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Introducció

En aquesta unitat estudiarem diversos processos que es treballen dins del de-
partament de recursos humans d’una empresa. Com es gestionen les múltiples
incidències que s’hi produeixen i quins sistemes de control de personal, manuals
i informatitzats, són els més utilitzats.

En l’apartat “Elaboració de la documentació relativa a les incidències en la relació
laboral” veurem els diferents sistemes de control de personal o de presència que
apliquen les empreses i la seva utilitat, com també el concepte d’absentisme
laboral i la seva importància dins de l’empresa. En aquest apartat també es
descriuen algunes situacions laborals de caràcter especial que els responsables del
departament de recursos humans també hauran de saber gestionar amb eficàcia.

En l’apartat “Aplicació de procediments de qualitat de gestió integral dels recursos
humans” estudiarem la importància del concepte de qualitat aplicat a l’empresa i
als recursos humans i la implementació dels models de qualitat internacionals a les
empreses del nostre país mitjançant la certificació. També estudiarem els aspectes
fonamentals d’una política de prevenció de riscos laborals.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Elabora la documentació relativa a les incidències derivades de l’activitat
laboral dels treballadors, descrivint i aplicant les normes establertes.

• Determina els aspectes bàsics de les relacions laborals quant a les comuni-
cacions internes al personal.

• Elabora formularis de recollida de dades sobre el control presencial, inca-
pacitat temporal, permisos, vacances i similars.

• Fa càlculs i estadístiques sobre les dades anteriors, utilitzat fulls de càlcul i
formats de gràfics.

• Elabora informes bàsics del control de presència, utilitzant aplicacions de
processament de textos i presentacions de continguts.

• Fa el seguiment de control de presència per aconseguir l’eficiència de
l’empresa.

• Du a terme periòdicament còpies de seguretat de les bases de dades dels
empleats.

2. Aplica procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció del
medi ambient en les operacions administratives de recursos humans reconeixent-
ne la incidència en un sistema integrat de gestió administrativa.

• Diferencia els principis bàsics d’un model de gestió de qualitat.

• Analitza la integració dels processos de recursos humans en altres processos
administratius de l’empresa.

• Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en el sector al qual pertany
l’empresa o organització.

• Aplica els processos per minimitzar l’impacte ambiental de la seva activitat.

• Aplica en l’elaboració i conservació de la documentació les tècniques de les
tres erres: reduir, reutilitzar, reciclar.
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1. Elaboració de la documentació relativa a les incidències en la
relació laboral

La gestió de recursos humans, com qualsevol altra funció de l’empresa, genera
un volum enorme d’informació. L’important és com tractar aquesta informació,
mitjançant càlculs, estadístiques, informes, etc. que siguin útils per a l’empresa i
aportin informació per a la presa de decisions.

Un exemple pot ser el càlcul d’índexs o indicadors de gestió. Un model de gestió
que usa aquest indicador és el model de quadre de comandament integral CMI o
balanced scorecard BSC.

Primer hem de definir l’objectiu dels indicadors i després establir-ne la fórmula
de càlcul. La informació que ens dóna l’indicador ha de ser clara, rellevant i
comparable amb la seva evolució en el temps. Hem de definir també l’estàndard
o el valor òptim d’aquests índex per a l’empresa o el departament de recursos
humans. Aquests indicadors poden ser de tipus quantitatiu o qualitatiu.

El control horari, l’absentisme laboral i la gestió de la qualitat, entre d’altres, són
aspectes importants que s’han de mesurar i controlar dins de la gestió dels recursos
humans.

1.1 El control horari: concepte i objectius

Al llarg dels últims anys, les empreses han instal·lat uns sistemes de control de
presència per tal de poder conèixer i controlar el temps efectiu de treball que els
treballadors dediquen a l’activitat professional.

Aquests sistemes han anat creixent i millorant al mateix temps que les tecnologies.
Actualment, moltes empreses disposen de sistemes sofisticats d’identificació tals
com targetes intel·ligents, tecnologia biomètrica, etc.

Un sistema de control horari és un sistema que controla les entrades i
sortides del personal d’una empresa amb l’objectiu d’avaluar quantes hores
es treballa, identificar si hi ha retards o identificar les incidències que s’han
produït durant una jornada de treball.

L’ús que es dóna als diferents sistemes de control de presència és molt divers en
funció del tipus d’empresa que els utilitza i en funció de la informació que cada
empresa en vol obtenir.
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Per tant, les empreses els utilitzen per a aconseguir els objectius següents:

• Obtenció de variables. Normalment en aquest cas la implantació d’un
sistema de control de presència respon a la necessitat de fer repercutir en
el full de salari certes variacions subjectes al tipus d’hores que s’han fet:
hores extres, hores nocturnes, festius, retards, absències, etc.

• Obtenció d’estadístiques. En aquest cas la utilitat que té un sistema
de control horari és subministrar una informació global i estadística per
analitzar uns comportaments col·lectius determinats. Això servirà per
preveure accions a partir de la informació històrica.

• Control d’un horari flexible. En les empreses en què hi ha sistemes
d’horaris flexibles, és imprescindible implantar un sistema que permeti als
empresaris saber realment que fa el personal, ja que sovint el descontrol
en les hores d’entrada i sortida dels treballadors al centres de treball
respectius és important. Un sistema de marcatge com aquest proporciona
una fotografia de la realitat als departaments d’RH i a la gerència de
l’empresa.

La realitat és que, normalment, les empreses que implanten sistemes de control
horari no busquen cobrir només un objectiu, sinó que hi ha una combinació dels
tres objectius descrits, encara que generalment n’hi ha un que té més importància
que els altres.

1.1.1 Tipus de controls en l’àmbit dels recursos humans

Els costos de personal són dels costos més elevats que totes les empreses han
d’assumir.

Fer una bona gestió dels recursos humans és fonamental per aconseguir una
productivitat alta i una competitivitat forta de l’empresa.

Una eina potent per aconseguir aquesta gestió eficient que ajudarà l’empresa a
obtenir més beneficis i a ser més competitiva és l’aplicació per part dels empresaris
dels diferents tipus de control existents en l’àmbit dels recursos humans.

Normalment, el control de presència s’exerceix mitjançant una eina
composta per un programari i un maquinari que porten un control de
les hores treballades de cada treballador dins l’empresa en general, bé
associades a una tasca o a un projecte en concret.

El programari de control de presència incorpora un històric de les entrades i les
sortides de cada treballador (el que també es coneix com a fitxatge o marcatge del
treballador), un registre de les incidències introduïdes pel treballador que indiquen
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Host

Terme que s’utilitza per fer
referència als ordinadors
connectats en la xarxa que
proporcionen o utilitzen serveis
en aquesta o d’aquesta. És un
equip informàtic que inclou un
IP i que està connectat amb un
equip o més.

un motiu de l’entrada/sortida o bé de l’assignació d’una de les hores a la tasca o
al projecte, i també les diferents estadístiques de productivitat i de la gestió de
recursos humans de l’empresa de manera gràfica i clara.

A més a més, també es poden generar altres dades com informes d’hores extres,
faltes, llistes de retards, llistes d’operaris presents o absents, etc.

La gestió i la planificació horària per als treballadors d’una empresa és una manera
d’organitzar el temps i treure’n el màxim profit tant per als treballadors com per a
l’empresa.

1.1.2 Mètodes i instruments de control horari

Hi ha diferents mètodes i instruments de control horari. Aquests, però, s’engloben
principalment dins dels dos sistemes següents:

• Tradicionals

• Informatitzats

1) Tradicionals

Sistema no connectat en un ordinador que normalment consisteix en unes fitxes
de cartró. El treballador fitxa cada vegada que entra i que surt. Després s’han de
fer els càlculs manualment. Aquest tipus de sistemes, molt econòmics, actualment
estan obsolets.

2) Informatitzats

Aquests sistemes es basen en un programari o aplicació que està dins d’un
ordinador (normalment un PC, tot i que en grans empreses pot ser un host o un
ordinador central o mainframe) i una sèrie de dispositius que capturen el marcatge
(i substitueixen el fitxatge tradicional) i que estan connectats en l’ordinador.
L’ordinador captura aquests marcatges, després processa la informació i, tenint en
compte unes previsions, s’estableixen les anomalies i desviacions corresponents.

En la majoria dels casos, aquests dispositius són rellotges informatitzats on el
treballador fitxa amb una targeta. Aquestes targetes poder ser:

• Targetes de banda magnètica: es tracta de la típica targeta de banda
magnètica que podem fer servir amb un determinat nombre pregravat o
gravar-hi el nombre que més interessi a l’empresa.

• Targetes codi de barres: també es tracta de la típica targeta de banda
magnètica amb el propi codi de barres personalitzat.

• Targetes amb codi de proximitat: a diferència del terminal de banda
magnètica, en el qual hi ha un contacte que fa que a la llarga es desgasti
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la targeta i el lector, amb el terminal de proximitat no hi ha aquest contacte,
la qual cosa allarga la vida de la targeta i del terminal.

• Lector xip: té exactament el mateix avantatge respecte als lectors de banda
magnètica; les targetes i els terminals tenen una vida útil més llarga.

• Lector de l’empremta digital: serveix per identificar la persona mitjançant
la seva empremta digital captada per una targeta.

En els últims anys, els sistemes de control i presència horària han anat en augment
i avui dia són moltes les empreses que es dediquen únicament i exclusivament a
dissenyar nous sistemes de control més eficaços per a les empreses. Podem trobar
sistemes més sofisticats com:

• La geometria de mà. Aquesta tecnologia consisteix a prendre una foto del
contorn de la mà del treballador i d’aquesta manera, quan es col·loca la mà
sobre un lector amb un banc de dades ja existent i configurat, es comparen
les dades d’aquesta amb les que conté la base ja existent per autoritzar
l’accés a la persona o no.

• Empremta digital. Aquesta tecnologia consisteix a identificar dotze punts de
control sobre l’empremta digital d’una persona per constituir-ne una imatge.
Quan una persona posa el dit en el lector, la imatge escanejada es compara
amb les imatges emmagatzemades en la base de dades que l’empresa
ha constituït. Segons els permisos d’aquesta persona, s’autoritzarà o es
rebutjarà.

Pany amb tecnologia biomètrica,
empremta digital

En cap cas no es pot reconstruir una empremta digital a partir dels dotze punts de
control. No es un sistema infal·lible, ja que la qualitat de la gravació de l’empremta
i l’entorn exterior poden constituir una font d’errors.

És molt útil per registrar les absències dels treballadors i controlar d’aquesta ma-
nera l’absentisme laboral. La disponibilitat de les dades s’actualitza constantment
per Internet. Totes aquestes anàlisis es poden exportar, la qual cosa en fa possible
la integració per al processament de les diferents incidències en els fulls de salari
dels diferents treballadors.

1.2 Absentisme laboral

Tenir feina avui en dia, en temps de crisi, s’ha convertit en un bé molt preuat, i ara
més que mai els treballadors eviten qualsevol perill que els pugui dur a la cua de
l’OTG.

Un dels riscos a evitar és l’absentisme laboral, la por de ser acomiadat, de formar
part d’un expedient de regulació d’ocupació, etc. està fent caure, en els últims
mesos, els nivells d’absentisme al nostre país.
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Aquest és un problema que preocupa i molt els empresaris, que veuen com per
culpa d’aquest problema els seus nivells de producció baixen i han d’atendre les
importants despeses que això els representa. Cal recordar que, durant els primers
quinze dies, la baixa per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna l’abona
l’empresa i a partir del setzè dia recau sobre la Seguretat Social o les mútues,
depenent en tot cas de si les empreses les tenen contractades o no.

Per tot això, cada cop més els empresaris intenten establir mesures de control que
siguin eficaces per tal de minimitzar aquests impactes tan negatius.

A Espanya el percentatge de treballadors que freqüentment no acudeixen a la feina
es troba per damunt de la mitjana europea i molts cops és difícil saber si el motiu
està justificat o no.

1.2.1 Concepte, motius i causes

L’essència del contracte de treball consisteix en la prestació d’un servei o la
realització d’una obra a canvi d’un salari. En la gran majoria de casos, la prestació
del servei està lligada al compliment d’una jornada laboral amb uns horaris
preestablerts.

L’absentisme laboral és l’incompliment per part del treballador de la
jornada laboral, bé perquè s’ha incorporat en retard, bé perquè no ha acudit
al lloc de treball. No tots aquests incompliments tenen el mateix tractament
legal. L’absentisme és tota falta d’assistència d’un treballador al lloc de
treball en hores que corresponguin a un dia laborable dins de la jornada legal
de treball establerta.

