiu com l’empresa podran fer un
millor seguiment de les despeses i es poden evitar certs fraus a través dels
sistemes de gestió de l’emissor de la targeta. Les targetes poden ser:

– De dèbit, un mètode ideal per a qui li agrada controlar les despeses.
Els inconvenients són: que té una quantitat limitada, que en el cas
d’empresa pot ser força alta però pot no ser suficient en algunes
ocasions i es pot clonar fàcilment.

– De crèdit. A l’hora de viatjar sol ser molt usual, però té un inconveni-
ent important: es pot superar el pressupost per la capacitat d’endeuta-
ment que permet, a banda que també pot ser clonada fàcilment.

• El pagament centralitzat. Es tracta d’un sistema que fa que el directiu
intervingui el mínim en el control de despeses i podrà dedicar-se de ple en
l’objecte del viatge. El pagament centralitzat és quan l’empresa paga per
avançat les despeses fixes o essencials del viatge.
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Tal com podeu veure a la figura 1.3, més del 80% de les empreses utilitzen les
targetes de crèdit i el pagament en metàl·lic cada cop està més en desús.

Figura 1.3. Percentatge d’ús dels mitjans
de pagament

https://www.dinersclub.es/blog/business/gestion-gastos-
viajes-corporativos

1.4.1 La liquidació

Els processos de liquidació manuals segueixen sent alts, un 35%; si bé ja fa més
d’una dècada que s’han començat a introduir els mètodes d’automatització, que
ara són del 13%. La captura digital, és a dir, la digitalització dels tiquets és una
de les solucions més efectives per controlar les despeses dels viatges corporatius.
La digitalització permet:

• Fer-ne un bon seguiment.

• Fer un estalvi de temps, ja que agilitza les tasques administratives.

Però també disposem del que és coneix com a travel account, un sistema que
permet pagar totes les despeses de viatge dels treballadors de forma centralitzada.
És una targeta de crèdit, sense emissió de plàstic, és a dir, una targeta virtual que
confereix a l’empresa multitud d’avantatges, entre els quals destaquem el fet de
poder donar a l’empresa informació detallada de totes les despeses i les múltiples
variants de classificació d’aquestes despeses, per exemple, fer-ho per centre de
cost, nombre de treballadors i fins i tot pel número de projecte pel qual es viatja.
Els avantatges que ofereix aquest sistema són:

• Informació detallada i agrupada de les despeses de viatge per un major
control i estalvi en aquestes partides.

• Amplia i completa la cobertura d’assegurances d’accidents i d’assistència
de viatges.
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• Servei de conciliació: permet contrastar i verificar les despeses de l’establi-
ment respecte a la factura de l’agència de viatges.

• Servei personalitzat, ja que permet tenir un gestor comercial per a l’asses-
sorament i optimització dels processos.

• Adaptació a les necessitats de l’empresa.

Finalment, el fet de poder recuperar l’IVA dels tiquets que presenten els viatgers
és el benefici principal a l’hora de realitzar una política de despeses.

1.4.2 Serveis especials dins d’un viatge corporatiu

Quan es preveu un viatge de negocis hi ha una sèrie d’elements bàsics que per
la seva condició els tenim sempre en compte, com ara el transport i l’allotjament.
Tanmateix, hi ha altres elements als quals haurem de parar atenció:

• Els menús. En el cas que el directiu mengi a l’hotel o bé en un restaurant
previst abans de sortir de viatge, haurem de saber si té alguna al·lèrgia o
condició especial (és vegetarià, religió) que facin que a l’hora de reservar
els àpats hàgim d’avisar amb temps per evitar problemes després.

• Els coffice (vegeu la figura 1). És una nova manera de treballar (antigament
s’anomenava oficina mòbil). Un coffice no deixa de ser la contracció de dues
paraules: cafè + oficina. Podem preveure si a les destinacions on va el nostre
cap hi ha aquestes cafeteries oficines, on no es paga pel consum d’un cafè,
sinó pel temps que es necessita. Per exemple, es preveu una reunió amb un
client i pensem que durarà una hora; doncs paguem una hora i trenta minuts
(més val prevenir) i durant aquest temps, el cap i els clients tenen accés lliure
a wifi i barra lliure de cafès, pastes dolces, menjar salat o refrescos, entre
d’altres.

A les ’Coffice’ no es paga pel consum
d’un cafè, sinó pel temps que durarà

la reunió.

Alguns coffice permeten adquirir abonaments per hores, dies i/o setmanes, fet que
garanteix tenir un lloc adequat de reunió, hi ha una màquina que registre l’entrada
i assenyala el temps de què es disposa. Com que és un lloc per treballar, no hi cap
cambrer que destorbi ni soroll o crits com podria ser en un bar típic.

La decoració dels locals sol ser moderna, funcional, amb endolls per carregar
el mòbil, el portàtil, tenen impressora, wifi i fins i tot paper i bolígraf en cas
necessari. Els més sofisticats també arriben a tenir sales de reunions on poder
fer presentacions, amb projector i pantalla. Mentre que no cal reservar els espais
oberts, si cal fer-ho per a la sala de reunions.
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1.5 Tasques de l’assistent de direcció amb relació al viatge

Entre totes les tasques que té l’assistent de direcció també hi ha la de gestionar
els viatges corporatius; és a dir, fer de travel manager. Malauradament, no és
una tasca senzilla, ja que cal gestionar el pressupost en relació amb les persones
implicades. De manera que cal una bona formació i coneixements específics per
obtenir una gestió de qualitat que s’adapti a les necessitats de l’empresa, del mercat
i, per descomptat, als treballadors que viatgen.

Què demanarem, doncs, a l’assistent de direcció? Primer de tot, que tingui un
perfil polivalent, ja que haurà de ser expert en moltes àrees com la negociació, la
logística, el protocol, la gestió d’equips... Però a més a més també ha de saber
entre d’altres coses:

• Conèixer el sector turístic i com es mou, i més concretament en la tipologia
de turisme de negocis, amb èmfasi en la gestió tant dels equips com dels
recursos i dels pressupostos. En funció de l’organització de l’empresa pot
dependre de les àrees de Recursos Humans, Finances, Compres, Direcció...

• Conèixer l’entorn. El sector del turisme i dels negocis està fent un salt
qualitatiu i quantitatiu cada cop més ràpid, les necessitats, les tendències, les
TIC aplicades a les reserves i a la gestió del viatge en general fan que aquest
coneixement sigui bàsic per avançar. Això requereix una actualització i
formació constants.

• Ser analític, ja que ha d’analitzar dades contínuament, al llarg del dia i del
mes; ha de controlar les despeses supervisant que s’acompleixin les normes
i que no se sobrepassin els pressupostos.

• Tenir un tracte correcte amb l’equip i amb els proveïdors, ja que el tracte
sol ser directe i assolir la satisfacció del treballador que viatja per negocis
no sempre és una tasca senzilla. Sempre ajuda que el tracte sigui cordial i
agradable, i també empàtic. Si per una banda és important el tracte amb els
treballadors, no ho és menys amb els proveïdors; hem de poder facilitar les
negociacions i sobretot tenir presents aquells que es consideren preferents
i/o homologats per l’empresa.

• Tenir una alta capacitat de negociació. No només cal saber negociar
en termes econòmics, sinó que també cal tenir present altres factors com
ara les necessitats, els tipus de viatge, la personalitat dels viatgers... En
qualsevol negociació, independentment del producte o servei, és necessari
cenyir-se al pressupost i, si és possible, optimitzar-lo. Aplicar una política
win to win sempre és positiu, sobretot en els casos de llarg termini, on
molt probablement l’estalvi en les tarifes no és el més important i no es
tradueix en un estalvi real. Per a la negociació dels serveis necessaris per a
la realització dels viatges d’empresa (principalment, allotjament, transport,
i restauració) caldrà:

– Revisar moltes tarifes.
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– Tenir en compte les tendències del sector i de la pròpia empresa.

– Revisar les necessitats dels treballadors respecte al viatge.

– Gestionar les despeses del viatge. A vegades, estalviar en un principi
pot resultar més car a la llarga, o a l’inrevés. Per exemple, en un
entorn de gestió manual, mitjançant tiquets de paper per a les despeses,
un allotjament que inclou les begudes pot ser un estalvi, ja que
probablement tinguem un tiquet lleugerament més car; però després
arribaran X tiquets sobre temes de begudes que s’hauran de gestionar,
controlar, revisar... Tot això suposa despeses de gestió considerables.
En qualsevol cas, si contemplem els tiquets en paper, el treballador
estarà content, perquè podrà beneficiar-se d’un plus d’estalvi amb el
qual no comptava.

– Intentar incloure el que es coneix com a “altres afegits” que el
proveïdor ens pot oferir i que complementen el preu base i donen valor
al servei.

• Mantenir la calma en tot moment i ser capaç de treballar sota pressió, ja
que en nombroses ocasions haurem de fer front a situacions de tensió, en
les qual s’han d’aportar solucions ràpides i eficaces.

• Capacitat de coordinar totes les demandes i requeriments dels treballa-
dors, dels proveïdors i de la pròpia empresa.

• Saber prioritzar. Poder arribar a diferents peticions de viatges per a les
mateixes dates, per exemple una convenció que suposarà el desplaçament
de desenes de treballadors i a la vegada una reunió d’un alt directiu a l’altra
punta del món. Hem de pensar què és el més urgent o més important, a què
hem de dedicar més temps i recursos per assolir una òptima gestió.

• Tenir flexibilitat per permetre i ajudar que hi hagi unes relacions fluïdes i
aportar solucions quan calgui.

1.5.1 El "programa–agenda" de viatges corporatius

El “programa–agenda” és un document que permet garantir el compliment i el
control de les despeses sense renunciar a la llibertat dels treballadors a l’hora
d’escollir les opcions més convenients per als seus viatges. Defineix les tasques
que han de ser completades i les persones responsables de l’execució i gestió. I
també regula, entre altres aspectes:

• L’àmbit territorial dels viatges corporatius.

• El pressupost.

• El tipus de transport, hotels o restaurants admesos.

• La gestió de pagaments.
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En aquest sentit, hem de diferenciar (i mai confondre) les despeses de representa-
ció respecte a les despeses de viatge:

• Despeses de representació: estan destinades, tal com el seu nom indica,
a “representar” l’empresa davant els clients i proveïdors; són, per exemple:
els àpats amb els clients o certes begudes.

• Despeses de viatge: són despeses que es generen per la pròpia activitat
de la força de venda; són, per exemple: els desplaçaments, els taxis, la
manutenció o l’allotjament dels treballadors.

Per bé que són partides diferents, en certes ocasions les despeses de representació
i de viatge se solapen i es confonen, com per exemple un sopar amb certs clients
després d’un seminari.
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2. Organització del viatge i requeriments dels serveis

Com a assistents de direcció haurem de planificar viatges per al cap immediat
i, de vegades, per a altres directius de l’empresa. Per fer-ho, és important saber
què necessitarà tant abans del viatge, és a dir, la documentació i la informació
corresponent a l’hora de planificar el viatge, com després del viatge, és a dir, els
informes econòmics, els justificants i les factures.

Gestionar les reserves, conèixer els drets dels viatgers (dins i fora de la UE), tractar
amb les ambaixades, amb els consolats són tasques que, si s’està avesat al món
turístic, potser no seran gaire difícils, però si tenim mancances, les agències de
viatges dedicades al món corporatiu poden ser un bon aliat per sortir-ne airosos i
garantir l’èxit de l’operació.

Finalment, un cop finalitzat el viatge, també haurem de fer un seguiment dels
acords i l’avaluació i anàlisi dels resultats.