Per combatre amb èxit l’absentisme laboral cal conèixer-ne bé les causes, definir-
ne el tipus i disposar dels mecanismes adequats per mesurar-lo i valorar-lo. Les
causes principals que el produeixen són les següents:

• Permisos legals retribuïts: defunció o malalties greus de familiars, consultes
mèdiques, llicències per matrimoni, embaràs, natalitat, etc.; a més a més,
els que figuren recollits en el conveni col·lectiu (formació durant la jornada
laboral, reunions dels membres del comitè d’empresa i seccions sindicals, i
assemblees prèviament autoritzades per la direcció); finalment, els permisos
esporàdics per referèndum constitucional, i eleccions generals i municipals.

• Malalties comunes amb baixa per incapacitat laboral transitòria.

• Accidents de treball amb baixa laboral: tant en el propi centre de treball
com durant el desplaçament del treballador de casa al centre de treball.

• Malaltia professional: és la malaltia que s’ha contret com a conseqüència
del treball executat per part d’un treballador per compte d’altri.

• Faltes al treball per causa injustificada (absències injustificades i faltes de
puntualitat).
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• Conflictes laborals: parades, vagues, etc.

• Altres: absències degudes a inclemències del temps, catàstrofes, etc.

L’absentisme laboral no justificat és un fenomen sociològic directament vinculat a
l’actitud de l’individu i de la societat davant el treball. Una de les causes directes
de l’absentisme laboral és les condicions de treball ens les quals es desenvolupa
el treballador. Tot allò que propiciï una actitud adequada (integració, satisfacció,
motivació, representativitat, etc.) repercuteix directament en la disminució de
l’absentisme laboral. Tot allò que afavoreixi un deteriorament d’aquesta actitud
potenciarà un grau superior d’absentisme laboral (falta de promoció, tasques
monòtones i repetitives, etc.).

L’absentisme laboral no es pot tractar exclusivament de manera coercitiva, sinó
que les empreses han de posar els seus esforços en l’arrel del problema millorant
l’ambient de cada centre de treball.

En conseqüència, fonamentalment s’hauran de dur a terme dos tipus d’accions:

1. Accions a curt termini, consistents en mecanismes adequats que tinguin
tendència a descobrir situacions fraudulentes que es produeixen en l’absen-
tisme laboral.

2. Accions a mitjà i llarg termini, amb tendència a augmentar la promoció
de la humanització de les tasques en tots els aspectes, amb l’objectiu de
facilitar l’assiduïtat al centre de treball no solament materialment, sinó
també psicològicament.

L’absentisme laboral és regulat en l’Estatut dels treballadors, del 8 de març de
1980, i en modificacions posteriors en els articles següents:

Article 20.4

L’empresari pot verificar l’estat de malaltia o accident del treballador que aquest hagi al·legat
per justificar la seva falta d’assistència a la feina mitjançant un reconeixement a càrrec de
personal mèdic. La negativa del treballador a sotmetre’s a aquest reconeixement podrà
determinar la suspensió dels drets econòmics que existeixen a càrrec de l’empresari per
les situacions esmentades.

Article 37.3 i d’altres

El treballador, si ho avisa i ho justifica prèviament, es pot absentar de la feina conservant
el dret a remuneració per algun dels motius i pel temps següents:

1. Quinze dies naturals en cas de matrimoni.

2. 2 dies pel naixement de fill i per la defunció, accident o malalties greus, hospitalització o
intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de parents fins
al segon grau de consanguinitat o afinitat. Si per aquest motiu el treballador ha de fer un
desplaçament, el termini és de 4 dies.

3. Maternitat, paternitat i/o adopció d’un fill menor de cinc anys: 16 setmanes. En el cas de
parts múltiples, aquest permís es pot ampliar fins a 18 setmanes.

4. 1 dia per trasllat del domicili habitual.
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5. Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i
personal, incloent-hi l’exercici del sufragi actiu. Si en una norma legal o convencional figura
un període determinat, cal atenir-se al que aquesta norma disposi pel que fa a la durada de
l’absència i a la seva compensació econòmica. Si el compliment del deure esmentat implica
la impossibilitat de prestar el treball degut en més del 20% de les hores laborables en un
període de 3 mesos, l’empresa pot passar el treballador afectat a la situació d’excedència
que regula l’article 46.1 de l’Estatut dels treballadors.

6. Per exercir funcions sindicals o de representació del personal, en els termes establerts
legalment.

7. Pel temps indispensable per fer exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que
s’hagin de fer dins de la jornada de treball.

8. 13 dies consecutius de permís de paternitat.

9. Les treballadores, per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tenen dret a 1 hora d’absència
de la feina, que poden dividir en 2 fraccions. La durada del permís s’incrementa
proporcionalment en els casos de part múltiple. El treballador/a, per voluntat pròpia, pot
substituir aquest dret per una reducció de la jornada de mitja hora, amb la finalitat d’acumular-
la en jornades completes en els termes que preveu la negociació col·lectiva o l’acord a què
arribi amb l’empresari respectant el que aquesta estableix. Poden gaudir d’aquest permís
indistintament la mare o el pare, si tots dos treballen.

10. Permís per desplaçament: el treballador que s’ha hagut de desplaçar a una població diferent
de la de la seva residència habitual, per un temps inferior a un any, té dret, per cada 3 mesos
de desplaçament, com a mínim a 4 dies laborables (no pas naturals, és a dir, no compten els
diumenges i els dissabtes, depenent de quin sigui el seu règim de descansos) d’estada al seu
lloc d’origen, sense comptar els que hagi perdut en el viatge.

11. Cerca d’ocupació per l’extinció del contracte per causes objectives: sis hores setmanals
durant el període de 30 dies de preavís.

12. La impossibilitat de prestar serveis, quan l’empresari s’endarrereixi a donar-li feina per un
impediment que sigui culpa seva: el temps que duri aquest impediment.

13. Permís per hospitalització del nounat o naixement d’un fill prematur: la mare o el pare
treballadors es poden absentar de la feina durant una hora quan el nadó encara sigui a
l’hospital després del part, tant per ser un nadó prematur com per qualsevol altra causa.
També es pot reduir la jornada fins a un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional
del salari.

14. Representació unitària. Delegats de personal i comitè d’empresa. Segons el quadre horari,
atenent el nombre de treballadors de l’empresa o centre de treball.

15. Delegats de prevenció de riscos laborals: temps necessari per a les visites per observar i
vigilar, i les reunions amb el comitè de seguretat i salut, quan n’hi hagi.

16. El treballador té dret a gaudir dels permisos necessaris per assistir a exàmens i a tenir
preferència a l’hora d’escollir torn de treball, en cas que aquest sigui el règim instaurat a
l’empresa, si cursa amb regularitat estudis per obtenir un títol acadèmic o professional.

17. Els treballadors que tinguin la consideració de víctimes de gènere o víctimes de terrorisme,
tindran dret per fer efectiu el seu dret a la protecció o el seu dret a l’assistència social
integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a
la reordenació del temps de treball mitjançant l’adaptació de l’horari, l’horari flexible, o altres
formes d’ordenació dels temps de treball que es facin servir a l’empresa.

1.2.2 Tipologia de les absències laborals

Hi ha dos tipus d’absentisme clarament diferenciats:
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1. Absentisme legal i involuntari

2. Absentisme personal i voluntari

Absentisme legal i involuntari

Es caracteritza perquè és un cost per a l’empresa i perquè el treballador, en
aquestes circumstàncies, continua percebent la remuneració. És el que es pot
denominar absentisme retribuït i comprèn principalment els casos següents:

• Malaltia comuna amb baixa per incapacitat laboral transitòria.

• Accident laboral i malaltia professional.

• Permisos legals retribuïts.

• Maternitat i adopció de fills menors de 5 anys.

Absentisme personal i voluntari

Es caracteritza perquè representa un cost d’oportunitats per a l’empresa i perquè
el treballador, en tals circumstàncies, no continua percebent las remuneració. És
el que es podria denominar absentisme no retribuït i comprèn principalment els
casos següents:

• Permisos personals: faltes absències personals que no són objecte de
retribució (absències injustificades, faltes de puntualitat etc.).

• Absències no autoritzades: absències per motiu de sanció, quan aquesta
s’acompanyi de suspensió de treball i salari.

• Conflictes laborals: parades, vagues, assemblees no autoritzades per motius
de caràcter laboral.

• Excedències: l’excedència és una situació similar a la de la suspensió del
treballador del seu lloc de treball; la diferència rau en el fet que mentre
que en una situació de suspensió el treballador sempre té dret a tornar-se a
incorporar al lloc de treball, en el cas de l’excedència aquest dret no existeix.
Hi ha tres tipus d’excedències:

– Excedència voluntària. Quan un treballador amb 1 any com a mínim
d’antiguitat dins l’empresa té dret que se li reconegui la situació d’ex-
cedència voluntària per un termini no inferior a 4 mesos i no superior
a 5 anys.Només es pot demanar una nova excedència voluntària si han
transcorregut 4 anys des de l’acabament de l’anterior. Aquesta modali-
tat de permís concedeix al treballador el dret preferent a reingressar en
l’empresa si hi ha algun lloc de treball vacant de categoria professional
igual o similar al que ha ocupat amb anterioritat. D’aquesta manera,
aquest treballador només pot reingressar en l’empresa si hi ha vacants,
però si no n’hi ha queda fora de l’empresa. En aquest cas, el període
d’excedència no computa a l’efecte d’antiguitat.
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– Excedència per a la cura de familiars. Els treballadors tenen dret
a un període d’excedència de duració no superior a 3 anys per
atendre cada fill biològic, per adopció o acolliment. Aquest període
es comptabilitza a partir de la data del naixement o, si s’escau, des
de la data de la resolució judicial o administrativa de l’acolliment o
l’adopció. En aquest cas, s’atorga el dret de reserva del mateix lloc
de treball durant el primer any, i durant els 2 anys següents la reserva
queda limitada a un lloc del mateix grup professional o equivalent.
Així mateix, els treballadors tenen dret a un període d’excedència de
duració no superior a 2 anys per fer-se càrrec de la cura de familiars,
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat,
accident, malaltia o discapacitat no es puguin valer per si mateixos i
no exerceixin cap activitat retribuïda. El període en què el treballador
estigui en aquestes situacions d’excedència són computables a l’efecte
d’antiguitat i el treballador té dret a l’assistència a cursos de formació
professional.

– Excedència forçosa. Per designació o elecció d’un càrrec públic i
per a l’exercici de funcions de caràcter sindical d’àmbit provincial o
superior, que dura el que duri l’exercici del càrrec representatiu.

El període d’excedència computa a l’efecte de l’antiguitat i el treballador té dret a
la reserva del lloc de treball.

Quin és el perfil de l’absentista?

Les dones d’entre vint-i-sis i trenta-cinc anys i les més grans de cinquanta-
cinc són els col·lectius en què l’absentisme sol ser més freqüent. Les primeres
donen més importància a la conciliació de la vida laboral i familiar, les segones
són les que assumeixen una major càrrega de responsabilitats familiars fora de
l’entorn laboral.

Pel que fa al tipus de feines, el sector de serveis, l’Administració pública i les
assegurances, en definitiva, el sector administratiu, registren els nivells més elevats
d’absentisme. També el sector de l’automòbil, en què bona part del sou (un 40%)
va lligat a la productivitat, i en el sector públic, en què la mitjana d’edat és superior
a la mitjana del sector privat.

El dia en què més es nota l’absentisme en el lloc de treball és el divendres, que
quintuplica el segon: el dilluns.

I per països, França, Alemanya i Bèlgica registren els percentatges més elevats
que no van a treballar. En l’altre extrem trobem països com Itàlia o Àustria.
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1.2.3 Documents i registres de control, en suport convencional i/o
informàtic

Perquè les accions i activitats empresarials es compleixin, és necessari que hi hagi
un registre adequat i un control del capital intel·lectual. Amb el control i registre
del personal, es tracta d’assegurar que les diverses unitats organitzatives funcionin
de manera correcta. L’objectiu central d’aquesta tècnica és controlar les entrades
i les sortides del personal, el compliment de l’horari de treball, les hores extres,
les vacances, les llicències, etc.

Figura 1.1. Model de targeta d’assistència
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Aquest procés tècnic s’aplica des del moment en què el treballador ingressa en
l’empresa. L’ingrés es registra en una fitxa de personal preelaborada per l’àrea de
recursos humans, i s’emplena immediatament el primer dia de feina.

Els instruments tècnics de registre i control del desenvolupament de recursos
humans, s’stableixen, en cada cas, segons les necessitats, naturalesa i exigències
de cada empresa.

Les petites i mitjanes empreses utilitzen els sistemes de control d’accessos
informatitzats (rellotges informatitzats principalment i tecnologia biomètrica en
el cas d’empreses multinacionals o més especialitzades).

Pel que fa al control d’accessos mitjançant suport convencional, val a dir que ac-
tualment aquest sistema tradicional ha quedat obsolet. Avui dia, només trobarem
algunes petites empreses que utilitzen aquest sistema per controlar els treballadors.
Són empreses que han girat l’esquena a les noves tecnologies i s’han quedat, per
la seva pròpia naturalesa, al marge de la tecnologia.

En la figura 1.1 i figura 1.2 es mostren alguns exemples de fitxes de control de
personal amb suport convencional (paper).

Figura 1.2. Full d’autorització de sortida

1.2.4 Aplicacions informàtiques específiques de control de
presència i de control d’accessos

En general, una àrea de recursos humans s’estableix quan en el seu procés
normal de creixement, els gerents i administradors de l’empresa comencen a
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sentir la necessitat de tenir un àrea especialitzada en certes funcions que es
fan progressivament complicades. En el moment de la seva creació, la unitat
administrativa de recursos humans sol ser petita, i normalment consta d’unes
aplicacions informàtiques senzilles de gestió de personal que controla un executiu
de nivell mitjà. És comú que es limiti a dur els registres dels treballadors actuals,
verificar el compliment dels requisits legals i, en alguns casos, a col·laborar en la
detecció de candidats a ser seleccionats.

A mesura que l’organització i la seva demanda creixen, l’àrea de recursos humans
esdevé més important i complexa. En tota empresa per petita que sigui, sempre
hi ha almenys una persona que, a més de les seves tasques, es dedica a accions
de personal com, per exemple, emplenar plantilles, controlar l’assistència, portar
arxius o carpetes dels treballadors, etc. No obstant això, les empreses mitjanes i
grans han vist la necessitat de crear unitats o àrees administratives especialitzades
de personal, correctament informatitzades, perquè es duguin a terme funcions
específiques pròpies de l’àrea.

En una gran empresa el responsable de recursos humans ha de ser un tècnic es-
pecialitzat, amb uns coneixements específics adquirits per estudis o experiències,
i que s’ha de dedicar a administrar totes les activitats de recursos humans, amb
l’autoritat funcional respectiva.

Per a l’administració efectiva dels recursos humans, una empresa ha de treballar
sobre la base d’un programa de recursos humans, que li ha de permetre conèixer
de manera sistemàtica les persones que treballen per a aquesta, com a mínim, en
els aspectes següents:

1. Coneixement del currículum de cada persona.

2. Coneixement de les capacitats de cada persona referit al següent:

• Capacitat per adquirir nous coneixements.

• Capacitat i habilitat per actuar en llocs que impliquin prendre decisions
i coordinar grups.

• Capacitat de comandament i gestió.

• Capacitat per solucionar problemes.

• Capacitat per actuar de manera responsable.

• Capacitat per actuar en llocs de línia o staff.

A més del coneixement de les capacitats de cada treballador, el programa ha de
desenvolupar els aspectes potencials. Això significa que hi ha col·laboradors
els coneixements i habilitats dels quals permeten dur a terme una quantitat i
qualitat superiors de treball. L’objectiu d’una avaluació del potencial és detectar
les potencialitats dels treballador. Es poden detectar el nivell de concentració i
atenció, el nivell de raonament lògic, la creativitat, l’organització, la capacitat de
treball sota pressió, la qualitat en el treball, l’empatia, la impulsivitat, l’extraver-
sió–introversió, la capacitat de treball en equip, la iniciativa, el dinamisme i el
lideratge entre els uns i els altres.
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Tenir un panorama clar de les potencialitats permet a l’empresa aprofitar al màxim
les qualitats desconegudes del personal. La reubicació de treballadors basada en
l’avaluació de potencial permet augmentar la productivitat de l’empresa i al mateix
temps la satisfacció del personal. Aquest procés també facilita la promoció interna
dintre de l’empresa.

Els resultats principals que podem resumir del domini d’un bon programa de
personal serien:

• Coneixement de cada treballador, la seva història i la seva realitat present.

• Coneixement del que un treballador pot fer ara i en el futur en funció de les
seves capacitats.

• Distància entre allò que el lloc demana del treballador i el que aquest fa
efectivament.

• Pla de formació per a cada treballador. Pla de llocs als quals pot accedir.

• Informació d’un arxiu de personal, que li permeti prendre decisions per a
canvis interns de manera immediata.

Tot aquest programa ha de servir per a una bona assignació de recursos humans,
responent a una exigència empresarial actual.

1.3 Gestió de llocs especials

En aquest apartat es descriuen algunes situacions laborals de caràcter especial que
els responsables del departament de recursos humans també han de gestionar amb
la mateixa eficàcia que la resta.

1.3.1 Lloc de treball afectats per situacions especials dins
l’estructura organitzativa i departamental: identificació, registre i
comunicació

Actualment són molts els treballadors i empresaris que es volen beneficiar dels
avantatges dels nous sistemes de treball. El mercat laboral és un mercat canviant
i molt flexible que requereix noves formes de treball que s’adaptin a aquesta
flexibilitat.

Amb el teletreball l’empresari pot reduir costos de personal, estalviant-se els
desplaçaments dels treballadors al centre de treball, per exemple. A més, el
seu negoci ja no necessitarà grans infraestructures; per tant, les grans inversions
s’hauran acabat.
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Amb la subcontractació o outsourcing també es permet augmentar la flexibilitza-
ció de l’organització i disminuir els costos fixos.

Es pot afirmar que aquestes formes de treball emergent facilitaran l’entrada en el
mercat laboral a nous emprenedors, els quals no necessitaran grans capitals inicials
per desenvolupar la seva idea de negoci i llançar-se a la conquesta del mercat.

A continuació es mostren amb deteniment les característiques principals d’aquests
dos nous sistemes de treball que són la subcontractació o outsourcing i el
teletreball.

La subcontractació

La subcontractació és una tendència actual que ha format part important de les
decisions administratives dels últims anys en totes les empreses arreu del món.

La subcontractació s’ha definit de diverses maneres.

És l’ús de recursos exteriors a l’empresa per dur a terme activitats que
tradicionalment executaven personal i recursos interns. És una estratègia
d’administració per mitjà de la qual una empresa delega l’execució de certes
activitats a empreses altament especialitzades.

També podem trobar d’altres definicions igualment acceptades:

• És contractar i delegar a llarg termini un o més processos no crítics per a un
negoci, a un proveïdor més especialitzat per aconseguir una major efectivitat
que permeti orientar els millors esforços d’una empresa a les necessitats
neuràlgiques per al compliment d’una missió.

• Acció de recórrer a una agència externa per dur a terme una funció que
anteriorment es duia a terme dintre de l´empresa.

• És el mètode mitjançant el qual les empreses es desprenen d’alguna activitat,
que no forma part de les seves habilitats principals, i la passen a un
tercer especialitzat. Per habilitats principals o centrals s’entenen totes les
activitats que formen el negoci central de l’empresa i en les quals es tenen
avantatges competitius pel que fa a la competència.

La subcontractació és més que un contracte de persones o actius, és un
contracte per resultats. En un context de globalització de mercats, les
empreses s’han de dedicar a innovar i a concentrar els seus recursos en el
negoci principal.
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El teletreball

El teletreball constitueix un nou sistema organitzatiu del treball. Pot ser una
sortida professional per a moltes persones que per algun motiu tenen dificultats
per desplaçar-se o no es volen desplaçar a un lloc de treball convencional.

Per teletreballar només cal disposar d’un ordinador personal, un mòdem i una
connexió a Internet, que de vegades els facilita la mateixa empresa. A partir d’aquí
les necessitats específiques de cada professional varien en funció de l’activitat.

El teletreball és el treball (dependent o autònom) fet a distància (del lloc
físic que l’organització destina habitualment als empleats o del client que el
contracta), mitjançant l’ús de les TIC (el conjunt convergent de tecnologies
de tractament de la informació i la comunicació que afegeixen valor al
treball).

Les persones teletreballadores actuen en quasi tots els camps professionals, però
n’hi ha uns en els quals el desenvolupament informàtic i el tipus d’activitat han
facilitat que el teletreball s’hagi desenvolupat més que en d’altres. Destaquem
totes aquestes feines que es poden dur a terme des del teletreball:

• Comptables

• Administratius

• Comercials

• Arquitectes

• Enginyers

• Dissenyadors de pàgines web

• Il·lustradors

• Advocats

• Formadors en línia

• Ramaders

• Etc.

Avantatges per a la persona teletreballadora:

• Millora la conciliació entre la vida laboral i la professional.

• Estalvi de temps, de desplaçaments i de diners.

• Llibertat a l’hora de seleccionar el lloc de residència de manera independent
de la ubicació de la feina.



Operacions administratives de recursos humans 24 Processos de l'activitat laboral

• Si la persona té una discapacitat pot treballar en un entorn adaptat a les seves
necessitats.

Avantatges per a l’empresa:

• L’empresa pot contractar sense limitacions geogràfiques.

• Increment de la productivitat a causa del temps que estalvia la persona
treballadora en desplaçaments per raó del clima de treball que pot tenir a
casa seva.

• Inversió i cost mensual en infraestructures, inferiors.

• Menys canvis de plantilla, reducció de costos de personal, que és un dels
costos més importants en les empreses del nostre país.

Avantatges per a la societat:

• Menys contaminació.

• Més oportunitats d’ocupació per a les persones amb discapacitat.

• Més utilització dels recursos públics.

Inconvenients per al teletreballador:

• Treball rutinari, pèrdua del contacte i de la vida social, aïllament.

• Dificultat per separar horaris. Aquesta flexibilitat horària es pot convertir
en un perill i produir estrès al treballador.

• Amb el teletreball no es pot garantir la qualitat del lloc de treball.

Inconvenients per a l’organització:

• És més difícil controlar l’evolució de la feina.

• És difícil motivar els treballadors.

• La confidencialitat de la informació pot quedar menys protegida.

Tipus de teletreball

Es poden establir dos grans grups de teletreball en funció del tipus de contracte
que s’estableix entre el treballador i l’empresa.

Un és el constituït pels treballadors que formen part de la plantilla de l’empresa
i que, no obstant això, duen a terme la seva feina des de casa. L’única diferència
amb el sistema tradicional és que el treballador no es troba físicament dins de
l’empresa.

Els teletreballs com freelance representen el segon dels tipus de teletreball.
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1.3.2 Tècniques en l’estructuració de l’organització laboral davant
els canvis de personal.

Quins procediments administratius segueixen les empreses en els casos d’acomi-
adament col·lectiu? Què és un ERO? Com actuen l’empresa i l’Administració
davant d’aquest fet?

L’acomiadament col·lectiu (també conegut amb el nom d’ERO, expedient
de regulació d’ocupació) és el procediment que realitza una empresa per
suspendre o extingir definitivament les relacions laborals amb part de la seva
plantilla per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Aquest procediment es pot dur a terme en les circumstàncies següents que preveu
la llei:

• Acomiadament col·lectiu: extinció de la relació laboral per causes econò-
miques, tècniques, organitzatives o de la producció.

• Suspensió de la relació laboral per causes econòmiques, tècniques, organit-
zatives o de la producció.

• Reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o
de la producció.

• Extinció i suspensió de la relació laboral per força major.

• Extinció dels contractes de treball de la totalitat de la plantilla de l’empresa
per les causes anteriors, sempre que el número de treballadors afectats sigui
superior a cinc.

S’entén que som davant d’un acomiadament col·lectiu quan la reducció de la
plantilla (no del centre de treball) afecta en un període de noranta dies a:

• 10 treballadors, en les empreses que ocupin menys de 100 treballadors.

• El 10% dels treballadors, en les empreses que ocupin entre 100 i 300
treballadors.

• 30 treballadors, en les empreses que ocupin 300 o més treballadors.