2.1 Documentació i informació necessària anterior al viatge

Un cop sabem on, quan i amb qui es farà el viatge, el següent que ens hem de
plantejar és la documentació que es necessitarà. La taula 2.1 mostra el tipus de
documentació que necessitarà un ciutadà de la Unió Europea, depenent de la zona
on viatgi. Destaquem la importància dels següents documents: el passaport, el
visat, la llicència de conducció, el certificat de vacunes i la divisa.

Taula 2.1. Documentació necessària segons el país de destinació

Tipus de document Dins de la UE i de l’espai
Schengen

Fora de la UE, però dins
de l’espai Schengen

Fora de la UE i de l’espai Schengen

Document identificador DNI en vigor DNI en vigor Passaport en vigor; alguns països només admeten
passaports electrònics. Passaport en vigor i visat,
segons el país.

Llicència de conducció Vàlid l’espanyol Vàlid l’espanyol No és vàlid l’espanyol per a tots els països. Es
necessitarà una llicència internacional

Certificat de vacunes No calen certificats
especials

No calen certificats
especials

Calen certificats especials en alguns països, per
exemple, alguns països africans: Kènia, Tanzània,
Botswana...

Targeta de salut Targeta europea Targeta internacional Targeta internacional

Divisa La majoria dels països
tenen AC

La divisa pròpia La divisa pròpia

Un passaport és un document que acredita la identitat i nacionalitat d’una persona
i que és necessari per viatjar a determinats països. És important assegurar-nos
que no estigui caducat. També hi ha països que no tenen bones relacions entre
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Ministeri d’Assumptes
Exteriors

La seva pàgina web és
goo.gl/QEumwu; trobareu

pestanyes de consultes i
formularis per resoldre les

qüestions que formuleu.

ells, per exemple Israel i els països àrabs, de manera que tenir segons quins visats
al passaport pot provocar que no es pugui viatjar i que sigui necessari fer un nou
passaport. Quan tinguem dubtes, el millor que podem fer és preguntar al Ministeri
d’Assumptes exteriors.

Hi ha tres tipus de passaports: els ordinaris, el diplomàtics i els oficials i de servei.
El passaport ordinari és individual, amb valideses diferents segons l’edat dels
sol·licitants: si es tenen menys de cinc anys en la data d’expedició, la validesa és
de dos anys; si se’n tenen menys de trenta, la validesa és de cinc anys; a partir dels
trenta la validesa és de deu anys. Aquest és el passaport que habitualment haurem
de tenir en compte per als viatges dels nostres directius. El lloc on es tramita
és a comissaries i prefectures superiors de la Policia espanyola. El passaport
diplomàtic està tramitat pel Ministeri d’Assumptes Exteriors.

Pel que fa als visats, com a assistent de direcció i perquè el cap no s’hagi de
preocupar de res, s’han de fer els tràmits que cada país requereixi amb el temps
suficient; d’aquí la importància de la planificació. Però pot passar que, de vegades,
sigui un viatge no previst i que, per tant, els processos de preparació siguin més
ràpids del que és habitual i que els terminis per obtenir el visat ja s’hagin acomplert.
De fet, poden passar dues coses:

• Que no hi hagi cap altra opció per obtenir el visat, i que per tant el viatge
s’hagi de posposar o cancel·lar.

• Que el país permeti obtenir El visat a l’aeroport. És una via ràpida i molt
segura, però el cap haurà d’estar pendent d’aquest tràmit. Per exemple,
per anar a Rússia cal mínim un mes d’anticipació al viatge per sol·licitar
el visat, però en canvi per anar a Turquia es pot comprar al mateix aeroport.
Normalment, la venda de visats és al costat de control de passaports.

Exemple d’un cas complicat de tramitació del visat

Un viatge a l’Aràbia Saudita. És un viatge que s’ha de preparar amb temps perquè
aconseguir tota la documentació que se sol·licita per al visat és llarg i un xic enrevessat:

• S’ha de tenir una invitació de l’empresa local segellada pel Ministeri d’Economia del país.

• S’ha d’escriure una carta de sol·licitud de visat dirigida al consolat saudita que ha d’estar
legalitzada per la cambra de comerç d’aquí (Barcelona, Madrid, Bilbao...); és a dir, de la ciutat
espanyola on l’empresa tingui la seu social.

• Cal emplenar un formulari per internet, però que està escrit en àrab. Curiosament si volem
copiar i traduir no es pot, de manera que l’única opció és agafar un intèrpret i que ens ajudi a
fer aquest tràmit.

Com podem observar, és tan complicada aquesta tramitació que el millor que podem fer és
contractar el servei d’una agència especialitzada de viatges; serà un estalvi de temps, de
preocupacions i d’energia.

Els visats poden ser de diferents tipus:

• Visat de treball. Se sol·licita per anar a un país a treballar sempre que
la persona que ho demani hagi estat contractada per una empresa del país

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
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de destinació. Pot ser renovat, tenint en compte les condicions legals que
marqui cada país. Evidentment un viatge corporatiu no entra en aquest tipus
de viatge.

• Visat de trànsit. Se sol·licita per a aquells viatgers que han de fer escales
aèries en un país abans d’arribar al país de destinació. Aquest és un dels
visats que haurem de tenir en compte.

• Visat de turista. Se sol·licita per a la realització de viatges a d’altres països
en qualitat de turista. Aquest tipus de visat no permet la realització de
negocis en el país que es visita. La seva durada va des de dies fins a sis
mesos. Tal com hem comentat, no pot ser utilitzat per fer negocis.

• Visat d’estudiant. Dirigit a aquelles persones que estan matriculades en un
centre educatiu durant la realització dels seus estudis. Tampoc serà el que
s’utilitza per part dels treballadors d’empresa. Encara que facin estudis de
reciclatge o formació, els períodes són molt més breus que els que recull el
visat d’estudiant.

• Visat diplomàtic. Utilitzat pels ambaixadors i funcionaris diplomàtics de
carrera i els seus familiars. Aquest visat no s’utilitza en les empreses.

• Visat de periodista. Tampoc s’utilitza en les empreses, excepte que
l’empresa sigui de comunicació.

• Visat d’entrada. Es tracta d’una forma que tenen els governs de controlar el
trànsit d’estrangers. És una autorització per poder presentar-se a una duana
migratòria del país de destinació i sol·licitar l’entrada formal. Aquests visats
poden ser de dos tipus: el d’immigració, que suposa una autorització per
residir en el país de forma permanent, i per tant no és el que s’utilitzarà per
part de l’empresa, i el del passaport, que permet l’accés a un país per a una
visita de durada definida, que és justament aquest el que s’utilitzarà.

• Visat de sortida. Hi ha alguns països que demanen un visat als seus
ciutadans quan surten del país, per exemple la Xina, Vietnam, Corea, Cuba,
Veneçuela, Equador... Tampoc és un visat que haurem de tenir en compte.

El visat és un document (normalment un segell) que dona validesa al
passaport en determinats països i que és expedit per les autoritats frontereres.
La possessió d’un visat no garanteix l’entrada al país; l’entrada la determina
l’oficial de migració que hi ha a les duanes.

Pel que fa a la llicència de conducció, de vegades és més barat llogar un cotxe que
desplaçar-se en taxi per la ciutat; això dependrà del pressupost existent i sobretot
de si el directiu té la voluntat de conduir o no. El carnet de conduir internacional
és un document fàcil d’obtenir però es necessita un cert temps per gestionar-lo.
És convenient confirmar les normes que regeixen a cada país per evitar sorpreses
inesperades i poc desitjables.

El tema de les vacunes pot esdevenir complicat, perquè hi ha països que només
recomanen vacunar-se d’algunes coses mentre que d’altres obliguen a la vacuna-
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Informació sobre vacunes

Una pàgina web que pot ajudar, i
molt, és: goo.gl/nYJF67 de la

Generalitat de Catalunya. També
la pàgina del Ministeri de

Sanitat, Consum i Benestar
Social: goo.gl/i5nDPV.

Convertidors de divises

Per internet hi ha multitud de
pàgines web que permeten veure

les paritats de les diferents
monedes, només cal cercar les

paraules ‘convertidor de divises’;
per exemple: bit.ly/2POVvLp,

bit.ly/2BoJ9AL o
es.coinmill.com.

Protocol empresarial

Una pàgina web molt útil per a
qüestions de protocol és aquesta:

goo.gl/ufk7Ee.

ció. A més a més, la legislació és canviant, de manera que cal estar informat amb
temps per preveure el tema de les vacunacions i fins i tot de les profilaxi.

Finalment, en el cas d’haver de fer un canvi de divises, cal saber que l’euro és la
moneda oficial de 19 dels 28 estats membres de la UE (sense comptar el Regne
Unit, pel tema del Brexit). Els altres països de la UE que no utilitzen l’euro són
Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania i
Suècia.

A més a més, hi ha països que han adoptat aquesta moneda de manera unilateral
i que no són membres de la UE: Montenegro i Kosovo. Altres països, com
els territoris o departaments d’ultramar francesos també utilitzen l’euro: la
Guaiana francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunió, i les col·lectivitats de
Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre i Miquelon i les Terres Australs i
Antàrtiques franceses, que també tenen l’euro per la seva dependència directa de
França. L’euro també és acceptat a Cap Verd.

Hi ha altres territoris ubicats a Europa i frontereres amb l’Eurozona, com Gibraltar,
Akrotiri i Dhekelia, la Batllia de Jersey i la Batllia de Guernsey; cal veure que
passarà amb el Brexit, perquè són dependents del Regne Unit.

Com a assistent de direcció i preveient les necessitats que pot tenir el cap, podem
demanar divises al banc, però en el cas de no fer-ho, caldrà avisar al cap que pot
canviar-les a l’aeroport d’arribada, en qualsevol casa de canvi o al banc, i finalment
recordem que sempre queda la targeta de crèdit.

D’altra banda, hem de preveure que hi ha països que tenen restriccions sobre què
fer amb la seva moneda; és a dir, que no es pot treure moneda a partir d’una
quantitat determinada.

Finalment queda una altra forma, cada cop més residual, de disposar d’un mitjà de
pagament, ens referim als xecs de viatge, que emeten generalment els bancs o les
grans agències de viatges i que es venen als viatgers que signen un document quan
el compren i després un altre cop, a efectes d’identificació, davant de la persona
encarregada de fer-lo efectiu.

2.1.1 Altra informació pràctica

Per tal d’assegurar-nos l’èxit, haurem de conèixer les coses bàsiques del país on el
cap té pensat viatjar per motius de negoci. De fet, el que més importa saber és el
protocol empresarial que té el país: com saludar, com vestir adequadament, els
temes de conversa que s’han d’evitar, quan donar la targeta de visita...

Altra informació important fa referència als dispositius electrònics. Els endolls
no són iguals arreu; tenim entrades planes, rodones, de dos, triangulars, de preses
de terra... (vegeu la figura 2.1). Una eina important, que pot ser una de les millors
coses que podem tenir per ajudar al nostre cap, és un adaptador de corrent que pesi
poc i tingui diverses entrades que es puguin combinar a tots els països on estan

http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter
http://www.expansion.com/ahorro/conversor-divisas
https://es.coinmill.com/
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/paginas/fichaspais.aspx
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previstos els viatges. L’únic problema és que és una peça que és fàcil perdre, per
tant, cal tenir-ne en estoc; recordeu: no sempre els hotels i les empreses disposen
d’adaptadors.

Figura 2.1. Tipus d’endolls

Creative Commons

Adaptador de corrent (model
Kensington).

El següent element que cal tenir en compte és la zona horària. Si hi ha molta
diferència horària es pot donar el que es coneix com a jet-lag. En aquests casos,
cal ser previsors i evitar programar reunions només aterrar, cal estar en plenes
facultats per fer una negociació i també presentables, anar a una reunió suat o amb
la roba arrugada dona no només mala imatge del teu cap sinó de l’empresa que
representa.