Per al còmput de les extincions de contractes s’ha de tenir en compte qualsevol
altra extinció de contracte, produïda a iniciativa de l’empresari i per causes no
imputables al treballador (no es tenen en compte les extincions de contractes
temporals per la seva finalització normal)
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La normativa actual defineix aquestes causes d’una forma molt àmplia:

• Causes econòmiques: quan dels resultats de l’empresa es preveu l’existèn-
cia de pèrdues actuals o previstes o una disminució dels ingressos o vendes.
En tot cas sempre que durant tres trimestres consecutius el nivell de vendes
de cada trimestre sigui inferior a l’anterior.

• Causes tècniques: entre d’altres, quan es produeixen canvis en els sistemes
i mètodes de treball del personal o en el mode d’organitzar la producció.

• Causes productives: entre d’altres, quan es produeixen canvis en la
demanda dels productes de l’empresa per part del mercat.

Especificacions

1) Inici del procediment

El procediment d’acomiadament col·lectiu s’iniciarà per escrit, mitjançant la
comunicació de l’obertura del període de consultes adreçada als representants dels
treballadors de l’empresa i a l’autoritat laboral.

Aquesta comunicació tindrà el contingut següent:

• L’especificació de les causes de l’acomiadament col·lectiu.

• Nombre i classificació professional dels treballadors afectats i nombre i
classificació professional dels treballadors ocupats l’últim any, si cal per
centre de treball, província i CCAA.

• Concreció del període previst per a la realització dels acomiadaments.

• Criteris que s’han fet servir per seleccionar els treballadors afectats.

• Memòria explicativa de les causes que el justifiquen, adjuntant en cada
cas documentació econòmica de l’empresa i els informes tècnics que la
justifiquin.

• En companyies de 50 treballadors o més, un pla de recol·locació externa
dels treballadors.

• Sol·licitud als representants dels treballadors de l’emissió preceptiva de
l’informe sobre l’expedient d’ocupació.

L’autoritat laboral desenvoluparà únicament una funció de tutela de les parts i
de vigilància del compliment dels requisits legals i formals del procediment (a
diferència de la normativa anterior, no en cal l’aprovació). L’empresa, juntament
amb la remissió de tot el contingut de la comunicació, haurà d’informar a
l’autoritat laboral de la composició dels òrgans de representació dels treballadors
i la comissió negociadora. Només cal la seva autorització en les extincions o
suspensions de contracte per força major.
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En aquest sentit són representants dels treballadors els comitès d’empresa i
delegats de personal dels centres possiblement afectats per la reducció de plantilla,
el comitè intercentres, si té assumida competència en aquest tema, i els delegats
sindicals que hi hagi a l’empresa. Si no hi ha representants dels treballadors en
el centre o centres afectats, els treballadors poden intervenir directament si el seu
nombre és inferior a 10, o per mitjà de 5 representants (com a màxim) si excedeixen
d’aquest nombre.

2) Desenvolupament del període de consultes

L’objectiu del període de consultes de l’empresari amb els representants dels
treballadors és debatre sobre les possibilitats d’evitar o reduir l’acomiadament
col·lectiu i arribar a acords si és possible.

La durada del període de consultes és com a màxim 30 dies naturals si l’empresa
té més de 50 treballadors o bé 15 dies naturals si l’empresa té menys de 50
treballadors. L’empresari i els representants dels treballadors han de negociar de
bona fe, la qual cosa significa que han de fer el possible per aconseguir un acord.
Es permet la substitució del període de consultes pel procediment de mediació i
arbitratge de mutu acord. El període de consultes pot finalitzar abans, amb l’acord
de les parts o quan aquestes manifesten que no hi ha possibilitat d’arribar a un
acord.

El contingut de les consultes s’ha de reflectir en actes i, en tot cas, en una acta
final, en la qual es deixi constància de les negociacions que s’han dut a terme i
de la documentació i informes examinats entre l’empresari i els representants dels
treballadors.

La consecució d’un acord vàlid durant el període de consultes requereix que
s’assoleixi de conformitat entre l’empresari i la majoria dels membres del comitè
o comitès d’empresa, dels delegats de personal o, si s’escau, de les representacions
sindicals, si n’hi ha.

Entre les mesures per reduir o mitigar els efectes de l’acomiadament col·lectiu,
se’n poden contemplar dos tipus:

Mesures socials d’acompanyament (intenten reduir el nombre de treballadors
afectats)

• Recol·locació interna dels treballadors dins de l’empresa o en una altra del
grup d’empreses.

• Mobilitat funcional dels treballadors.

• Mobilitat geogràfica dels treballadors.

• Modificacions substancials de les condicions de treball.

• Inaplicació de les condicions de treball recollides en el conveni col·lectiu.

• Accions de reciclatge o formació dels treballadors per a la seva permanència
a l’empresa.
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• Qualsevol altra mesura organitzativa, tècnica o de producció destinada a
reduir el nombre de treballadors afectats.

Mesures per atenuar-ne les conseqüències als treballadors afectats:

• Dret al reingrés preferent en cas de futures vacants a l’empresa.

• La recol·locació externa dels treballadors, mitjançant empreses de re-
col·locació autoritzades.

• Accions de formació per millorar l’ocupabilitat dels treballadors.

• Promoció de l’ocupació en règim d’autònoms.

• Mesures compensatòries amb les despeses de mobilitat geogràfica.

• Mesures compensatòries de les diferències salarials amb una nova ocupació.

3) Finalització del període de consultes

Pel que fa a la comunicació de la decisió empresarial d’acomiadament col·lectiu,
una vegada finalitzat el període de consultes l’empresari ha de comunicar a
l’autoritat laboral el resultat del període de consultes. Si hi ha acord n’adjuntarà
una còpia. Així mateix, l’empresari ha de remetre a l’autoritat laboral les actes i
l’acta final en la qual consta el contingut de les consultes.

L’empresari comunicarà en el termini de quinze dies a l’autoritat laboral i als repre-
sentants dels treballadors la decisió sobre l’acomiadament col·lectiu que realitza
aportant la documentació respectiva a les mesures socials d’acompanyament que
es duran a terme i el pla de recol·locació externa en el cas d’estar-hi obligada.

Els representants dels treballadors tenen prioritat de permanència a l’empresa, així
com aquells col·lectius de treballadors que indiqui el conveni col·lectiu o s’hagi
pactat a l’acord del període de consultes (que poden ser treballadors amb càrregues
familiars, de determinada edat, amb discapacitat...)

Una vegada feta la comunicació anterior i transcorreguts com a mínim 30 dies
de l’inici del període de consultes, l’empresari podrà començar a notificar indi-
vidualment els acomiadaments als treballadors afectats, amb les indemnitzacions
corresponents (amb el límit legalment establert o a la superior que s’hagi arribat
per l’acord, si és el cas).

4) Altres supòsits

Suspensió de la relació laboral o reducció de jornada per causes econòmiques,
tècniques, organitzatives o de la producció.

Hi ha dos supòsits que permeten que un expedient de regulació d’ocupació a
l’empresa no derivi directament en un acomiadament col·lectiu. Aquest són la
possibilitat que té l’empresa de suspendre temporalment els contractes de treball
i la possibilitat de procedir a la reducció de la jornada laboral, amb la conseqüent
reducció de la retribució.
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El contracte de treball podrà suspendre’s per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció quan el cessament de l’activitat dels treballadors
afecti a dies complets, continuats o alterns, durant almenys una jornada ordinària
de treball. En aquest cas la suspensió suposa que el contracte de treball queda
temporalment sense efectes (no treball, no retribució).

La jornada de treball podrà reduir-se per causes econòmiques, tècniques, organit-
zatives o de producció. S’entendrà per reducció de jornada la disminució temporal
entre un 10% i el 70% de la jornada de treball diària, setmanal o anual.

En aquest supòsits, el procediment és força similar al de l’acomiadament col·lectiu,
amb els següents matisos:

• La suspensió dels contractes o la reducció de jornada, s’adequaran a la
situació conjuntural que es pretengui superar.

• Aquestes situacions no donaran dret a cap tipus d’indemnització.

• Durant les suspensions de contractes o reduccions de jornada, es portaran a
terme accions formatives per augmentar la polivalència i l’ocupabilitat dels
treballadors afectats.

1.3.3 Avaluació del compliment, mesura d’indicadors i estudi
desviacions estàndard

El responsable del departament de recursos humans sovint es fixa en el passat de
les seves gestions, n’analitza els èxits i fracassos, per descobrir què va ocórrer i
per què, i prendre les mesures necessàries, si cal, per evitar que es tornin a produir
els mateixos errors. Potser no va preveure prou bé les conseqüències d’un ERO?
Es va contractar més gent de la necessària? Els tipus de contractes no van ser els
més adequats? El personal no estava prou qualificat?

Control i avaluació de l’àrea de recursos humans

La funció de l’àrea de recursos humans és l’avaluació de l’efectivitat en la
implantació i execució de tots i cadascun dels programes de personal, i del
compliment dels objectius d’aquest departament; es du a terme bàsicament
per mitjà de l’auditoria de recursos humans.

Un bon control ha de preveure que sempre es produeixen desviacions respecte al
que s’ha planificat. L’economia i el mercat són variables i, per tant, les empreses
es veuen influenciades per aquesta variabilitat, és impossible de preveure-ho tot.
Però es pot afirmar que un bon gestor de recursos humans és el que pot conèixer les
possibles desviacions del mercat i s’hi sap anticipar per minimitzar-ne els efectes
sobre l’empresa.
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El control sempre és necessari en totes i cadascuna de les àrees de l’empresa pels
motius següents:

1. Un bon control verifica l’assoliment dels objectius que s’han planificat.

2. Un bon control detecta desviacions. Una de les funcions inherents al
control és descobrir les diferències que es presenten entre l’execució i la
planificació.

3. L’objecte del control és preveure i corregir els errors.

Hi ha tres mètodes per establir estàndards de qualitat, i l’aplicació varia d’acord
amb les necessitats específiques de l’àrea en què s’implementin: Un estàndard de
qualitat és qualsevol norma o protocol internacional que han de complir tots els
béns i serveis, de qualsevol índole, per a la seva distribució i consum final.

N’hi ha de diferents tipus:

1. Estàndards estadístics. Anomenats també històrics, s’elaboren a partir de
l’anàlisi de dades d’experiències passades.

2. Estàndards fixats per apreciació. Aquests són els que es fan servir principal-
ment en el departament de recursos humans. Són principalment judicis de
valor, resultat de les experiències passades.

3. Estàndards tècnicament elaborats. Són els que es fonamenten en un estudi
objectiu i quantitatiu d’una situació de treball específica.

El Control de qualitat en l’àmbit dels recursos humans es defineix
com l’anàlisi de les polítiques i pràctiques del personal de l’empresa i la
l’avaluació del seu funcionament actual, acompanyat de suggeriments per a
la seva millora.

Procediment

• Avaluació de l’actuació. Aquest tipus d’avaluació mesura l’efectivitat
dels treballadors a partir d’uns estàndards d’actuació que avaluen resultats
tenint en compte factors com ara aquests: rotació; absentisme; pèrdues
per desaprofitament; reclamacions de clients; queixes dels subordinats,
companys i supervisors, etc.

• Avaluació del reclutament i de la selecció. Efectivitat en el procediment
de selecció, eficiència del personal i la seva integració en els objectius de
l’empresa. Analitza els acomiadaments i les causes que el provoquen.

• Avaluació de la capacitació i el desenvolupament. Estudis de productivi-
tat, i desenvolupament de personal (carrera d’ascensos, per exemple.)
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• Avaluació de la motivació. És un dels aspectes menys avaluables per la
seva intangibilitat, ja que el seu objectiu és mesurar la moral del personal;
es du a terme per mitjà d’enquestes d’actitud; estudis d’absentisme, retards
i rotació, freqüència de conflictes, etc.

• Avaluació dels sous i els salaris. Es fa mitjançant estudis de salaris de
l’empresa en relació amb enquestes regionals de salaris de característiques
similars.

• Avaluació sobre higiene i seguretat, i serveis i prestacions. La mesura
de l’efectivitat d’aquests programes s’obté per mitjà d’anàlisis de registres
i estadístiques relatius a l’índex d’accidents, l’anàlisi de l’absentisme, etc.

És important esmentar que el control de recursos humans es refereix a tots els
membres de l’organització, sense importar a quin departament pertanyen, i que
els controls i tècniques varien d’acord amb la grandària i les necessitats de cada
empresa.

1.3.4 Bones pràctiques en l’entorn laboral

El concepte bones pràctiques laborals conté una accepció molt àmplia i general.