És important preveure els canvis d’horaris, perquè no és gens agradable
despertar el cap a les quatre de la matinada perquè contesti preguntes de
l’oficina.

Un altre aspecte important és l’equipatge. Pensem que a l’hora de volar tenim
la possibilitat de fer servir de dos tipus d’equipatge, el de mà i cabina i el que
necessita ser facturat i que haurà d’anar a la bodega. A l’hora de preveure
l’equipatge caldrà tenir en compte dues coses: el nombre de dies en què el directiu
ha d’estar fora i si durant la seva estada té esdeveniments com gales oficials, sopars
de compromís, activitats lúdiques...

L’ideal és una maleta feta de materials lleugers amb rodes. Compte amb les de
tapes dures, perquè tal com es tracten a l’aeroport, és més fàcil que es trenquin que
no pas les que són de roba amb reforços a les cantonades. Si es pot no embarcar la
maleta millor, així que haurem de tenir en compte les mesures que la companyia
aèria requereix per portar-la a la cabina de l’avió. De vegades la facturació i la
recollida és un temps inestimable pel cap i no el vol perdre, però és que a més a
més si la porta a la cabina sap del cert que la maleta estarà sempre custodiada pel
cap i d’aquesta manera desapareix la por d’una maleta perduda.

Equipatge de mà i facturació

Com que algunes companyies aèries admeten només un equipatge de mà, s’ha de pensar
que com a mínim la maleta ha de tenir la capacitat pel portàtil, el mòbil, els carregadors, i
després la roba que el cap vulgui portar. Evidentment si el cap viatja més d’un dia i té un
sopar de gala i altres activitats protocol·làries no quedarà cap més remei que pensar en la
facturació de la maleta, per tant quan es reservi el bitllet cal incloure-la.

També és important l’elecció del mitjà de transport i els horaris, de manera que
caldrà que vagi en funció dels horaris de les reunions i sempre pensant en els

Fusos horaris

Una pàgina web molt útil on
podem obtenir tota la informació
sobre fusos horaris és:
bit.ly/2sLPS1g.

https://www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html
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Opinió dels hostes

Abans de reservar una habitació
a un hotel, és aconsellable visitar

la pàgina web de l’hotel o
d’alguna empresa de reserves

hoteleres, i consultar les opinions
dels clients, així se sabrà la

conveniència, o no, de l’elecció.

fusos horaris, el temps de desplaçament, tant des del lloc d’origen com en el lloc
de destinació. Pot ser que l’empresa on es tingui la reunió estigui als afores de la
ciutat i per tant no s’ha de tenir en compte només el temps d’arribar del transport
a l’hotel, sinó també de l’hotel al lloc de la reunió.

Per evitar problemes d’horaris, i atès que els avions poden patir retards a l’hora de
sortir del lloc d’origen, és important calcular els temps amb previsió; així evitarem
que el cap arribi tard o no arribi a alguna de les reunions programades.

En el cas que, com a assistent de direcció, t’ocupis de les reserves, els bitllets es
poden reservar per internet en les empreses d’intermediació existents, a les pàgines
web de les companyies de transport, o bé deixar-ho en mans de l’agència de viatges
amb la qual s’hagi arribat a l’acord per portar tot el tema de viatges corporatius.
Dins de l’àmbit del transport, també haurem de tenir present els trasllats en el lloc
de destinació.

Pel que fa als hotels, si bé no sempre es pot evitar, és convenient que les reunions
que es programin no coincideixen amb les activitats de la ciutat de destinació
que facin que aquestes tinguin els hotels plens i, per tant, sigui difícil trobar
allotjament o que se’n trobi a uns preus excessius. Un exemple seria posar reunions
d’un Banc Internacional quan hi ha el World Movile Congress a Barcelona; molt
probablement això farà que molts directius d’altres bancs no puguin assistir-hi.

En el cas que les empreses estiguin ubicades als afores de les ciutats, el més
convenient és buscar hotels propers a les empreses, encara que es quedi un xic
desubicat de la zona centre. A banda de l’estalvi de temps, també hi ha un estalvi
de diners, perquè la proximitat pot fer que s’hi pugui anar a peu.

Els hotels de negocis han de disposar d’una sèrie de comoditats dirigides a satisfer
les necessitats d’aquesta tipologia de clients. Algunes de les prestacions que
haurem de tenir en compte són:

• Que hi hagi wi-fi a l’habitació. Si bé entre els països de la Unió Europea
ja no hi ha roaming, sí que existeix aquest cost en altres països, per tant
aquesta prestació és bàsica que es doni en els hotels escollits.

• Que l’hotel tingui el que es coneix com un business corner amb ordinadors,
impressores, paper... És ben cert que amb les noves tecnologies cada cop
s’utilitza menys aquest espai, però no sempre podem estar connectats a
xarxa, així que és important que l’hotel encara mantingui aquest tipus de
servei.

• Que l’hotel tingui espais per fer reunions informals. No sempre les
negociacions es fan a la taula de negociacions. De vegades s’obtenen bons
resultats fora del marc establert, però evidentment aquest tipus de reunions
requereix una certa confidencialitat, i per tant és un valor afegit.

• A una part dels directius els agrada fer alguna activitat esportiva; que l’hotel
tingui un espai de fitnes, o un parc proper per fer esport o una piscina són
també altres valors que fan decantar per escollir aquest i no un altre hotel.
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Finalment, també serà de molta utilitat saber les distàncies (i el temps) existents a
l’hora de fer un trasllat entre els llocs, per exemple: de l’hotel a la fira, de l’hotel
a la sala de reunions d’un altre hotel, de l’hotel a la fàbrica i/o empresa... Sovint
en una agenda es marquen diferents reunions al dia; tenir la previsió del temps que
trigarà el cap per anar d’un lloc a l’altre és bàsic per no fer tard enlloc.

Una de les eines que caldrà utilitzar és el GPS. Tot i que algun cop pot fallar ara
com ara és la més eficaç per saber la via més recta i directa per arribar als diferents
llocs previstos.

2.2 Ús d’agències de viatges; condicions de la contractació

Les empreses competitives envien, d’una banda, els seus millors directius i tècnics
a la conquesta de nous mercats, i de l’altra volen premiar la fidelitat, l’eficiència
i/o rendibilitat d’alguns treballadors a través d’un premi que pot ser un viatge,
conegut amb el nom de viatge d’incentiu.

En el cas d’anar a la conquesta de nous mercats, no és suficient obrir-lo sinó
conservar-lo, cuidar-lo i mimar la possible clientela. Els motius dels viatges
poden ser, entre d’altres:

• Tancar contractes, ja sigui de compra o venda de productes i/o serveis.

• Publicitat i promoció de productes, així com transmetre clarament la imatge
de l’empresa: donant conferències, muntant estands de productes, anant a
fires...

• Recollir informació i formació dels mètodes més avançats i avantguardistes
en producció, distribució i venda.

Les agències de viatges (AV) són empreses turístiques dedicades a assessorar,
vendre i organitzar viatges i altres serveis turístics tot mediant entre els clients i
els proveïdors de viatges (aerolínies, hotels, restaurants i altres serveis). Les AV
tenen tres finalitats fonamentals per desenvolupar:

1. Assessorament. Ofereixen informació de les diferents ofertes existents en
el mercat turístic i que s’adeqüen millor als clients que ho sol·liciten.

2. Intermediació. Són les mediadores entre els clients i els proveïdors, de
manera que entre les diferents tasques que realitzen trobem: la venda de
bitllets d’avió, les reserves d’allotjament, els lloguers de cotxe...

3. Organització. En el sentit que creen paquets de viatge on s’inclouen totes
les activitats i serveis que el client ha demandat.

Atès que internet està canviant els paradigmes de venda, les AV estan tractant
d’adaptar-se al màxim possible a les demandes dels clients, de manera que cada
cop més personalitzen els viatges, i per tant també els viatges corporatius.
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Dins de les diferents condicions que ens ofereixen les AV a l’hora de contractar
un servei, hem de tenir en compte:

• El tipus de contracte.

• La informació que ens facilita l’agència.

• Les conseqüències de cancel·lar un contracte ja firmat i formalitzat.

• L’obligació de contractar una assegurança de viatge.

• Les possibilitats que tenim com a clients a l’hora de resoldre conflictes
sorgits amb l’agència.

Pel que fa als tipus de contracte amb els quals treballarem amb l’AV; en trobem
tres tipus:

• Contracte de serveis sols. L’empresa facilita un element aïllat al client, per
exemple, el bitllet d’avió, una reserva d’allotjament o un lloguer de cotxe,
entre d’altres. Aquesta és una de les possibilitats que podem utilitzar, si bé
no és la més convenient perquè els costos acaben sent molt alts.

• Contracte de programa d’un dia. Són un conjunt de serveis i activitats
programades que no es consideren un viatge combinat degut a la seva durada.
L’empresa és responsable d’informar de tots els aspectes mencionats. En
aquest cas, els costos s’ajusten molt més bé als nostres pressupostos, de
manera que és una bona opció.

• Contracte de viatges combinats. L’AV posa a disposició del client un
conjunt de serveis i activitats programades amb una durada superior a 24
hores (allotjament, transport, restaurants, lloguer de cotxes...). S’entén
com el viatge combinat pròpiament dit, en el qual no podrem triar perquè
s’ofereix tancat. Només es considera viatge combinat quan el paquet inclou
l’allotjament. Opcions similars són:

– El que es coneix com a paquet turístic, on podrem escollir, en línies
generals, un transport i un allotjament, mentre que la resta de serveis
no són una prioritat en si mateixa. És evident que aquesta és la millor
opció sempre que el nostre treballador hagi de fer més d’un dia estada
i per tant necessiti hotel.

– També podem optar pel que es coneix com un viatge fet a mida,
on podrem triar els hotels, els transports i tot allò que els nostres
treballadors necessitin.

Pel que fa a la informació que ens facilita l’agència, cal saber que tota informació
mostrada per una AV ha de ser veraç, precisa i d’utilitat; si no és així ens trobem
davant d’un cas d’una AV fraudulenta. És important mencionar que, un cop
s’estigui en contacte amb un treballador de l’AV aquest està obligat a mencionar
el cost total del producte que vulguem comprar, així com la possibilitat d’exigir
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un dipòsit. A més a més, haurà de mencionar quines són les conseqüències en cas
d’anul·lació.

La informació ha de ser tan completa com sigui possible i incloure quan una
agència pot eximir-se de la responsabilitat de ser l’organitzadora. Es donen dos
casos on queda eximida d’aquestes responsabilitats:

• Quan els serveis contractats no poden ser facilitats per raons no imputables
a l’AV.

• Quan no s’hagi arribat al nombre d’inscripcions en l’activitat, sempre que
l’AV ho hagi especificat en el seu moment abans de firmar el contracte.

A banda, hi ha diverses conseqüències per cancel·lar un contracte ja firmat i
formalitzat. La principal és l’obligatorietat d’abonar una quantitat determinada,
que pot ser parcial o total, segons el dia en què es faci. De manera que la
quantitat serà menor si el desistiment del contracte es realitza amb més de 15
dies d’anticipació. A mesura que ens anem apropant al dia assenyalat per sortir
de viatge, la quantitat és superior, fins al punt que si el desistiment es produeix el
mateix dia haurem de pagar la totalitat del que hem contractat (això sempre tenint
en compte que no sigui per una causa considerada de força major i inevitable).

També cal tenir present l’obligació de contractar una assegurança de viatge. A
l’hora de contractar un servei o diversos (un combinat de serveis), en el preu queda
inclosa una assegurança que ha de cobrir els danys corporals que pot patir el viatger
durant el seu trajecte. No obstant això, hi ha la possibilitat de contractar, de manera
voluntària, una assegurança addicional d’assistència sanitària, d’accidents o fins i
tot de cancel·lació de viatges. Totes tenen costos relativament baixos i garantirem
que el treballador viatgi amb tota la tranquil·litat deguda.