D’una banda, es considera una bona pràctica tota experiència que es guia per prin-
cipis, objectius i procediments adequats i/o pautes aconsellables que s’adeqüen
a una determinada perspectiva normativa o a un paràmetre consensuat. D’altra
banda, tota experiència que ha llançat resultats positius, demostrant la seva eficàcia
i utilitat en un context concret. No obstant això, de manera espontània també ha
reflectit qualsevol experiència qualificada subjectivament com a reeixida.

Des d’una perspectiva objectiva, una bona pràctica laboral és la que facilita
el desenvolupament dels recursos humans en un context de respecte als drets
acceptats per la comunitat, i de desenvolupament i progrés de l’economia i
l’empresa.

Així mateix, des de la perspectiva de l’Organització Internacional del Treball
(OIT) una pràctica laboral s’ha de veure des del paradigma del treball decent,
entès com l’ocupació productiva que és remunerada justament i que s’exerceix
en condicions de llibertat, equitat, seguretat i respecte a la dignitat humana.

De la mateixa manera, l’OIT assenyala que una bona pràctica en matèria de
relacions laborals es podria entendre com l’experiència de caràcter col·lectiu que,
en el marc del respecte als principis i drets fonamentals del treball (tal com els
defineix la Declaració de l’OIT), es pot qualificar de reeixida per a garantir el
benestar dels treballadors i el progrés de les empreses, millorant el nivell de
relacions internes, garantint condicions adequades de treball i ocupació, facilitant
l’increment de la productivitat i el salari, desenvolupant una cultura de concertació



Operacions administratives de recursos humans 32 Processos de l'activitat laboral

engegada per l’acord de treballadors i ocupadors; és a dir, facilitant un treball
decent.

A partir del que acabem d’assenyalar, els elements bàsics d’una bona pràctica de
relacions laborals serien:

• El respecte als principis i drets fonamentals i, en particular, a la llibertat
sindical i la negociació col·lectiva.

• Els trets d’adaptació positiva dels treballadors a l’ambient de treball i
actituds de cooperació i ajuda mútua.

• L’establiment de mesures efectives per a superar el conflicte.

• El diàleg obert: existència d’acords, informació i consulta entre l’empresa
i els representants dels treballadors.

• El desenvolupament econòmic o mesures pactades dirigides a generar un
rendiment econòmic superior.

• Una política de formació interna que generi un augment de la capacitat
professional dels treballadors.
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2. Aplicació de procediments de qualitat de gestió integral dels
recursos humans

La relació de l’home amb el medi que l’envolta és evident.

L’entorn laboral forma part, com molts d’altres, d’aquest medi. Tots dos es troben
en una interacció constant.

El treball és una activitat humana encaminada a aconseguir el
desenvolupament cognitiu i social de l’individu, i així millorar-ne la
qualitat de vida i generar-li una satisfacció personal.

Per tant, el treball influeix de manera positiva en la salut dels individus, generant-
los, entre altres, satisfacció, més autoestima, creixement personal, autorealització,
etc.

També influeix de manera molt negativa, en alguns casos, en la salut dels individus.
L’execució de determinades tasques en determinades circumstàncies implica, per
exemple, que la salut dels treballadors se’n pugui ressentir i pugui patir danys, de
vegades, irreversibles.

Per prevenir els riscos que es poden generar en aquestes activitats, hem de saber
què els provoca i com afrontar-los.

2.1 Prevenció dels riscos laborals: salut, dany i risc

La creació d’ocupació és un dels pilars bàsics de la construcció d’una societat justa.
Però això no es pot fer de qualsevol manera, cal que els llocs de treball siguin de
qualitat. Per ocupació de qualitat en una societat moderna s’entén la que és estable,
que proporciona als treballadors un salari just i que és segura. És a dir, la que no
genera danys a la salut dels treballadors.

La seguretat en el treball és una responsabilitat col·lectiva. És a dir, els treballadors
també tenen l’obligació de col·laborar amb els empresaris per perfeccionar aquesta
seguretat i minimitzar els anomenats riscos i danys laborals.

2.1.1 Salut i treball: concepte i objectius

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut es defineix com l’estat
complet de benestar físic, mental i social. No solament és l’absència de malaltia.
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Article 2 del RD 486/1997

Disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de

treball. Per llocs de treball
s’entenen les àrees del centre de

treball, edificades o no, on els
treballadors han d’estar o on

poden accedir a causa de la seva
feina.

Per tant, considerarem que és salut laboral la que té com a finalitat fomentar
i mantenir el nivell més alt de benestar físic, psíquic i social dels treballadors,
prevenir tots els danys que es puguin ocasionar com a conseqüència de les
diferents condicions de treball a les quals es poden veure sotmesos, protegir
els treballadors dels riscos laborals inevitables dels seus llocs de treball i
col·locar-los i mantenir-los en un lloc de treball adequat per a les seves
aptituds psicològiques i fisiològiques.

El desenvolupament constant de les noves tecnologies ha dut a la utilització de
nova maquinària, nous materials i primeres matèries i a una nova divisió del
treball.

Això significa que les condicions de treball en què es desenvolupen les activitats
laborals evolucionen constantment.

Per tant, i segons l’article 4 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals
(LPRL), s’entén com condició de treball qualsevol característica d’aquest que
pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat
i la salut dels treballadors.

Hi ha dos grans tipus de condicions de treball:

• Condicions físiques i ambientals

– L’estat de les instal·lacions: xarxa elèctrica, conduccions d’aigua, de
gasos, desballestaments, dipòsits, etc.

– Les característiques dels locals de treball: àrees de treball, passadissos,
portes, andanes, escales, etc.

– Les característiques i l’estat de conservació dels equips de treball:
qualsevol màquina, instrument, aparell o instal·lació utilitzats en el
treball.

– Els procediments establerts per a l’ús dels equips de treball.

– La naturalesa dels agents presents en el medi de treball: il·luminació,
temperatura, humitat, soroll, vibracions i contaminació química o
biològica.

• Condicions organitzatives i d’ordenació del treball.

– La càrrega de treball: el nivell d’exigència d’esforç físic o psíquic,
ritme de treball.

– L’organització del treball: l’estil de direcció, la participació i la
comunicació, el grau d’iniciativa, el poder de decisió i l’estabilitat de
la feina.

Les possibles conseqüències per a la salut dels treballadors derivades dels efectes
negatius d’aquest tipus de factors poden ser els següents: problemes psíquics,
irritabilitat, ansietat, depressió, inadaptació, etc.
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Factors de risc

Conjunt d’elements presents en
les condicions de treball i que
poden originar una disminució
del nivell de salut del treballador.

2.1.2 Identificació bàsica, en l’àmbit dels recursos humans, de riscos
i danys laborals

La realització d’una activitat laboral pot provocar un seguit de danys tals com
malalties comunes, lesions ocasionades com a conseqüència del treball, etc. Per
tant, pel sol fet de treballar, hi ha un risc associat aquest.

S’entén per risc laboral la probabilitat que un treballador pateixi un
determinat dany professional derivat del treball.

Els riscos laborals fan referència a la probabilitat de perdre la salut com a
conseqüència de les condicions en què es desenvolupa el treball. Quan aquesta
possibilitat es materialitza apareix el dany professional.

Per exemple, direm que hi ha risc de caiguda de persones a diferent nivell quan
hi ha la possibilitat que un treballador tingui un accident per una caiguda al buit.
Si aquest treballador cau i es fractura una cama, aquest esdeveniment ocasiona el
dany.

El conjunt de danys que el treballador pateix en el lloc de treball es denomina
patologia del treball.

Si les modificacions ambientals derivades del treball actuen com a causes
clarament determinants del dany, és a dir, si hi ha una relació causa-efecte, el
denominem dany específic.

Si, al contrari, hi intervenen factors extralaborals, és a dir, no hi ha una relació
clarament diferenciada entre la causa i l’efecte produït, parlarem de patologia
inespecífica.

D’acord amb aquestes observacions classificarem els danys professionals de la
manera següent:

1. Patologia específica: accidents de treball i malalties professionals

2. Patologia inespecífica: fatiga, insatisfacció i envelliment prematur

2.1.3 Els accidents de treball

Els accidents de treball són els indicadors immediats i més evidents d’unes
condicions de treball precàries.

A més del patiment físic, psicològic i moral que causen al treballador i a les
seves famílies, els accidents de treball redueixen temporalment o definitivament
la possibilitat de treballar.
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S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateix
com a conseqüència del treball que executa per compte d’altri durant el temps
i el lloc de treball.

Treballador protegit

Per tant, tenen la consideració d’accident de treball:

1. Els que pateix el treballador durant el trajecte d’anada i tornada de la feina.

2. Els que pateix el treballador com a conseqüència del treball que executa
per al desenvolupament de càrrecs electes de caràcter sindical, com també
els que tenen lloc en anar i tornar del lloc on desenvolupa les funcions
esmentades.

3. Els que tenen lloc com a conseqüència de les tasques que, encara que siguin
diferents de les de la seva categoria professional, executa el treballador
durant el compliment de les ordres de l’empresari.

4. Els que tenen lloc durant actes de salvament i similars, sempre que tinguin
una relació demostrable amb el treball.

5. Malalties professionals no incloses dins les estipulades formalment per
la llei, sempre que es demostri que la malaltia ha tingut lloc com a
conseqüència exclusiva del treball.

6. Les malalties que s’agreugen per causa exclusiva del desenvolupament de
l’activitat laboral i que deriven del mateix procés de curació.

7. Malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador que s’agreugen
com a conseqüència de l’accident.

No es consideren accidents de treball les lesions degudes a força major, imprudèn-
cies per part del treballador o els produïts per voluntat pròpia.

2.1.4 Les malalties professionals

Es considera malaltia professional la que s’ha contret com a conseqüència
del treball executat per compte d’altri en les activitats especificades en un
quadre aprovat legalment.

El terme malaltia professional es confon freqüentment. És per aquest motiu que
resulta interessant aclarir els conceptes següents (taula 2.1):

• Malaltia comuna. La que contreu el treballador per causes alienes al treball,
per exemple, un refredat.
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• Malaltia del treball. La que contreu el treballador de manera fortuïta. Per
exemple, quan per culpa dels canvis bruscos de temperatura apareix un
procés gripal en els treballadors de la construcció. Un resum de les malalties
professionals podria ser el següent:

1. Les produïdes per agents químics

2. Les de la pell

3. Les produïdes per inhalació de substàncies: afeccions broncopulmo-
nars, pneumoconiosi, etc.

4. Les infectoparasitàries: provocades per microorganismes infecciosos
i paràsits.

5. Les produïdes per agents físics: sorolls, vibracions i radiacions entre
d’altres.

6. Les sistemàtiques o generals: càncers i degeneracions.

Taula 2.1. Diferències principals entre accidents i malalties professionals

Accidents de treball Malalties professionals

Per la manera de produir-se Sobtats Lents

Pel seu tractament Quirúrgics Mèdics

Per com els coneixem Imprevisibles Es diagnostiquen

2.1.5 La fatiga laboral

Podem definir el terme fatiga des de diferents punts de vista:

Des del punt de vista fisiològic, és un excés de substàncies nocives produïdes per
la intensitat o durada excessiva del treball que no han pogut ser transportades per
la sang per ser expulsades a l’exterior.

Des del punt de vista psicològic, és un estat mental consistent en una sensació
de malestar que en molts casos pot portar a la frustració del treballador. Alguns
dels factors que poden influir en aquest tipus de fatiga de manera negativa són:

• Grau de responsabilitat que implica el càrrec o la feina a fer.

• Quantitat i qualitat de la informació rebuda.

• Grau de dependència en la presa de decisions.

• Ritme de treball marcat per l’empresari.

Segons l’ Estatut dels treballadors (RD 1/1995, de 24 de març, art. 36, apartat 5è)
l’empresari que organitzi el ritme de treball de l’empresa, ha de tenir en compte
el principi general d’adaptació del treball a les persones, especialment amb vista a



Operacions administratives de recursos humans 38 Processos de l'activitat laboral

minimitzar el treball monòton i repetitiu en funció de l’activitat i de les exigències
en matèria de seguretat i salut dels treballadors.

Des del punt de vista laboral, és una disminució de la capacitat laboral de
l’organisme que es tradueix en una disminució i empitjorament del rendiment, i
predisposa el treballador a patir un accident laboral.

L’estudi de la fatiga laboral és molt complex, ja que hi ha les modalitats següents:

• Fatiga muscular

• Fatiga nerviosa

• Fatiga mental o intel·lectual

• Fatiga psicològica

A més a més, en cada una influeixen factors de naturalesa diferent:

• Factors físics. El soroll, les vibracions, les condicions termohidromètriques,
les radiacions, la ventilació, etc. Tots aquests factors han de ser adequats
a l’ambient de treball per no influir negativament sobre la salut dels
treballadors.

• Factors psicològics. Hem de tenir en compte que el treball és una activitat
social, capaç de satisfer les necessitats humanes, tant materials com psicolò-
giques. Una bona organització del treball té un paper fonamental en la salut
dels treballadors.

• Factors organitzatius. Una jornada laboral que respecti els descansos
establerts per la llei, un ritme de treball adequat, un estil de direcció
participatiu, una bona comunicació dins de l’empresa, un cert grau de poder
de decisió per part del treballador, una bona estabilitat laboral són adequats
per combatre la fatiga laboral.

• Factors personals. L’edat, el sexe, la constitució física, la salut física, les
preocupacions, etc. són aspectes que poden condicionar la fatiga laboral
dels treballadors.

• Factors relacionats amb el lloc de treball. Les males posicions corporals,
la manipulació de càrregues, dimensions i característiques de la mateixa
càrrega, etc.

• Factors externs. L’educació i l’entorn familiar també poden afectar la salut
del treballador.

2.1.6 La insatisfacció laboral

Per a moltes persones, el treball aporta un sentit a les seves vides, per exemple,
augmentant l’autoestima. Altres, tenen la sensació que la seva tasca és útil per als



Operacions administratives de recursos humans 39 Processos de l'activitat laboral

Organització Internacional
del Treball (OIT)

Organització que es va crear
durant el tractat de Versalles
(1919) com un organisme
especialitzat de l’Organització
de les Nacions Unides amb
l’objectiu de fomentar la justícia
social, i els drets humans i
laborals reconeguts
internacionalment.

altres i, per tant, poden trobar en el fet de treballar un cert reconeixement social.
Gràcies a la feina, les persones també ens relacionem i tenim l’oportunitat de fer
amics, per exemple. Sovint, és una font de satisfaccions, ja que les persones troben
satisfetes les seves expectatives o desitjos de prosperar i ens permet aconseguir
també la tan esperada independència econòmica. No obstant això, en molts altres
casos, el treball és una font contínua d’insatisfaccions en què les persones veuen
disminuïdes les seves possibilitats d’expansió o els seus desitjos professionals. Els
treballadors sovint es troben davant d’un horari incompatible amb la vida familiar,
unes condicions desfavorables o un tracte hostil per part de companys o superiors.
És a dir, hi ha una sèrie d’aspectes o característiques que fan que les persones se
sentin insatisfetes professionalment.

Podem definir la insatisfacció laboral com una resposta negativa del
treballador envers el seu propi treball. Aquesta resposta negativa o rebuig
depèn, en gran manera, de les condicions laborals i de la personalitat de cada
persona i fa referència a l’estat d’intranquil·litat, d’ansietat a què pot arribar
una persona que se sent insatisfeta laboralment.

Amb l’arribada de la industrialització i la desaparició dels tallers artesans al
principi del segle XVIII, es va produir un descens de la productivitat i un augment
de la desmotivació dels treballadors per la feina. Les relacions laborals es van
tornar més complexes.

Per solucionar aquesta situació va ser necessari trobar la manera de conjugar els
interessos de l’empresa i dels treballadors. No va ser fins a l’any 1920 quan
va néixer l’Organització Internacional del Treball (OIT), institució gràcies a
la qual va començar a cobrar importància el benestar dels treballadors i es va
començar a legislar sobre aquest tema.

D’altra banda, a mitjan segle XX van sorgir algunes teories que estudiaven la
insatisfacció laboral i la motivació. A partir de llavors, es va començar a relacionar
la motivació laboral amb el rendiment laboral corresponent i la seva satisfacció
personal. Les conclusions d’aquests estudis van assenyalar que un treballador
motivat és més eficaç i més responsable i a més genera un bon clima laboral.

A partir d’aquest moment, les empreses van decidir analitzar el que buscaven les
persones en el si del seu treball, quina era la seva escala de necessitats, quins
desitjos, conscients o inconscients, volien satisfer, quins eren els seus interessos,
amb quines feines se sentien més identificats, etc. L’objectiu últim d’aquelles
anàlisis era aconseguir que el treballador se sentís realitzat com a persona i com a
treballador mitjançant la funció que desenvolupés dins de l’empresa.

Hi ha un seguit de factors que afecten negativament els treballadors i que poden
arribar a produir una insatisfacció profunda i desitjos d’abandonar la feina o
canviar de feina. Vegeu a continuació les causes principals que produeixen
insatisfacció laboral a alguns treballadors:

• Salari baix. Perquè un treballador se senti satisfet en el lloc de treball és
fonamental que rebi un salari just. No obstant això, de vegades a mesura que
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un treballador millora la seva posició econòmica disminueix la importància
que dóna als diners. Per tant, els diners no motiven de la mateixa manera
un treballador que té les necessitats cobertes que un treballador que el que
necessita és subsistir. Un concepte relacionat amb aquest últim és del salari
emocional. El salari emocional és el que cerca satisfer les necessitats
emocionals del treballador, davant del salari econòmic, que cobreix les
necessitats materials. El salari emocional motiva per al desenvolupament
de les persones en el si de l’empresa i les convida a restar-hi durant llargs
períodes de temps. Es tracta de transmetre al treballador que la seva tasca i
la seva presència són molt importants per a l’organització.

• Mala relació amb els companys o superiors. De vegades, la mala relació
procedeix de la gelosia, enveges, recels professionals, o de comportaments
excessivament passius o competitius per part d’alguns dels companys.

• Manca de reconeixement. Si el treballador no sent reconeguda la seva
tasca caurà en la insatisfacció i, per tant, disminuirà el seu rendiment
de treball, fet que li pot ocasionar problemes seriosos amb l’empresari.
Tots necessitem sentir-nos valorats i tenir un cert reconeixement i prestigi
professionals per tenir cobertes part de les nostres necessitats socials i de
relació.

• Manca de carrera professional dins de l’empresa. Molts treballadors es
desmotiven en constatar que no tenen cap tipus de possibilitat de promoció
dins de l’empresa.

• La desambientació. La no adequació del lloc de treball, per exemple.

• El tipus de treball. Hi ha algunes feines que no permeten l’autorealització
personal, ja que són repetitives i poc participatives.

• La inestabilitat laboral. Actualment l’augment de la contractació de
caràcter temporal juntament amb les facilitats que el govern dóna als
empresaris per abaratir els acomiadaments fa que molts treballadors se
sentin amenaçats constantment per mantenir els llocs de treball respectius.

2.1.7 L’envelliment prematur

Aquest és un fenomen natural, comú a tots els éssers vius, que es pot alterar o
accelerar segons l’impacte que el treball hagi tingut en el treballador.

No hi ha dubte que el treballador que hagi patit un envelliment prematur rendirà
menys, el seu absentisme laboral serà més freqüent de l’habitual i estarà més
predisposat a patir danys laborals, particularment a tenir accidents de treball.

Aquests treballadors poden seguir oferint el seu rendiment. A aquest efecte, si
l’empresa disposa de llocs de treball, el procediment més senzill és el trasllat de
l’individu a un lloc de treball on no continuï patint aquest desgast professional.
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La prevenció de l’envelliment ha de començar en el moment de l’ingrés del
treballador en l’empresa, evitant riscos inútils i controlant la seva salut. No obstant
això, els treballadors s’han de sotmetre a reconeixements que incloguin sobretot
exàmens de visió i audició, controls de les funcions cardíaques i respiratòries, i
control de l’estat muscular i mental.

Aquest tipus de risc ha tingut i continua tenint un gran interès en el món laboral.
És un motiu de lluita en les mesures reivindicatives de les peticions laborals.

És complicat trobar un equilibri en l’establiment de polítiques socials, mentre hi
ha algunes professions en les quals l’experiència no s’hauria de perdre en arribar
a l’edat de jubilació, com és el cas de la docència, o els professionals de la sanitat,
en altres l’esforç físic diari i les condicions ambientals deterioren de manera
prematura l’individu i l’obliguen a establir edats de jubilació més baixes, com
és el cas de la mineria i la pesta d’alçada.

2.1.8 La Llei de prevenció de riscos laborals

Un dels indicadors del grau de desenvolupament social d’un país és el que mesura
els danys derivats del treball que suporten els treballadors.

Aquest indicador s’anomena sinistralitat laboral.

La sinistralitat laboral comptabilitza tots els danys derivats del treball.

• Els accidents laborals: lleus, greus i mortals

• Les malalties professionals

La Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) és la norma laboral més important
sobre seguretat en el treball. Aquesta llei estableix els principis de prevenció
que han d’aplicar totes les empreses espanyoles per garantir la seguretat dels
treballadors.

La LPRL implica a tots els agents socials en la millora de la seguretat en el treball.
La llei estableix:

1. Les obligacions del Govern central i dels governs autònoms

2. Les obligacions de l’Administració (Ministeri de Treball)

3. Les obligacions dels empresaris

4. Els drets i les obligacions dels treballadors

Les administracions (ministeris, autonomies, ajuntaments, etc.) estan obligades
per la llei a dur a terme tasques d’assessorament, divulgació, foment i inspecció
de la seguretat en el treball.
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Risc greu i imminent

S’entén com a risc greu i
imminent el que és provable

racionalment que es materialitzi
en un futur immediat i comporti
un dany greu per a la salut dels

treballadors.

Un organisme fonamental per dur a terme la tasca d’assessorament i divulgació és
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT). Aquest Institut es
dedica a investigar, publicar i donar formació sobre tot tipus de temes relacionats
amb la seguretat. Tota la seva documentació està disponible de manera gratuïta
en la pàgina web de l’INSHT.

Obligacions de l’empresari o de l’Administració

Les obligacions dels empresaris i l’Administració respecte de la prevenció de
riscos laborals consisteixen en el següent:

1. Avaluar riscos.

2. Adoptar totes les mesures de seguretat necessàries.

3. Assumir el cost de les mesures de seguretat.

4. Vigilar la salut dels treballadors.

5. Donar formació i informació per prevenir riscos dels treballadors.

6. Establir plans d’emergència.

7. Perfeccionar els nivells de protecció.

Drets dels treballadors

Els drets dels treballadors respecte de la prevenció de riscos laborals són:

1. Rebre de l’empresari informació de les mesures de protecció dels riscos.

2. Quan són de caràcter general s’han de fer per mitjà dels representants, i les
que es refereixen al lloc de treball s’han de fer directament.

3. Ser consultats per l’empresari i efectuar propostes de millora.

El treballador ha de rebre formació teoricopràctica quan el contractin o quan li
canviïn les condicions de treball.

1. S’ha de posar un èmfasi especial en el cas de treballadors joves, pels riscos
derivats de la falta d’experiència (art. 28).

2. S’ha d’impartir dins de la jornada laboral o amb descomptes horaris.

3. El treballador té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de
treball, en cas que sigui necessari, quan consideri que aquesta activitat té un
risc greu i imminent.

Una actuació negligent del treballador pot ser causa d’un accident, fins i tot en cas
que l’empresari hagi adoptat totes les mesures de seguretat a què estigui obligat.

Obligacions del treballador

Les obligacions dels treballadors respecte de la prevenció de riscos laborals són:
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1. Utilitzar els mitjans de producció de manera adequada: maquinària, eines,
etc.

2. Utilitzar correctament els equips de protecció.

3. No posar fora de funcionament el dispositiu de seguretat.

4. Informar immediatament sobre qualsevol situació que, segons el seu parer
i per motius raonables, impliqui un risc per a la seguretat i la salut dels
treballadors.

5. Contribuir al fet que es compleixin les obligacions que estableix l’autoritat
laboral competent en matèria de seguretat.

6. Cooperar amb l’empresari per establir condicions de treball sense riscos.

2.1.9 Principis de l’acció preventiva.

Per complir l’obligació de protegir els treballadors, els empresaris han d’aplicar
les mesures de prevenció d’acord amb els principis generals següents:

1. Evitar riscos.

2. Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

3. Combatre els riscos en l’origen.

4. Adaptar el treball a la persona. És a dir, pel que fa a la concepció del lloc de
treball, com també a l’elecció d’equips i mètodes de treball i de producció,
amb la intenció, en particular, d’atenuar el treball monòton i repetitiu i
reduir-ne els efectes en la salut.