Finalment, també haurem de valorar les possibilitats que tenim, com a clients,
a l’hora de resoldre conflictes que sorgeixin amb l’agència. En cas que no
estiguem conformes amb les prestacions dels serveis que hem contractat, podrem
presentar una queixa formal a través dels anomenats fulls de reclamació. És molt
recomanable que conservem tots els fulletons publicitaris, ja que tenen la mateixa
validesa legal que un contracte. També podrem anar a un tribunal ordinari per
demandar l’incompliment o mal compliment del que s’ha contractat.

2.2.1 Els tipus de reserves i la seva gestió

Per reserva entenem la prevenció o la prudència de contractar en el present els
serveis que ofereixen les AV, per gaudir-ho en un temps futur. El sector turístic
tradicionalment alterna la temporada alta, de forta demanda dels seus productes,
amb la temporada baixa, en què sobren llits i seients d’avió, per evitar costos massa
alts.

Podem contractar diferents
tipus d’assegurances per
als nostres treballadors,
però recordem que són de
caràcter voluntari.
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La reserva sorgeix com una iniciativa que ofereix solucions a les conseqüències
negatives de la improvisació, tot permetent pal·liar, en part, la corba de l’activitat
turística.

La reserva és un acord verbal o escrit entre l’AV i l’empresa pel qual
la primera es compromet a prestar els serveis acordats per a una data
determinada i l’empresa es compromet a pagar el cost que tingui.

Les reserves són un servei més que les AV posen a la nostra disposició. Si preveiem
que els nostres treballadors hauran de fer al llarg de l’any diversos viatges,
podem preveure hotels, vols i altres serveis que resultin necessaris. Reservar amb
antelació permet a l’empresa estimar el nombre de persones que gaudiran d’aquest
servei. La pràctica de reservar és molt comuna, de manera que han anat apareixent
diferents tipus de reserva, entre les quals destaquem:

• Individuals, per a algun dels nostres treballadors en concret. Molt habituals
entre els responsables de departament o tècnics altament qualificats.

• Grupals, per a un conjunt de persones, normalment més de deu. L’avan-
tatge? Beneficiar-se de descomptes especials pel nombre de persones que
sortiran de viatge. Aquest tipus sovint es fa servir en el món empresarial
quan el que s’ha programat és un viatge d’incentiu.

• Contingents. Els serveis contractats es reserven per successius períodes de
temps, és a dir, quan es contracta el paquet en més d’una ocasió. Això passa
quan sabem que cal fer diverses reunions en altres llocs i hi han d’anar altres
caps de departament més d’un cop a l’any.

• En cadena. Serà el menys utilitzat per nosaltres, perquè són paquets
turístics que es fan en vol xàrter. Hi ha una subcategoria, les anomenades
reserves en sèrie, que es donen quan no coincideixen les dates d’entrada i
sortida, però els llocs i els allotjament són els mateixos, l’únic que varia són
els vols.

• Els anomenats Foregin Individual Travel (FIT). Es tracta d’un paquet
turístic que no té data exacta ni d’entrada ni de sortida. Només els
utilitzarem en casos molt específics, per als caps de departament que no
saben si la reunió on van es pot allargar més del que és degut o quan el que
es vol és obrir nous mercats, per exemple.

Els vols xàrter

Un vol xàrter no es comercialitza per les línies habituals. Es tracta de llogar un avió
complet amb la intenció que en disposem sense cenyir-nos als horaris habituals de les
rutes comercials dels vols regulars perquè volem una certa exclusivitat. Per exemple, quan
lloguem un avió per a tot un equip de futbol o per als atletes olímpics que representen un
país.
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Els procediments de reserva

Abans de fer una reserva, com a assistents haurem de preveure moltes variables i
haurem de ser molt prudents a l’hora de contractar els serveis que ofereix l’agència
de viatges. La reserva sorgeix com una iniciativa que ofereix solucions a les
conseqüències de la improvisació. Els avantatges canvien segons com la duem
a terme:

• Mitjançant agència de viatges: podem planificar el ritme de vendes i
podem distribuir els costos.

• Per nosaltres mateixos: tenim la seguretat de poder gaudir dels serveis en
el moment que vulguem, i tenim la confiança de no trobar-nos amb sorpreses
desagradables, com ara: bitllets exhaurits, allotjaments complets, sales de
reunions molt cares...

Els mitjans de comunicació en la gestió de les reserves

Internet ha canviat moltes coses, i avui en dia la intermediació o agències OTA (és
a dir, agències que ofereixen els serveis en línia) faciliten cada cop més àgilment
i amb una gran immediatesa tots els serveis que necessitem. Però és evident que
si no coneixem la ciutat on ha d’anar el cap, i tot el que aquesta ciutat comporta,
podríem fracassar. En aquest sentit, la publicitat i informació dels serveis turístics
que trobem arreu mostren el caràcter competitiu d’aquest sector. Per tant, serà
necessari que l’agència de viatges que contractem sigui capaç de:

• Detectar les necessitats reals dels clients.

• Crear nous productes, ofertes, promocions, descomptes...

• Estimular necessitats dels clients.

• Informar i orientar personalment sobre els serveis.

• Proporcionar tot tipus de serveis complementaris.

Tendències com la consolidació de la despesa en una agència especialitzada, el
treball amb proveïdors estratègics, l’automatització de processos o l’autoreserva
(self-booking) per a operacions repetitives se sumen a la posada en marxa de
polítiques de viatges de negoci amb els objectius d’optimitzar els comptes, de
viatjar amb la millor qualitat possible (que no significa el més car possible) i
augmentar al màxim possible la comoditat dels viatgers.

2.2.2 Les tarifes; concepte i tipologia

S’entén per tarifa el preu que es paga per un servei o un treball. Pot ser una
llista de preus o quotes a pagar que s’exigeixen per utilitzar un servei o accedir
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a un producte, per exemple, la tarifa d’un hotel, d’un transport de viatgers,
l’assegurança d’accidents o el dret a l’equipatge personal.

Les tarifes, si són de caire públic, estan regulades pels organismes que ofereixen
la prestació, i això fa que siguin un preu fix i que en la majoria de les ocasions hi
hagi un preu màxim. Si són de caire privat, el preu s’emmarca en els límits que
l’Estat ha proposat, i això facilita la competència entre empreses.

Tota tarifa està regulada per un règim jurídic. Quan l’Administració fixa el preu
de la tarifa, aquesta està subjecta a certs límits:

• Legalitat. Inicialment la tarifa es fixa de manera lliure, excepte aquells
casos en què existeix una fixació perquè hi ha un servei concret que cal
cobrir.

• Irretroactivitat. Les tarifes són només aplicables en aquells serveis que
oficialment compten amb una taxa que s’ha de pagar. Si no és així, la tarifa
no es pot exigir al consumidor.

• Proporcionalitat. Com que la tarifa es fixa en funció del cost marginal,
és a dir, a partir de l’increment que pot patir un preu segons la producció
realitzada, si la base es modifica, la taxa de la tarifa també es modifica.

• Efectivitat. La tarifa es correspon únicament i exclusivament a un servei
prestat. En cas d’haver-hi nous serveis hi haurà noves tarifes.

Podem trobar diferents tipus de tarifes a l’hora d’organitzar un viatge corporatiu.
Les tipologies dependran del producte i/o servei de l’empresa turística. Tenim,
entre d’altres tarifes:

• Tarifa Rack. Utilitzada pels hotels. Es tracta del preu que un usuari pagarà
per la reserva d’una habitació, sense cap mena de descompte. És el preu
més alt. En el cas dels avions, no tenen restriccions. Tenen validesa per a
un any des de la data d’emissió i són les de primera classe, classe club o
business i turistes.

• Tarifa promocional o especial. En el cas dels avions, ofereix una reducció
sobre la tarifa normal en classe turista, té unes condicions per establir-se
com per exemple, ser-hi a la destinació entre de 3 a 6 mesos. Quan l’estada
és curta, s’exigeix passar la nit del dissabte a la destinació. El màxim
d’estada pot ser fins a 6 mesos. Té despeses per canvis i cancel·lacions,
i la reserva és anticipada de 7, 14 o 21 dies.

• Tarifa FIT. Full Individual Tarif. És una tarifa per a viatgers individuals
que es dona als agents de viatges i és més barata que la tarifa Rack.

• Tarifa Bulk (BT). Similar a las FIT però obliga les agències a bloquejar les
places d’avió. És un xic més barata que la FIT.

• Tarifa comercial: és la que s’utilitza per al mercat corporatiu.
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• Tarifa d’agència de viatges (també coneguda com a tarifa confidencial, neta
o creativa). S’aplica quan es realitza un contracte previ amb una agència de
viatges. No són tarifes que estiguin publicades i es donen exclusivament
entre les agències i les companyies aèries.

• Tarifa industry. Utilitzada pels membres del sector turístic. S’atorga amb
la identificació prèvia de l’usuari.

• Tarifa Grp. Són Tarifes Grups segons el volum de gent. Com més gent,
millors preus.

• Tarifa per llarga estada. És el preu que cal abonar en cas que l’estada sigui
superior a un mes.

• Tarifa plana. És especial i consisteix en cobrar una quantitat fixa a l’usuari,
independentment del temps que estigui utilitzant el servei.

• Tarifa Lay Over. Tarifa que ha pagar l’usuari per un vol que hagi cancel·lat.

• Tarifa Air Crew. Tarifa que s’estableix amb una línia aèria un cop s’hagi
firmat un contracte.

• Tarifa PASS. Són cupons de vol que s’han de comprar fora del país al qual
es viatjarà. Segons les companyies, varien les condicions, però generalment
aquest tipus de tarifa exigeix un mínim de cupons, un temps màxim de
validesa i que el transport internacional s’efectuï amb la mateixa companyia
o companyia associada. Normalment la companyia amb aquestes tarifes sol
exigir que es marqui la ruta i que es tanqui el primer vol.

Després hi ha moltes companyies aèries que afegeixen altres tipus de tarifes, com
ara:

• Tarifa bàsica, si només es viatja amb equipatge de mà.

• Tarifa clàssica, si es viatja amb maleta per facturar i es pot escollir seient.

• Tarifa flexible, si cal tenir flexibilitat a l’hora de realitzar canvis en la
reserva.

2.2.3 La gestió de les crisis

Sovint, hi ha una acció a la qual no parem atenció i hi hauríem de dedicar el
temps que necessita: gestionar una crisi és tant important com gestionar diferents
elements que integren el viatge corporatiu.

Per tramitar la gestió de crisis es fa a través d’un document on es contemplen
totes les possibilitats que poden portar a una crisi, i es deixa una “porta oberta” a
possibilitats que inicialment no hem contemplat.
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’Convention Bureau’

Trobareu més informació sobre
els convention bureau a:

bit.ly/2BoKyr1.

Una crisi és una situació imprevista que pot tenir greus conseqüències, una
situació difícil i complicada. Tot i que no sempre ha de ser d’una extrema gravetat,
sí que és clar que afectarà l’empresa i el desenvolupament de la seva activitat
econòmica.

Amb quins tipus de crisis ens podem trobar?

• Vagues de transports.

• Accidents de trànsit o de transport en general.

• Grans problemes meteorològics o catàstrofes naturals (tempestes, tempo-
rals, huracans, erupcions volcàniques, terratrèmols...), inestabilitat sociopo-
lítica (grans manifestacions, revoltes...) i tancament sobtats...

Un pla de crisis de viatges d’empresa ha d’incloure una llista de previsions i
directrius a seguir en cas d’haver d’afrontar una situació que ho requereixi. Si
hem previst com reaccionar, haurem previst quines pautes cal seguir, amb quines
persones hem de contactar, quin missatge hem de donar, com posar-nos-hi en
contacte...