5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

6. Substituir el que és perillós pel que comporta poc perill o cap.

7. Planificar la prevenció.

8. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.

9. Donar les instruccions necessàries als treballadors.

10. Perquè les mesures preventives siguin efectives, s’han de preveure les
distraccions o imprudències no temeràries que el treballador pugui cometre.

S’entén per prevenció el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes
en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir
els riscos derivats del treball.
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L’organització de l’activitat preventiva sempre és obligatòria per a l’empre-
sari i hi ha tres possibilitats per dur-la a terme.

L’àmbit d’aplicació correspon a totes les relacions laborals regulades en l’Estatut
dels treballadors i també a les relacions de caràcter administratiu o estatutari del
personal civil al servei de les administracions públiques amb les particularitats que
els corresponguin segons les seves normes. També s’han d’aplicar a les societats
cooperatives que es constitueixin d’acord amb la legislació que els és aplicable.

La Llei de prevenció de riscos laborals preveu que, en compliment del deure de
prevenció, l’empresari designi un o més treballadors per encarregar-se de les
activitats preventives a l’empresa i, perquè ho puguin fer, els ha de proporcionar
la formació adequada.

Si la designació d’un o més treballadors és insuficient per fer les activitats de
prevenció, l’empresari pot recórrer a un o més serveis de prevenció propis o aliens.

De tota manera, hi ha altres mètodes per organitzar la prevenció en l’empresa. La
manera d’organitzar la prevenció en l’empresa també ha d’estar relacionada amb
l’obligatorietat de fer l’auditoria del sistema de prevenció que hi hagin implantat:

• L’empresari assumeix l’activitat preventiva. Quan l’empresa té entre 1
i 10 treballadors (i segons l’activitat, és a dir, si es tracta d’activitats no
incloses en l’annex I del Reial decret 39/1997), i sempre que l’empresari
treballi en l’empresa i tingui la formació adequada segons les funcions
preventives que s’hagin de desenvolupar. Pel que fa a l’auditoria, es
pot demanar l’exempció de l’obligació de fer-la presentant el document
corresponent a l’autoritat laboral.

• Designar 1 o més treballadors. Quan no cal un servei de prevenció
propi (SPP), qualsevol empresa pot designar un treballador com a servei
de prevenció, que ha de tenir la formació adequada. Pel que fa a l’auditoria,
cal passar-la. Si és de menys de 7 treballadors se’n pot demanar l’exempció
a l’autoritat laboral.

• Constituir un servei de prevenció propi (SPP) o mancomunat. És
obligatori si té més de 500 treballadors (o si té entre 250 i 500 treballadors
i l’activitat de l’empresa està inclosa en l’annex I del Reial decret 39/1997),
o si així ho determina l’autoritat laboral. Cal passar auditoria del sistema
de prevenció. La primera auditoria cal passar-la als 12 mesos següents de
tenir la planificació de l’activitat preventiva. La resta s’ha de repetir cada
4 anys, excepte en les activitats de l’annex I del Reial decret 39/1997, que
han de ser cada 2 anys.

Poden constituir un servei de prevenció mancomunat les empreses que es troben
en qualsevol de les situacions següents:

• Empreses que pertanyen a un mateix sector productiu.

• Empreses que pertanyen a un mateix grup empresarial.
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• Empreses que desenvolupen les activitats en un mateix polígon industrial
o en una àrea geogràfica limitada, que segons el criteri que manté el
Departament de Treball és la que no supera dos municipis limítrofs.

• Concertar l’activitat preventiva en un servei de prevenció aliè (SPA).
Qualsevol empresa pot concertar amb un SPA llevat que hagi de constituir
un servei de prevenció propi (SPP). Pel que fa a l’auditoria, només s’han
d’auditar les disciplines o activitats no concertades amb l’SPA.

Els serveis de prevenció aliens (SPA) també poden fer activitats puntuals en les
empreses encara que no sigui el seu servei de prevenció.

Aquesta informació ha estat modificada pel Reial decret 337/2010, de 19 de març
(BOE 71, de 23 de març de 2010), pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de
17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial
decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i el Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en obres de construcció. Està pendent de sortir la normativa que
el desplega, per la qual cosa és convenient consultar aquest Reial decret 337/2010.

2.1.10 Avaluació dels riscos laborals

Es denomina avaluació dels riscos laborals el procés de determinació
de la magnitud dels riscos que no es poden evitar, del qual s’obté la
informació necessària perquè l’empresari prengui una decisió apropiada
sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i determinar les actuacions
que s’hauran de dur a terme.

El procediment que s’ha de seguir en l’avaluació dels riscos laborals es basa en
els punts següents:

• Classificació de les activitats de treball. Es tracta d’agrupar totes les acti-
vitats que es desenvolupen en l’empresa per obtenir totes les informacions
necessàries sobre cada una.

• Anàlisi de riscos. És la utilització de la informació obtinguda per identificar
els possibles perills i estimar els riscos per a la seguretat i salut dels
treballadors. Els passos que s’han deseguir dins aquest apartat són:

1. Identificar els elements perillosos per a cada activitat de l’empresa i
determinar els riscos que ocasionen(taula 2.2).

2. Valorar els riscos, de manera que es puguin establir diferents nivells
entre ells, tenint en compte la possibilitat que s’esdevinguin i les con-
seqüències que poden generar(taula 2.3). Per fer aquesta classificació,
en primer lloc descriurem les variables de probabilitat i les seves
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conseqüències. Les probabilitats es podrien establir en altes, mitjanes
o baixes. Les conseqüències es poden determinar tenint en compte la
naturalesa del dany, classificant-lo així:

– Lleugerament danyós: talls, petits cops, irritació dels ulls, és a
dir, danys superficials.

– Danyós: cremades, contusions, torcedures i fractures menors,
sordera, asma, trastorns musculoesquelètics; és a dir, ferides
greus i malalties que condueixen a una incapacitat menor.

– Extremadament danyós: amputacions, fractures majors, intoxica-
cions, lesions múltiples; és a dir, malalties o ferides que posen en
perill la vida o la poden escurçar.

Taula 2.2. Nivell de risc segons la probabilitat i les conseqüències

Risc Lleugerament danyós Danyós Extremadament
danyós

Probabilitat baixa Risc trivial
T

Risc tolerable
TO

Risc moderat
MO

Probabilitat mitjana Risc tolerable
TO

Risc moderat
MO

Risc important
I

Probabilitat alta Risc moderat
MO

Risc important
I

Risc intolerable
IN

Taula 2.3. Valoració dels riscos

Risc Tipus d’acció i distribució temporal

Trivial No es requereix acció específica.

Tolerable No es necessita millorar l’acció preventiva, però sí, considerar solucions més
rendibles o petites millores.

Moderat S’ha de reduir el risc implantant mesures en un temps determinat.
Quan a més a més el risc està associat a conseqüències extremadament danyoses,
cal una acció posterior per determinar la necessitat de millorar les mesures de control.

Important Prohibit començar a treballar fins que el risc no s’hagi reduït.

Intolerable No s’ha de començar a treballar ni continuar treballant fins que el risc no s’hagi reduït.
Si no és possible, es prohibeix el treball.

• Pla de control de riscos. Consisteix en l’establiment d’un pla d’actuacions
preventives concretes, en què s’han d’incloure el nom o l’entitat responsable
d’executar-lo i la data de finalització de les accions.

Des del punt de vista de la seguretat i higiene laboral, la importància de dur a
terme una avaluació correcta de riscos és fonamental, ja que l’acció preventiva de
l’empresa es planificarà sobre aquesta.

L’avaluació dels riscos laborals s’ha de revisar cada certs períodes de temps, acor-
dats prèviament entre l’empresari i els representants dels treballadors, tenint en
compte el desgast dels elements que componen el procés productiu de l’empresa.

També s’ha de revisar l’avaluació corresponent als llocs de treball en els quals
s’hagin detectat danys a la salut dels treballadors o s’hagi apreciat, per mitjà
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de controls periòdics, que les mesures de prevenció poden ser inadequades o
insuficients.

El resultat d’una avaluació serveix per planificar la implantació de les mesures de
control de riscos que calguin:

• Substitució de processos perillosos

• Implantació de mesures de protecció col·lectiva

• Selecció d’equips de protecció individual

• Preparació de continguts de formació i informació per als treballadors
afectats

2.1.11 Les tècniques de prevenció i les mesures de protecció

Segons l’article 4.1 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), la prevenció
és el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases de
l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del
treball.

En canvi, la protecció és la tècnica d’actuació sobre les conseqüències perjudicials
que un perill pot produir en un individu, col·lectiu o entorn, i causar danys. Segons
la Llei de prevenció de riscos laborals, els treballadors tenen dret a una protecció
eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina, i també els empresaris tenen el
deure de protegir els treballadors davant els riscos laborals.

La prevenció

Les tècniques específiques de prevenció són cinc:

1. Seguretat en el treball

2. Higiene laboral

3. Medicina en el treball

4. Psicosociologia

5. Ergonomia

La seguretat en el treball

És tot el conjunt de tècniques preventives que dirigeixen les seves actuacions
a evitar l’aparició dels accidents de treball.

Les tècniques preventives en seguretat es poden classificar en:
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• Tècniques analítiques. Que se centren en la detecció, anàlisi i valoració
dels riscos. Segons el moment d’aplicació d’aquestes tècniques les podem
subdividir en:

– Prèvies a l’accident: anàlisis estadístics de sinistralitat, inspeccions
de seguretat, anàlisi de llocs de treball, etc.

– Posteriors a l’accident: notificació i registre de l’accident, investiga-
ció d’aquest, etc.

• Tècniques operatives. Són les que centren la seva activitat a corregir,
eliminar o reduir els accidents una vegada es coneix el risc. Segons sigui
l’objecte de la seva acció correctiva, les tècniques se subdivideixen en:

– Aspectes tècnics. El seu objectiu és eliminar totalment o parcialment
el risc en el seu origen, per exemple, vetllant per una senyalització de
seguretat adequada, disposant dels equips de protecció individuals i
col·lectius, etc.

– Aspectes humans. L’objectiu dels quals es posar a disposició dels
treballadors uns coneixements teòrics que milloraran la seva seguretat
en el seu lloc de treball, per exemple, mitjançant la formació i
informació sobre riscos laborals.

• Mesures preventives. Fan referència a totes les mesures i les condicions
de seguretat que han de tenir tots els llocs de treball. En els llocs de
treball, a més de l’espai pròpiament dit, n’hi ha d’altres com ara le següents:
els passadissos, escales, rampes, plataformes elevades, forats soterranis
i pous, pels quals els treballadors han de circular o d’accedir per dur a
terme algunes tasques. Les característiques constructives d’aquests espais
tenen una influència decisiva en la generació de riscos per a la seva salut.
Quan aquests elements es dissenyen, mantenen i protegeixen degudament,
la probabilitat de tenir un accident per caigudes, relliscades, despreniments,
etc. és pràcticament inexistent.

En la taula 2.4 podeu veure algunes disposicions que la llei preveu en aquesta
matèria:

Taula 2.4. Algunes disposicions mínimes de seguretat en els llocs de treball

Alçària dels sostres 3 m (2,5 m en locals comercials, de serveis, oficines i
despatxos).

Superfície lliure per treballador 2 m2

Volum no ocupat 10 m3 per treballador

Il·luminació de passadissos 50 lux

Il·luminació per tasques amb exigència visual alta 500 lux

Amplada de passadissos per a vianants 1 m

Vestidors Seients i armariets obligatoris

Temperatura de treballs sedentaris 17º-27º

Si ens hi fixem amb més detall veurem que la seguretat en la feina és present en
diversos àmbits. Així tenim:
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• Mesures de seguretat a les màquines

• Equips de protecció individuals

• Mesures de seguretat de lluita contra incendis

• Senyalització de seguretat

1) Mesures de seguretat a les màquines

Pel que fa a les mesures de seguretat a les màquines, la LPRL es refereix a les
màquines com a equips de treball.

Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació
utilitzada en la feina.

En seguretat en el treball considerem les màquines com a factors de risc, ja que la
seva manipulació pot causar danys en la salut del treballador.