Això permetrà accions ràpides i eficients. No oblidem que la capacitat de reacció
permetrà minimitzar els possibles efectes negatius, però també servirà per
controlar que les persones que no es posin nervioses, no entrin en pànic i no
sàpiguen què han de fer. Però en un pla de crisi no hem de tenir en compte només
els treballadors, sinó que hem d’incloure els col·laboradors i els proveïdors ja que
serà normalment a través d’ells que podrem actuar de la manera més correcta.

Què hem de considerar com a important en un pla de crisis?

1. Determinar les possibles crisis que es poden donar; això dependrà del país
de destinació, de l’entorn.

2. Valorar la gravetat i conseqüències de les possibles crisis.

3. Determinar l’exposició al risc, és a dir, un cop identificats els elements
que poden portar a una crisi, hem d’estudiar el nivell d’exposició dels
treballadors i de les companyies.

4. Fer un repartiment de responsabilitats. En la gestió d’una crisi molt
probablement hi haurà diferents departaments involucrats.

Davant d’una situació de crisi, ens poden ser de gran utilitat les Convention
Bureau. Es tracta d’organitzacions sense ànim de lucre que actuen com a
oficines d’informació sobre reunions i congressos, i tenen com a principal objectiu
posicionar les seves ciutats, regions o països al mercat com a lloc per celebrar
reunions, afavorint una estratègia de desenvolupament turístic i de negocis. Per
això són tan interessants dintre del marc d’un viatge corporatiu.

Quins són els avantatges de les convention bureau? Des de l’orientació sobre el
programa social, la gestió de candidatures, la gestió de permisos en via pública,

http://www.articulosinformativos.com/Viajes_Corporativos-a877189.html
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fins a l’oferiment de seus singulars o l’establiment de punts d’informació turística
en els hotels o en el recinte firal.

Absència d’estacionalitat

Els viatges de negocis difereixen d’altres tipus de viatge pel fet que els viatgers han d’estar
disposats a gastar més diners en temes com l’allotjament en hotels i restaurants. Com a
avantatge, els viatges de negocis no tenen una temporada alta, perquè les reunions, les
conferències i altres esdeveniments corporatius que tenen al llarg de l’any poden tenir lloc
durant tota la temporada.

2.2.4 Els drets dels viatgers

Com que ens trobem dins de la UE, en el cas dels drets dels passatgers veurem
els que es corresponen a aquest col·lectiu, ja que segons l’article 28 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, la unió duanera, caracteritzada per l’absència
de fronteres interiors, constitueix un element fonamental de la UE que s’aplica
a tots els intercanvis. A més a més, gràcies a l’establiment del codi duaner
comunitari es garanteixen les aplicacions uniformes de les normes per part de
les administracions duaneres dels estats membres.

La legislació de la UE, Reglament europeu 261/2004 de normes sobre compensa-
ció i assistència als passatgers aeris, garanteix els drets bàsics de tots els passatgers.
Evidentment cada tipologia de transport té les seves normes, de manera que cal
veure cadascun dels transports.

Els passatgers a l’hora de viatjar dins de la UE tenen una sèrie de drets a
l’hora de portar certes mercaderies, en línies generals, per bé que després cada
transport pot determinar els límits que creu convenient: tabac, alcohol i begudes
alcohòliques per a ús personal però no per revendre. Les quantitats que s’entenen
d’ús personal són: 800 cigarrets, 200 puros, 1 kg de tabac, 10 litres de licors, 20
litres de vi enriquit (porto, xerès, ranci...), 90 litres de vi i 110 litres de cervesa.

Respecte als diners, a l’entrar o sortir del territori de la UE s’ha de declarar davant
les autoritats duaneres tot import efectiu igual o superior a 10.000 AC, o el seu
equivalent en altres divises.

Drets dels viatgers segons el mitjà de transport

Transport aeri: goo.gl/bBVmGq.

Transport ferroviari a: goo.gl/aChJZb.

Transport d’autobusos i autocars a: goo.gl/C66ZZb.

Transport marítim a: goo.gl/p9EfHJ.

Drets al transport aeri

Les normes de la UE s’apliquen als passatgers que surten dels aeroports situats en
algun dels territoris d’un estat membre i a tots els que arriben a aquests aeroports
des d’un tercer país, quan el vol és operat per una companyia de la UE.

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_es.htm
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Des del novembre del 2006 hi ha unes normes precises respecte al transport
de líquids (aigües, sopes, cremes, gels, xampús, locions, xarops, olis, perfums,
escuma d’afaitar, desodorants), aerosols i gels en l’equipatge de mà. A l’hora de
passar-los per les duanes no poden superar els 100 ml i s’han de col·locar amb
una bossa de plàstic transparent amb autotancament que no superi els 20x20 cm
(1 litre). Es permet una bossa per passatger.

Les begudes alcohòliques amb graduació de 70% en endavant es consideren
substàncies prohibides en l’equipatge de mà, però també està prohibit en el
facturat, perquè es consideren substàncies explosives o inflamables. Quan la
graduació és inferior al 70% la beguda es podrà transportar segons la normativa
de líquids en l’equipatge de mà, un màxim de 100 ml posats també en bossa
transparent amb autotancat. Si es vol transportar una major quantitat de begudes
alcohòliques s’hauran de portar en l’equipatge facturat (màxim 5 litres). Però és
important tenir en compte les normatives de cada país.

Les medicines (cal portar en la mesura del possible les receptes mèdiques) i els
perfums poden passar el control de seguretat sense necessitat d’anar en una bossa
transparent.

En el cas de comprar begudes o perfums dins de l’aeroport s’han de presentar
empaquetats en les bosses de seguretat homologades que donen a les botigues de
venda de l’interior de l’aeroport on també hi va el rebut de compra i que no es pot
obrir fins a la destinació final. Hi ha algunes companyies aèries, com ara Turkish
Airlines o Latam Airlines que restringeixen el pas de líquids comprats en els duty
free, no permeten superar els 100 ml.

Respecte als objectes que punxen o tallen i que es podrien arribar a utilitzar com a
armes, per exemple, tisores, tirabuixons, ganivet multiusos...) no estan permesos
a la cabina de l’avió.

Els drets dels passatgers inclouen:

• El dret a la informació.

• El dret al reemborsament o modificació de trajectes si el seu vol es cancel·la
o es denega l’embarcament.

• El dret al reemborsament si el vol es retarda durant cinc hores o més.

• El dret a l’assistència i, en determinades circumstàncies, el dret a la
compensació en el cas de cancel·lació, gran retard o embarcament denegat.

• El dret a reclamar i a tenir accés a compensacions.

• El dret a viatjar de les persones amb minusvalidesa o mobilitat reduïda en
les mateixes condicions que altres ciutadans.

La legislació europea també estipula qui és el responsable en cas de greus retards,
morts, lesions o equipatges extraviats, per garantir que el passatger obtindrà el que
per dret li correspon. La Comissió Europea ha desenvolupat una aplicació per a
smartphones, amb la finalitat que els passatgers usuaris d’aquests telèfons puguin
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comprovar els seus drets de forma immediata amb relació a cada problema que
se’ls pugui presentar mentre són a l’aeroport.

Finalment, els vols d’anada i tornada es consideren dos vols diferents encara que
formin part d’una única reserva. En alguns casos la companyia aèria que opera el
vol pot no ser la mateixa a la qual se li va comprar el bitllet. En cas de problemes,
només la companyia que opera el vol pot considerar-se responsable.

Drets al transport ferroviari

La norma que regula el transport de passatgers ferroviaris a la UE és el Reglament
(CE) 1371/2007, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007,
sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril.

Al comprar un bitllet com a passatger de tren, no et poden cobrar més degut
a temes de nacionalitat o pel lloc on es compra. Els drets assenyalen que els
països europeus poden decidir aplicar o no els drets que contempla la UE als trens
nacionals (urbans, suburbans, regionals...) i als internacionals en què el punt de
sortida o punt d’arribada estigui fora de la UE.

En el cas de retard i cancel·lacions es té dret a obtenir la informació pertinent i
permanent mentre duri la situació. En cas que el retard sigui superior a una hora,
els drets que emparen els passatgers són:

• Possibilitat d’anul·lar el viatge i sol·licitar el reemborsament immediat de
l’import del bitllet (en alguns casos de l’import íntegre i en altres només la
part del bitllet no utilitzada).

• Possibilitat de tenir dret de tornar al punt de partida inicial en cas que el
retard impedeixi complir el propòsit del viatge.

• Dret a tenir el transport fins a la destinació final al més aviat possible (o
en una data posterior de l’elecció). Pot tractar-se també d’un transport
alternatiu quan el tren s’hagi quedat bloquejat i el servei estigui aturat.

• Dret a menjar i beure en funció del temps d’espera.

• Dret a allotjament si l’espera es perllonga fins al dia següent.

• No hi ha dret a reemborsament en el cas que abans d’adquirir el bitllet s’avisi
el passatger del retard que del tren.

• En el cas d’acceptar el transport alternatiu fins a la destinació, és possible
que es tingui dret a una compensació equivalent a:

– El 25% del preu del bitllet, si el tren té un retard d’entre una i dues
hores.

– El 50% del preu del bitllet, si el tren té un retard de més de dues hores.

• En el cas que s’entengui que no s’han respectat els drets, es pot reclamar a
la companyia ferroviària, que té un mes de termini per respondre.
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• En cas de pèrdua o deteriorament de l’equipatge facturat, hi ha dret a la
indemnització, excepte que no estigués empaquetat correctament, no fos
apte per al transport o per la seva naturalesa es considerés especial. Es
contemplen diferents imports segons els casos.

• En el cas de lesions o mort a conseqüència d’un accident ferroviari, els
passatgers (o les persones a càrrec seu) tenen dret a una indemnització
i a rebre un pagament anticipat en un termini de 15 dies per atendre
les necessitats econòmiques immediates. Els drets també contemplen les
indemnitzacions pertinents.

Drets al transport d’autobús o autocar

La legislació de la UE en aquest tema es contempla en el Reglament 181/2011,
del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els drets dels
viatgers d’autobús i autocar i que modifica el Reglament 2006/2004.

Els drets es refereixen, sobretot, als serveis de llarg recorregut, és a dir, a més de
250 km amb origen o destinació en un país de la UE, per bé que alguns països
també ho apliquen a tots els serveis regulars.

Com passa en el transport aeri i ferroviari, es contemplen una sèrie de drets
respecte a retards i cancel·lacions.

• Si un servei de llarg recorregut es retarda més de dues hores o es cancel·la,
hi ha el dret o bé de reemborsament del bitllet i, en el seu cas, el viatge
de tornada al primer punt de partida, o bé que es doni el transport, en
condicions similars, fins a final de la destinació i sense cost addicional.

• Dret a reclamar més tard, si no donen opcions, a exigir el reemborsament
del bitllet més una indemnització equivalent al 50% del seu preu.

• Si el viatge (llarg recorregut) i durada prevista de més de tres hores es
cancel·la o la sortida es retarda més de noranta minuts, dona dret a:

– Menjar i beguda, en funció del temps d’espera i/o retard.

– Fins a dues nits d’allotjament amb un cost màxim de 80AC/nit; el
transportista no està obligat a procurar l’allotjament si el retard es deu
a condicions meteorològiques extremes o a una catàstrofe natural.

En cas d’accidents, també es donen els drets d’indemnització i assistència; en cas
de defunció es podrà derivar a les persones que depenguin del difunt.

En cas de pèrdua d’equipatge o altres pertinences per motiu d’accident, la
companyia ha d’indemnitzar els passatgers només en el cas de llargs recorreguts.
A més a més, si fos necessari, el transportista hauria de prestar assistència en certes
coses, com ara: primers auxilis, menjar, roba, transport i allotjament.

En cas que el passatger consideri que no se li han respectat els seus drets, es pot
reclamar al transportista en un termini de tres mesos a partir de la data en què ha
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succeït el problema. Després de rebre la reclamació, el transportista tindrà un mes
per prendre nota i tres mesos per donar una resposta definitiva.

Drets al transport en vaixell

La UE també contempla els drets dels passatgers en temes de vaixells a través del
Reglament 1177/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre
de 2010, sobre els drets dels passatgers que viatgen per mar i per vies navegables
i que modifica el Reglament 2006/2004.

Com sempre, la normativa es refereix als membres de la UE. En primer lloc, al
comprar el bitllet no pot cobrar-se més per temes de nacionalitat o del lloc on es
compra.

En cas de retard o cancel·lació que no permetin fer l’embarcament, els drets es
poden exercir o bé al sortir d’un port de la UE, amb qualsevol transportista o bé
a l’arribar a un port de la UE, amb qualsevol transportista. Aquesta norma, no
s’aplica en els següents casos:

• Quan els vaixells transportin menys de 13 passatgers.

• Quan els vaixells no tinguin més de 3 tripulants.

• En aquells vaixells que cobreixen distàncies inferiors a 500 m, només
d’anada.

• En aquells vaixells considerats històrics.

• En els vaixells d’excursió i turístics que o bé no tinguin instal·lacions
d’allotjament o bé les estades nocturnes no siguin superiors a les dues nits
a bord.

Si el servei pateix un retard o una cancel·lació, els passatgers tenen dret a una
informació adequada i oportuna sobre la situació mentre dura l’espera. Només en
el cas que el servei es cancel·li o es retardi més de 90 minuts el viatger podrà optar
o pel reemborsament del seu bitllet, i en el seu cas, el viatge de tornada gratuït
al primer punt de partida, o bé per un transport, en condicions similars, fins a la
destinació final, tan aviat com sigui possible i sense cost addicional.

Si la sortida es retarda més de 90 minuts, els passatgers en la majoria dels casos
tindran dret a: menjar i beure en funció del temps d’espera i allotjament, si l’espera
es perllonga fins al dia següent.

Si el retard del vaixell a la seva destinació es retarda més d’una hora, hi ha dret a
indemnització. Segons el retard, l’import serà equivalent al 25% o al 50% segons
el preu del bitllet. Però no es rep cap indemnització si el retard es deu a condicions
meteorològiques extremes o a una catàstrofe natural.

El termini de reclamació al transportista és de dos mesos a partir de la data del
succés. Després de rebre la reclamació, el transportista tindrà un mes per donar-hi
resposta i dos mesos perquè aquesta sigui definitiva.
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En cas d’accident, si el passatger pateix lesions té dret a rebre una indemnització
del transportista o de la seva assegurança; si mor els seus hereus podran rebre
aquesta indemnització. També hi ha indemnització en cas de pèrdua o danys
a l’equipatge, els vehicles i altres pertinences per un accident marítim. En el
supòsit de mobilitat reduïda, també s’indemnitzarà la pèrdua o danys a la cadira
de rodes o altres equipaments de mobilitat i se’n pagarà íntegrament la reparació
o substitució.

A més a més, també es contempla la possibilitat que el transportista faci un
avançament de diners per necessitats immediates en casos de lesions o morts
degudes a: naufragi, sotsobre, xoc, explota o s’incendia, té deficiències...

Finalment, es poden fer reclamacions en cas de pèrdua o danys durant un
accident marítim. La reclamació es planteja al tribunal del país on el transportista
tingui la seva seu principal o permanent, en el lloc de partida o arribada del
passatger, on el passatger tingui el domicili permanent, sempre que el transportista
s’hagi establert en aquest país i estigui subjecte a la seva jurisdicció, i finalment
també es podrà fer en el lloc on s’hagi fet la contractació del viatge, sempre que el
transportista s’hagi establert en aquest país i estigui subjecte a la seva jurisdicció.

Per fer aquest tipus d’accions judicials es disposa de dos anys, per bé que la data
exacta d’inici és variable ja que va en funció de la naturalesa de la pèrdua o dels
danys ocasionats.

En cas de pèrdua o danys a l’equipatge, s’ha d’informar per escrit al transportista.
És aconsellable fer-ho a l’hora de desembarcar o al final, quan es lliura l’equipatge.
Com a molt tard 15 dies a posteriori des que s’ha produït el desembarcament o
lliurament d’equipatges. Si no es fa així es perd el dret d’indemnització.

2.3 Característiques i funcions dels organismes oficials a l’exterior

Quan planifiquem i organitzem un viatge per als nostres directius, s’intenten
contemplar el màxim de factors, però en algunes situacions, mentre són a la
destinació del viatge, poden necessitar l’assistència i ajuda d’alguna administració
nacional.

Per exemple, imaginem que el nostre cap ha hagut de viatjar a Roma i li roben
la cartera amb tota la documentació que l’identifica. L’única opció que té és,
primer, fer la denúncia davant la policia i després amb aquesta denuncia anar a
l’ambaixada –això en el cas de Roma, si fos una altra ciutat no capital de país,
aniria al consolat– i sol·licitar que li facin un carnet d’identitat provisional perquè
pugui tornar a casa. Des de la seu central, posem que estigués a Barcelona, poca
cosa podríem fer.

A més d’ambaixades i consolats que ajuden els viatgers en els diferents problemes
que puguin tenir al país destinació en què es trobin, també hi ha organismes que
s’encarreguen d’enfortir les relacions internacionals entre les empreses espanyoles
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i els mercats exteriors. Són les oficines comercials a l’exterior, que ajuden a
afavorir les exportacions i representen les necessitats dels empresaris espanyols
en territori estranger.

2.3.1 Les ambaixades i consolats

Una ambaixada és la representació diplomàtica d’un govern davant el govern d’un
altre país. L’ambaixada no és només l’edifici, sinó els càrrecs i les oficines que té
el màxim responsable, que rep el nom d’ambaixador. És la persona responsable de
l’ambaixada i com a diplomàtic representa l’Estat que l’ha nomenat representant
en un país estranger.

Aquest organisme té una missió diplomàtica permanent i suposa una representació
d’un país en un altre que s’ofereix com a amfitrió. L’acord entre tots dos es recolza
en diferents tractats de tipus internacional, on queda registrat el dret internacional,
amb un conjunt de principis que afirmen que tot país té el dret a comptar amb una
representació de la seva terra en un altre país, i que l’organisme que representarà
l’ambaixada tindrà un estatus extraterritorial.

Per tant, en comptes de regir-se pel dret del país on té la seu l’ambaixada,
l’ambaixador es regeix per les normes del país que representa, ja que són
organismes que es consideren part del territori al qual pertanyen i responen davant
d’ell. A més a més, l’ambaixador té immunitat diplomàtica.

Algunes de les funcions de les ambaixades són:

• Difondre i protegir els interessos del seu país davant el país on està destinat.

• Informar el govern que representa dels esdeveniments polítics, socials,
econòmics i militars del país on està situada.

• Preparar les visites d’estat.

• Ratificar qualsevol tipus de tractat, acord...

• Promoure les bones relacions entre ambdós països.

• Fomentar el creixement econòmic, científic, cultural...

• Assessorament protocol·lari, sobre temes de precedències, quan s’han
d’organitzar actes on alguns dels convidats ostentin un càrrec públic.

• Ser un mitjancer entre el país representat i el país on es troba, i també ho
pot ser per arbitrar respecte a d’altres països.

Un consolat, com una ambaixada, representa l’administració pública d’un país
a l’estranger, però les seves funcions són menys que les de l’ambaixada, ja que
depèn d’ella.
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El territori físic del consolat es considera propi del país amfitrió i no del país
que representa el consolat. El màxim representant rep el nom de cònsol i no té
immunitat diplomàtica. Entre les funcions que té destaquem:

• Atendre i assessorar les necessitats dels ciutadans desplaçats.

• Tramitar visats i altres documents als ciutadans del país que representa.

• Renovar passaports i altres documents oficials.

• Informar a les persones sobre assumptes relacionats amb la seguretat social.

• Cuidar els nacionals detinguts o empresonats i vigilar els procediments
legals i judicials que se’ls fan.

A banda dels consolats tradicionals, també hi ha una figura administrativa que és
coneguda com a consolats honoraris o agències consulars. Es tracta d’un tipus
d’oficines que són gestionades per una empresa, no per funcionaris, i per aquest
motiu tenen les seves competències molt limitades. La seva tasca principal és
ajudar i assessorar les persones a canvi d’un preu establert.

Així doncs, normalment els problemes que pugui tenir un home de negocis quan
viatgi són resolts normalment pels consolats. A les capitals dels països trobem les
ambaixades, que normalment tenen un departament que és el consolat i que es pot
trobar tant a la capital com a altres ciutats importants.

Les ambaixades tracten temes més diplomàtics, de representació, de visites d’Es-
tat, mentre que els consolats s’encarreguen de l’operativa diària que li plantegen
els seus ciutadans quan visiten les destinacions. Al país de destinació hi ha només
una ambaixada, mentre que pel que fa a consolats n’hi poden haver diversos,
segons la importància de les ciutats i de les necessitats que s’hi detectin.

En el cas d’Espanya, tant les ambaixades com els consolats depenen del Ministeri
d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, amb la següent pàgina web:
bit.ly/2TAcH5N

2.3.2 Oficines comercials a l’exterior

Les oficines comercials són un instrument que té l’Administració pública espanyo-
la i/o autonòmica per donar suport a la internacionalització de les empreses (vegeu
la figura 2.2 i la figura 2.3).

http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/Paginas/inicio.aspx
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Figura 2.2. Oficines comercials espanyoles a l’exterior

www.icex.es

Figura 2.3. Oficines exteriors de comerç i inversions de Catalunya

www.web.gencat.cat

Xarxa d’oficines

En el cas espanyol hi ha una xarxa d’oficines econòmiques i comercials a l’exterior, que
podeu consultar en el següent link: goo.gl/sVVTyH. I en el cas català, també hi ha aquesta
xarxa d’oficines, anomenades Oficines Exterior de Comerç i Inversions: goo.gl/GWDoZ9.

La xarxa en què s’integren les oficines desenvolupa funcions institucionals,
d’informació econòmica, de gestió d’instruments financers, de suport oficial a la
internacionalització i també activitats de promoció i assistència comercial, entre
altres.

Les empreses que busquen nous mercats en aquesta xarxa poden trobar tot un
seguit d’informacions i accions, com ara:

• Saber com està el mercat, ja que la xarxa fa una prospecció de valoració i
coordinació de plans generals sectorials de promoció en el mercat local.

• Tenir a l’abast l’organització d’activitats específiques de promoció en el
mercat laboral i, en particular, d’aquelles actuacions de promoció comer-

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/mapa/index.html
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/
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cial desenvolupades per la xarxa, com ara: fires, exposicions, missions
comercials, viatges empresarials de prospecció de mercats, campanyes
publicitàries...

• Tenir assistència i suport a través del subministrament d’informació sobre
mercats exteriors i oportunitats comercials, de l’elaboració d’estudis de mer-
cat sectorials, de la informació sobre concursos i licitacions internacionals
i altres aspectes rellevants per a les empreses.

• Tenir assistència en la preparació i desenvolupament de reunions interem-
presarials col·lectives, com ara comitès bilaterals de cooperació empresarial
o reunions de les cambres de comerç.

• Tenir informació sobre l’oferta exportable espanyola a importadors locals,
així com sobre les empreses o agrupacions exportadores i d’aquells aspectes
que siguin de l’interès de l’empresa i facin referència al sector exportador
espanyol.

• Orientar inversors locals que estiguin interessats en Espanya, o una co-
munitat autònoma concreta i possibles inversors espanyols en el país de
destinació.

• Tenir la informació i seguiment d’aspectes multilaterals, amb especial
atenció als projectes de desenvolupament amb finançament d’institucions
multilaterals de caràcter econòmic o comercial de les quals Espanya o la
comunitat autònoma pertinent sigui membre, així com donar suport a les
gestions de les empreses espanyoles en aquests organismes.

2.3.3 Les oficines de turisme; concepte i tipologia

Les oficines d’informació turística (OIT) són organitzacions, habitualment
públiques i sense ànim de lucre, que tenen com a finalitat orientar, assistir i
informar els turistes del lloc de destinació on es troben, tot lliurant informació per
facilitar la visita i/o estada en el lloc. Aquesta informació es presenta en diferents
suports, com fullets, catàlegs, mapes d’ubicació, aplicacions mòbils, pantalles
interactives, explicacions directes d’informadors...

L’economia de les OIT depèn normalment dels organismes públics. És per aquest
motiu que en les OIT s’intenta mantenir la neutralitat dels serveis i l’orientació que
ofereixen, així com la millora en la mesura del que és possible a l’hora de donar
la qualitat de la informació.

Pot vendre productes? Sí, però la seva tasca principal és la d’orientar l’usuari,
donant suport a les destinacions que hagin tingut valoracions positives en anys
precedents, i adaptant-se a les diferents necessitats i desitjos de les persones que
van al lloc.

El tipus d’informació és molt divers, ja que intenta abastar tota l’oferta turística
que es doni en el lloc on estan ubicades: hotels, restaurants, agències de viatges,
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transports, horaris, centres de salut, lloc d’interès turístic, esdeveniments, rutes i
itineraris, horaris, tarifes, suggeriments de seguretat, retorn de l’IVA, merchandai-
sing i fins i tot ajuden a fer certes reserves; en molts països fins i tot la reserva de
la primera nit d’hotel.

N’hi ha de diversos tipus. La classificació de les OIT depèn de diferents
conceptes:

1. Dependència governamental:

• Nivell estatal: són les oficines nacionals de turisme.
• Nivell autonòmic:

– Nivell comarcal i/o provincial fan referència als consells comar-
cals i les diputacions.

– Nivell local, els ajuntaments.

2. Situació geogràfica:

• En origen, són aquelles que estan situades en territori estranger, per
exemple OIT d’Espanya a Roma.

• En destinació turística, són aquelles situades en territori nacional. I
dins del territori podem trobar:

• De costa o litoral (tant en origen com en destinació).
• Urbana (tant en origen com en destinació).
• En destinació d’interior (només pot ser en destinació).
• Fronterera (les principals les trobem als ports i aeroports).

3. Segons la situació bàsica que desenvolupen:

• Per a la promoció i captació de turistes (en origen).
• Per orientar i assistir els turistes (en destinació).

4. Segons les temporades de funcionament, en funció del temps que estiguin
oberts durant l’any:

• Temporals, només obren en els períodes de més afluència turística.
• Permanents: obren tot l’any.

5. Segons qui gestiona el servei d’informació:

• Pública: gestionada per un ens de l’administració pública.
• Privada: gestionada per entitats, on no hi ha participació ni gestió

pública.
• Mixta: gestionada i finançada amb fons públics i privats; un exemple

és el que es coneix com a consorci.

6. Segons l’espai físic que ocupen:

• Fixes: sempre al mateix lloc.
• Mòbils: són itinerants; un bon exemple és el bus turístic.
• Estands: es col·loquen allà on en determinats moments hi ha un

esdeveniment important, per exemple les fires de turisme.
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2.3.4 Acords bilaterals entre països

Al llarg dels anys, els països han estat capaços de fer pactes i acords i evidentment
moltes d’aquestes accions han beneficiat i segueixen beneficiant el turisme i, per
tant, els viatges corporatius. Els acords poden ser de caràcter social, econòmic o
polític.

Quan un directiu de l’empresa viatja a un país on hi ha establerts acords bilaterals,
s’haurà de tenir en compte l’existència d’aquests acords, i veure què cobreixen:
si aspectes sanitaris, supressió de visats, cooperació empresarial, cooperació
turística...

Els acords de caràcter comercial que s’efectuen entre l’Estat espanyol i qualsevol
altre estat poden arribar a tractar aspectes tan rellevants com ara: el trànsit
comercial, trànsit de mercaderies, tarifes duaneres, polítiques d’estada, temes
turístics... Gràcies al fet de trobar-se dins de la UE el ciutadà espanyol ha obtingut
una sèrie de drets i obligacions, així com millores en les condicions econòmiques a
l’hora de viatjar. Quan parlem d’acords bilaterals, n’hi ha dos tipus, principalment:

• Els tractats internacionals que porten a terme dos o més estats, que
es comprometen a complir amb unes determinades obligacions i tenen
naturalesa jurídica.

• Una convenció, que no té caràcter oficial ni naturalesa jurídica però que els
estats porten a terme de manera general.

Perquè hi hagi un vincle entre dos països, dins d’un acord bilateral, aquest
no ha d’estar, necessàriament, regulat per un organisme legislatiu, ni pels
propis caps d’Estat.

2.4 Documentació i informació necessària posterior al viatge

A la tornada d’un viatge de negocis és important elaborar un informe, és a
dir, un document que inclogui tota la informació recollida durant els diferents
esdeveniments, reunions i/o fires, així com totes les despeses amb justificants i les
factures corresponents.

A l’hora de gestionar les despeses d’un viatge corporatiu, els pagaments es-
sencials (transport, hotel i cotxe de lloguer, com a bàsics) són efectuats des del
lloc d’origen, però les despeses en què incorre el viatger quan és a la destinació
s’efectuen normalment amb targeta de crèdit, per tant, restaurants, desplaçaments
amb taxi, pàrquings, peatges...
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2.4.1 Informe econòmic i justificants

A l’hora de fer un informe de viatge (si bé depèn del tipus d’empresa ja que
cadascuna té el seu propi protocol d’actuació per emplenar els informes), hi ha
una sèrie de dades que s’hi inclouran, i s’afegirà, a més a més, una comparativa
de despeses i dels objectius assolits amb la finalitat de conèixer l’impacte que ha
tingut en l’empresa. El recull de totes les dades, tant quantitatives com qualitatives
és conegut com a informe final.

Les dades que haurem de trobar en qualsevol informe per considerar-lo complet
són les següents:

1. La data d’anada i de tornada del viatge.

2. Comportament de compra:

• Per aerolínia: la ruta i la classe.

• Per destinació: l’hotel.

• Per agència de viatges.

3. Motiu que ha originat el viatge de treball.

4. Persona que ha preparat el viatge i persona que l’ha autoritzat.

5. Adquisició interna en l’empresa, incloent-hi el nombre de persones de
l’empresa que participen en el viatge i el departament al qual pertanyen.

6. El quilometratge final, independentment que el cotxe sigui de l’empresa,
propi del viatger o de lloguer. Juntament amb el quilometratge també hi
haurà els peatges.

7. Bitllets d’altres transports utilitzats dins de la destinació, autobús, metro,
tren, taxis...

8. Els àpats realitzats durant els dies de viatge pel total de treballadors
desplaçats.

9. El tipus d’allotjament utilitzat, estrelles i nombre de nits en què s’ha
pernoctat.

10. Les accions que s’han fet al llarg del viatge.

11. Tots els materials que s’han lliurat, com per exemple: programes, dossiers,
cartes d’agraïment...

12. En cas que n’hi hagi hagut, actes protocol·laris i quines normes s’han seguit.

13. El material audiovisual, fotogràfic, vídeo institucional, presentacions de
productes...
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14. Estalvis fets. Si la proximitat de l’hotel respecte als llocs de reunió o fàbrica
ha permès un desplaçament a peu, si dins de l’empresa que es visitava
hi havia restaurant, si s’ha viatjat en classe Turista en comptes de classe
Business perquè el trajecte no era gaire llarg...

15. Les enquestes, les opinions i l’avaluació.

16. Àrees d’oportunitat. Per exemple, s’ha fet un viatge per visitar diverses
empreses del sector agrari, i al mateix temps algunes empreses feien un
workshop, de manera que es pot estalviar de fer un altre viatge. O bé
aprofitar si en comptes de diversos dies de viatge algunes coses es poden
fer per Skype i fer el viatge amb els mínims imprescindibles.

17. El retorn de la inversió i el retorn dels objectius.

Les despeses que un treballador genera quan duu a terme les seves tasques
professionals en un lloc diferent al lloc de treball habitual són conegudes
com a despeses de viatge o d’empresa.

A més a més, a l’hora de controlar tots els justificants, si n’hi ha un que no té rebut
o tiquet en paper però, en canvi, s’ha produït la despesa (són les despeses de difícil
justificació) pel fet mateix del desplaçament. A més a més, hi ha el que es coneix
com a dietes i quilometratge, si ha utilitzat vehicle propi.

Una dieta és la quantitat econòmica que l’empresa destina a cobrir les despeses
relacionades amb la manutenció i amb l’estada del treballador durant un viatge
corporatiu. En molts casos la dieta agrupa diferents conceptes que cobreixen de
forma genèrica les despeses generades. L’empresa pot o bé pagar una quantitat fixa
per un concepte general o bé una quantitat exacta per cada despesa. En general les
dietes agrupen dos conceptes fonamentals:

• La manutenció, que són diners que s’utilitzen per a la manutenció del
treballador que està de viatge.

• Les despeses de l’estada, que són diners que s’utilitzen per a temes d’allot-
jament.

D’altra banda el quilometratge és l’import econòmic amb el qual l’empresa
compensa el treballador per l’ús d’un vehicle privat amb finalitats relacionades
amb el negoci. Cobreix totes aquelles despeses que es deriven de l’ús del vehicle,
com ara: combustible, desgast, impostos, assegurances, però no cobreix despeses
addicionals com peatges i pàrquings perquè aquest es paguen a banda.

Models d’informe econòmic

Cada una d’aquestes partides ha de ser considerada com una despesa que ha
d’entrar en l’informe econòmic de tancament de despeses relacionades amb el
viatge efectuat. L’empresa pot utilitzar tres mètodes diferents:
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• Un model fix. És quan l’empresa fixa una quantitat per a una despesa
o un conjunt de despeses. D’aquesta forma, la companyia renuncia a un
control exacte de la despesa per facilitar les tasques relacionades amb la
revisió i validació de les despeses de viatge. La dieta esdevé una mena
d’assignació màxima de la qual el treballador pot disposar per sufragar una
despesa d’empresa.

• Un model per despesa. En aquest cas, la despesa s’ha de justificar
mitjançant un comprovant i/o factura. Per tant, hi ha més visibilitat sobre
la quantitat de despesa i es reemborsa de forma exacta, però les tasques
de revisió es compliquen ja que la gestió de tot el material addicional que
serveix com a comprovant augmenta de manera considerable. I, si per la
circumstància que sigui el viatger perd algun dels comprovants, corre el
risc de no ser reemborsat en aquelles despeses que es controlaven a través
d’aquest model.

• Un model mixt. En alguns casos, certes despeses es gestionen com a
dietes i altres a partir de comprovants. També pot donar-se un cas diferent,
en què hi ha una dieta establerta però s’ha de justificar amb un conjunt
de tiquets. L’empresa determina si remunera per la quantitat exacta que
conforma l’agrupació o fa números rodons en la xifra que suposa una dieta,
que, per altra banda, marca la xifra màxima a la qual pot arribar la despesa.

És evident que tot aquest procés de com establir les dietes ja s’haurà marcat en
la política de despeses de viatges, de la qual hem fet esment amb anterioritat, on
s’hauran assenyalat amb precisió mil·limètrica tots els elements que conformen la
devolució de les despeses.

La justificació de les despeses

L’empresa pot exigir informació contextual del viatge, per exemple, el nombre de
clients que s’han visitat, les persones que han assistit a la reunió o al dinar/sopar,
el motiu del viatge, l’aprovació del supervisor i fins i tot els comprovants més
específics de les despeses realitzades.

Independentment de la forma de liquidació que s’hagi establert, en alguns casos
es requereix també la presentació dels documents justificants corresponents.
Respecte a les despeses relacionades amb la mobilitat o els rebuts relacionats amb
els peatges, pàrquings, s’ha d’informar de factors com ara l’objectiu del viatge i el
client visitat.

Pot passar que s’utilitzi alguna targeta de viatges que inclogui despeses com ara
gasolina, reparacions i peatges; en aquest cas, el procés de gestió queda integrat,
però és usual haver de presentar el tiquet com a comprovant. Respecte a la
justificació dels quilòmetres, se sol indicar el punt d’origen i el punt de destinació,
sense cap comprovant addicional.
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Els justificants són l’eina essencial perquè a posteriori es pugui produir un
procés de reclamació, si no n’hi ha difícilment es podrà provar que s’hagin
fet unes despeses determinades.

La liquidació

Tant les dietes com el quilometratge tenen un caràcter compensatori, de manera
que el seu reemborsament per part de l’empresa no es pot incloure dins en el
concepte sou. L’empresa, per tant, ha d’abonar les despeses com a concepte de
despeses i ho pot fer de manera setmanal o mensual dins de la nòmina o fora. És
important tenir en compte que el tractament fiscal de la remuneració d’aquestes
despeses és un cas particular, ja que sota certs límits no tributen ni cotitzen. Però
en el cas de superar els límits establerts, hi haurà una sèrie de conceptes que
s’inclouran com a cotització a la Seguretat Social. Per això és important justificar
de manera correcta totes les despeses que es produeixin per causa d’un viatge. Per
exemple, en el cas de pagar a un treballador un import econòmic fix i periòdic,
sense que hi hagi justificants i que no compensi cap desplaçament en concret,
s’haurà de cotitzar i tributar per la seva totalitat, perquè es considerarà com un
complement salarial més.

Però, quins són els límits? A valor de 2018, són els següents:

• Despeses d’allotjament: en municipi diferent, en què hi hagi un excés de
l’import justificat; si és dins d’Espanya i amb pernoctació l’excés ha de
ser de 53,34AC/dia; si és a l’estranger amb pernoctació l’excés ha de ser de
91,35AC/dia. Si és dins d’Espanya però sense pernoctació, i fora del municipi
habitual, l’excés és de 26,68AC/dia; si és a l’estranger i sense pernoctació
l’excés és de 48,08AC/dia.

• Despeses de quilometratge: excés de 0,19 km/h. En aquest cas és essencial
tenir en compte el concepte de municipi diferent, ja que això implica que
cotitza la totalitat de les despeses de manutenció i estada dels treballadors
quan desenvolupen el seu treball en el mateix municipi del lloc habitual de
treball.

Despeses de representació vs. despeses de viatge

No es poden confondre les despeses de representació amb les despeses de viatge. Les de
representació, tal com indica el seu nom es consideren quan s’ha de representar l’empresa
davant de clients i proveïdors, mentre que les de viatge són les que es generen per la pròpia
activitat de la força de venda. Així, per evitar confusions, representació i viatge corresponen
a dues partides diferents. Però no vol dir que la línia estigui clarament marcada, per
exemple, un sopar amb uns clients després d’haver assistit a un seminari.

Avui, i gràcies a les eines digitals que tenim, fer una liquidació de despeses pot
resultar relativament senzill, ja que en un sol document es poden utilitzar tots els
ítems necessaris i aquest document ha de servir tant per a qui presenta el full de
liquidació, per a qui el revisa com per al departament comptable de l’empresa a
qui arriba el full definitiu.
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L’evolució en la liquidació va en consonància amb els temps que vivim, però
de vegades no va tant ràpid com seria desitjable. Segons un informe fet per
Diners Club, els processos de liquidació manual són encara alts, un 35,9%. L’eina
més senzilla és utilitzar un Excel. Un 13% utilitza nous processos, en què
l’automatització és bàsica i amb les noves aplicacions és més segur. Per exemple
n’hi ha algunes que amb un sol clic des del mòbil permeten digitalitzar les despeses
i tenir-les ordenades i desades com a nota de despeses.

Així, gràcies a aquestes aplicacions, el revisor rep els informes a temps i el depar-
tament comptable amb un sistema totalment integrat té les despeses sota control.
Com a exemple, el sistema OCR permet que el justificant quedi automàticament
guardat al núvol de la plataforma on s’hagi col·locat, queden ordenats i llestos
per poder formar part de les notes de despesa. Malauradament aquest sistema de
digitalització l’implementen només un 26,1% de les empreses.

Hi ha també un altre sistema que es pot utilitzar i que es diu travel account,
que consisteix en pagar totes les despeses de viatge de forma centralitzada. Una
targeta de crèdit virtual, sense emissió de plàstic, que confereix a l’empresa molts
avantatges.

Aquest sistema permet a l’empresa tenir una informació detallada de tots els
pagaments i les múltiples variants de classificació que calguin a l’organització,
per exemple, fer-ho per centre de cost i nombre de treballadors, o pel número de
projecte pel qual es viatgi.

2.4.2 Factures proforma i factures definitives

La factura proforma és un document de compravenda sense validesa fiscal
ni comptable, que conté els detalls que posteriorment s’inclouran en la factura
definitiva. En realitat, és un document informatiu i mai pot substituir a una
factura definitiva. Mitjançant aquest tipus de factura el venedor es compromet
a proporcionar els productes o serveis especificats a un preu determinat. Per
exemple, quan ja s’ha acordat el servei o manifestat la voluntat de comprar X
productes, i encara no s’ha pagat, el que es fa és enviar una factura proforma.

La factura proforma s’utilitza molt en el comerç internacional i per això és
important que a l’hora d’emetre-la contingui una sèrie de requisits, perquè pugui
ser considerada vàlida:

• En l’encapçalament ha d’haver-hi el títol “proforma” de manera molt visible,
així s’evitaran confusions amb les factures definitives.

• Ha de tenir la identificació del proveïdor i la identificació del client.

• Una descripció dels productes o serveis que es volen comprar o vendre, el
seu preu unitari i el seu preu total.
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Aquesta tipologia de factura no forma part de la comptabilitat de l’empresa, ja que
no es tracta d’una factura definitiva, per bé que el seu contingut és molt similar al
d’una factura definitiva.

Evidentment, avui en dia hi ha programes que permeten fer factures proforma
de manera automàtica, per exemple Debitoor, Facturascloud o Modelofactura, i
enviar-les directament als clients. A més a més, aquests programes estan disse-
nyats perquè no interfereixin en la comptabilitat de l’empresa, ja que recordem
que en l’àmbit comptable no tenen cap validesa.

Després, no es pot oblidar convertir la factura proforma en factura definitiva, i
això també hi ha programes i aplicacions que ho permeten fer automàticament; les
plataformes esmentades anteriorment en són un bon exemple.

2.5 Tasques finals: seguiment d’acords, avaluació de resultats i
arxivament

En tornar del viatge i després d’haver fet l’informe pertinent, s’inicia el seguiment
dels acords (segons els objectius) assolits en el viatge. Per fer aquest seguiment,
entre les diferents accions que s’han de realitzar tenim:

• Enviar les cartes d’agraïment, tant a l’organitzador com als membres
participants, ja que és una manera de seguir fidelitzant i mantenint els
contactes existents o els nous contactes.

• A través de xarxes socials es pot anar enviant periòdicament i amb caràcter
de recordatori, en cas que es consideri oportú, tot tipus d’informació relaci-
onada amb el viatge corporatiu i, si escau, amb noves edicions: documents
en pdf, vídeos, presentacions en streaming...

• Comunicar a la manera d’un informe com ha anat el viatge i els resultats
que s’han obtingut. A més a més cal fer els memoràndums de les reunions
mantingudes per tenir dades precises sobre els acords i no acords fets.

• Complir les “promeses fetes” (enviar documentació, mantenir el contacte,
enviar materials...).

• Utilitzar el viatge com a màrqueting de continguts. Es tracta d’una estratègia
que consisteix en detectar les necessitats d’informació dels clients o altres
directius i lliurar-la de manera rellevant i en el format més adequat per poder,
d’aquesta manera, generar més contactes, vendes, negocis o millores en les
relacions internes.
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2.5.1 Avaluació i anàlisi de resultats

Les avaluacions es fan amb la finalitat de saber com ha anat el viatge i els serveis
contractats; concretament l’avió, l’hotel, el lloguer de cotxe i altres serveis que es
considerin avaluables. Si el resultat és correcte, es pot seguir amb els prestataris
d’aquests serveis, però si no ho és és important redefinir i millorar. Aquestes
avaluacions es poden fer via:

• Una comunicació directa, per exemple preguntar via telèfon l’opinió dels
participants, si escau.

• Una enquesta de satisfacció a tots els implicats.

És ben cert que la comunicació en viu sol ser un repte difícil de mesurar respecte
al retorn de la inversió. El que és mesurable són els resultats. Per exemple, si el
viatge s’ha fet per fer noves aliances, nous acords de venda d’X unitats de producte,
de buscar una política homogènia entre les franquícies en cas que sigui un tema
de franquícies...

Avaluant totes les àrees involucrades, podem completar l’informe i plasmar tot
el que s’ha realitzat en les diferents fases que s’han previst en el viatge. Hi ha
diferents vies per avaluar i analitzar. Totes tenen com a objectiu saber la utilitat i
el retorn per a l’empresa. Parlem de retorn de la inversió (ROI) i/o el retorn en
objectius (ROO). Serà important, doncs, que el directiu o treballador que hagi fet
el viatge en faci un resum, tan detallat com sigui possible, tant del ROI com del
ROO:

• ROI és un indicador que permet mesurar el rendiment que s’ha obtingut
d’una inversió. Consisteix a quantificar econòmicament els objectius. És el
valor econòmic generat com a resultat de la implementació de les diferents
accions que han sortit de les decisions preses durant el viatge. Per poder me-
surar la rendibilitat, la fórmula tradicional és: (benefici – inversió)/Inversió.
El resultat és una xifra que representa els ingressos obtinguts per l’acció,
descomptant els costos de la inversió, en què evidentment hi haurà els costos
del viatge entre altres ítems.

• ROO és la valoració qualitativa i quantitativa de l’acompliment dels
objectius. Per assolir els objectius definits haurem de tenir en compte
les característiques SMART. D’aquesta manera s’obtindran resultats no
financers (més visites a la pàgina web, més comentaris positius, enquestes
de satisfacció, imputs de premsa...). En realitat, el que fan les dades
qualitatives i quantitatives és ajudar a analitzar si els objectius que hem
preestablert s’han complert en la seva totalitat, només una part o no s’han
complert.
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En general, sol existir un desconeixement sobre els efectes i la rendibilitat
d’un viatge corporatiu, perquè la majoria dels resultats que proporcionen
solen ser immaterials i intangibles.

Un altra acció que podem fer és la de conèixer les fortaleses i debilitats de les
diferents àrees que han participat en el viatge. Això ajudarà a saber què s’ha de
reforçar per a les properes vegades que es faci un viatge corporatiu similar.

Finalment, queda la darrera fase, que és la d’arxivar tota la documentació per
tenir-la localitzada en cas d’haver de fer viatges similars. Arxivar ens permetrà
fer comparatives i estalviar temps. De fet arxivar no només és recollir un conjunt
de dades, sinó gestionar tota la informació i tenir-la disponible per a properes
ocasions i que ens ajudi a preparar amb més solvència i rapidesa totes les accions
necessàries per al viatge corporatiu.
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