Els tipus de riscos derivats de la utilització de maquinària són els següents:

• Mecànic

• Elèctric

• Tèrmic

• De soroll

• De vibracions

• De contacte amb materials i substàncies tòxiques o nocives

• Ergonòmics

Per evitar danys als treballadors, els fabricants d’equips de treball estan obligats
a implantar mesures de seguretat que protegeixin els usuaris dels riscos de
la maquinària. A més de les mesures de seguretat integrades en la mateixa
maquinària, una formació adequada i de qualitat de l’operador, el mètode de
treball correcte i l’ús d’equips de protecció individuals (EPI) són altres mesures
de seguretat complementàries que s’han de tenir en compte per a l’ús segur dels
equips de treball.

2) Equips de protecció individuals

Els equips de protecció individuals són elements projectats especialment
per preservar el cos humà, en el seu conjunt o en algunes de les seves parts,
del risc del treball.

Els EPI no eliminen el risc, només serveixen per minimitzar-ne les conseqüències.

Constitueixen l’última barrera entre el treballador i el risc.
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Article 29 LPRL

Obligacions dels treballadors

Han d’utilitzar correctament els
mitjans de protecció que els ha

proporcionat l’empresari,
d’acord amb les instruccions que

han rebut d’aquest.

El marcatge CE és el símbol de la
conformitat de determinats productes

amb la legislació europea. És
obligatori perquè el producte es

pugui comercialitzar al territori de la
Unió Europea.

En el treball només es poden utilitzar EPI identificats amb la marca <CE>. Gràcies
a això podem saber que l’EPI ha estat homologat i compleix les exigències
essencials de sanitat i seguretat. Els fabricants tenen l’obligació de lliurar,
juntament amb l’EPI, un full informatiu.

Hi ha una sèrie de normes de compliment obligat per utilitzar aquests que són les
següents:

• Norma 1: Cada treballador ha de ser instruït sobre les característiques dels
equips que se li lliuren.

• Norma 2: Un EPI no s’ha de compartir mai amb altres usuaris; els EPI són
d’ús exclusivament personal.

• Norma 3: Els EPI s’han d’ajustar a l’anatomia de l’usuari; s’han de
proporcionar amb la talla correcta.

• Norma 4: El responsable de la seva conservació i del seu manteniment és
el treballador.

3) Seguretat contra incendis

La seguretat contra incendis preveu tot un conjunt de mesures de seguretat de
lluita contra incendis, encaminades no solament a evitar l’inici del foc, sinó
també a controlar-ne i eliminar-ne la propagació i les greus conseqüències que
pot produir.

Les tècniques d’actuació contra incendis han de ser la prevenció i la protecció.

Algunes mesures de prevenció contra incendis són:

• Controlar l’emmagatzematge dels productes combustibles.

• Saber si hi ha un control exhaustiu de possibles fugues i/o vessaments de
productes inflamables.

• En general, controlar si el local o la zona que es comprova ofereix un aspecte
notori de desordre o falta de neteja.

• Controlar els possibles focus d’ignició, comprovant la prohibició de fumar
a zones de risc i si aquesta prohibició es respecta.

• Controlar si les característiques de la instal·lació elèctrica s’ajusten als
requisits del local.

La protecció tracta d’evitar la propagació del foc i reduir-ne les conseqüències al
mínim.
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Bàsicament hi ha quatre mesures de protecció contra incendis:

• La protecció estructural. Són mesures com ara allunyar uns edificis d’uns
altres o compartimentar l’edifici en sectors d’incendi aïllats entre ells. Les
parets i els sostres de separació s’han de construir amb materials resistents
al foc que n’impedeixin la propagació.

• La detecció. S´entén per detecció d’incendis l’acció de descobrir l’exis-
tència d’un incendi al més aviat possible i transmetre el senyal d’avís a la
central de control immediatament. Es pot fer amb polsadors manuals situats
a la paret o detectors automàtics situats al sostre.

• Alarma. Consisteix en la transmissió de la situació als ocupants, de manera
que es posi en marxa l’evacuació de persones i l’extinció de l’incendi.

• Extinció. Els edificis han d’estar equipats amb mitjans de lluita contra el
foc. S’ha de preveure el tipus de material que es pot cremar perquè cada
classe de foc (vegeu la taula 2.5) s’apaga amb un agent extintor diferent.

Taula 2.5. Classificació dels focs

Tipus Classificació dels focs

A Sòlids amb brasa Fusta, paper, teles, draps, cartró i teles

B Líquids inflamables i sòlids liquables Cera, alcohol, gasolina, petroli, olis,
pintures, vernissos, greixos, gasoil i
dissolvents

C Gasos inflamables Propà, metà, butà, hexà, gas ciutat, gas
hulla i acetilè

D Metalls i productes químics reactius Urani, magnesi, sodi, potassi i titani

E Focs elèctrics Qualsevol en presència de corrent elèctric

En cas de foc recordeu:

• Extintors portàtils. Recipients metàl·lics on es guarda la substància extinto-
ra a pressió. En cas de pols i aigua, aquests van barrejats amb un gas gràcies
al qual podran sortir. S’utilitzen per a petits incendis.

• Boques d’incendi o mànegues. Quan un incendi és de majors proporcions
s’utilitzen unes manegues connectades a la xarxa d’aigua pública, o equips
productors d’espuma física, etc.

• Equips especials. Quan un local es pot incendiar fàcilment, per les seves
característiques o bé pels materials que emmagatzema, és probable que
disposi d’aquests equips especials que, instal·lats permanentment al sostre,
en cas d’incendi proporcionaran una dutxa d’una substància extintora en el
moment en què sigui necessari.
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4) Senyalització de seguretat

S’entén per senyalització de seguretat el conjunt d’indicacions destinades a
condicionar l’actuació dels treballadors que les reben davant unes circumstàncies
de risc.

La senyalització no constitueix cap mitjà de protecció pròpiament dit, només ha
de complir la missió de prevenir accidents actuant sobre la conducta humana.

El seu ús solament és complementari amb altres mesures de seguretat adop-
tables, com ara l’ús de dispositius de seguretat a les màquines o EPI.

• Senyals d’advertència. Forma triangular. Pictograma negre sobre fons
groc (el groc ha de cobrir com a mínim el 50% de la superfície del senyal),
vores negres.

• Senyals de prohibició. Forma rodona. Pictograma negre sobre fons
blanc, vores i banda (transversal descendent d’esquerra a dreta travessant
el pictograma a 45° respecte de l’horitzontal) vermells (el vermell ha de
cobrir com a mínim el 35% de la superfície del senyal).

• Senyals d’obligació. Forma rodona. Pictograma blanc sobre fons blau (el
blau ha de cobrir com a mínim el 50% de la superfície del senyal).

• Senyals relatius als equips de lluita contra incendis. Forma rectangular o
quadrada. Pictograma blanc sobre fons vermell (el vermell ha de cobrir com
a mínim el 50% de la superfície del senyal).

• Senyals de salvament o socors. Forma rectangular o quadrada. Pictograma
blanc sobre fons verd (el verd ha de cobrir com a mínim el 50% de la
superfície del senyal).

• Senyals d’etiquetatge. Indiquen les característiques del material tancat dins
de l’envàs on estan col·locats.

Higiene laboral

Engloba el conjunt de tècniques que tenen la finalitat de modificar l’ambient
de treball. D’aquesta manera s’evita l’agressivitat i l’aparició de malalties
professionals.

Hi ha diferents agents externs que modifiquen l’ambient de treball i produeixen
malalties professionals.

Principalment, podem trobar tres tipus d’agents contaminants:

• Els contaminants químics

• Els contaminants físics

• Els contaminants biològics
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TLV

Els TLV (thershols limit values)
són els valors de concentració en
l’aire de substàncies per sota dels
quals la majoria dels treballadors
poden estar exposats a patir
danys en la salut.

1) Els contaminants químics

Es considera contaminant químic al element o compost químic l’estat
del qual i caracterísiques li permeten entrar en contacte amb els individus,
de manera que poden originar un efecte advers per a la salut. Les seves
principals vies de penetració son la inhalatòria, la dèrmica i la disgestiva.

• Reconeixement. Atenent els efectes que produeixen sobre l’organisme, els
contaminants químics poden ser els següents:

– Anestèsics i narcòtics. Actuen com a depressors del sistema nerviós
central.

– Cancerígens. Desenvolupen un creixement desordenat de cèl·lules.

– Asfixiants. Són substàncies capaces d’impedir l’arribada d’oxigen als
teixits.

– Irritants i al·lèrgics. Produeixen una inflamació o irritació de les zones
en les quals entren en contacte principalment la pell i les mucoses.

– Pneumocontoniòtics. Substàncies químiques sòlides que es dipositen
en els pulmons i produeixen pneumopaties.

• Avaluació. És el procés que consisteix en la comparació de les dades
obtingudes amb els criteris de valoració establerts. En aquest cas els
criteris d’avaluació són tenint en compte els efectes que poden produir les
substàncies químiques es defineixen diferents tipus de TLV:

– TLV-TWA (time weigted average). És la concentració premesurada
en mil·ligrams per metre cúbic o parts per milió per a 8 hores al dia,
equivalent a 40 hores a la setmana, a la qual la majoria dels treballadors
poden estar repetidament exposats dia a dia sense efectes adversos per
a la salut.

– TLV-STEL (short exposure limite). És la concentració màxima a la
qual poden estar exposats els treballadors per un període limitat en el
temps (curt) sense patir irritacions, canvis crònics o irreversibles en
teixits orgànics. L’STEL es defineix com una exposició de 15 minuts
que en cap cas no s’ha de sobrepassar al llarg de la jornada laboral o no
s’ha de repetir més de quatre cops al dia, en un interval de 60 minuts
entre períodes d’exposició.

– TLV-C (celing). Fa referència al sostre o valor límit que no es pot
sobrepassar en cap moment.

• Control. Depenent de la naturalesa de cada empresa hi ha infinitat de
mesures preventives i correctores. A continuació n’esmentem unes quantes:

– Formació i informació al personal

– Rotació del personal laboral tenint en compte els riscos de cada lloc
de treball
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– Mesures de protecció individual

– Neteja i ventilació

– Etc.

2) Contaminants físics

Els contaminants físics son aquells que quan es barregen en l’ambient,
la seva sola presència altera la qualitat dels seus components, és s dir son
caracteritzats per un intercanvi d’energia entre la persona i l’ambient en una
dimensió i/o velocitat tan alta que l’organisme no es capaç de suportar-ho.

Els més comuns en un lloc de treball són els següents:

• El soroll

• Les vibracions

• Les condicions termohigromètriques

• Les radiacions

El soroll

Quan parlem de soroll en referència al so, es defineix com so mancat de
significat amb més volum de l’usual. Així, se’n pot dir sorollosa d’una
activitat.

• Reconeixement. En el cas del soroll s’ha de tenir en compte el nivell de
pressió acústica (NPA) o intensitat. Les unitats de mesura de l’amplitud
d’un soroll són el decibel (dB), la freqüència (que és el nombre de vegades
que un so adquireix el mateix valor per unitat de temps), que es mesura en
hertzs (Hz), i el temps d’exposició.

• Avaluació. No hi ha valors concrets i precisos. Ara bé, si el nivell sonor
augmenta en 10 dB, la sensació de soroll es multiplica per dos; en general,
per sota de 45 dB ningú no té molèsties (és el soroll normal d’una casa, per
exemple); amb 55 dB, el 10% de la població manifesta disgust, i a 85 dB
es poden produir trastorns en el sistema auditiu. Els 65 dB de nivell sonor
diari es consideren el nivell superior de tolerància.

• Control. L’ideal és arribar a controlar el focus on es produeix. Però si
això no és possible s’han de dotar els treballadors de mesures de protecció
individual: taps auditius, orelleres, casc antisoroll, etc.
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Les vibracions

Es denomina vibració a la propagació d’ones elàstiques produint
deformacions i tensions sobre un mitjà continu (o posició d’equilibri).

• Reconeixement. Segons la part del cos que afectin podem parlar de:

– Vibracions globals (afecten tot el cos), són de baixa freqüència.

– Vibracions parcials (afecten diferents parts del cos).

• Avaluació. L’estroboscopi és l’instrument que s’utilitza per a l’observació
d’un moviment periòdic, en general de rotació o de vibració, i el mesura.

• Control. Algunes mesures tècniques de protecció en el cas de les vibracions
podrien ser la utilització de materials aïllants, la reducció dels temps
d’exposició dels treballadors, l’acoblament de sistemes de suspensió, etc.

Condicions termohigromètriques

Són les condicions físiques ambientals de temperatura, humitat, i ventilació
sota les quals desenvolupem el nostre treball.

• Reconeixement. Ens referim a qüestions de temperatura, humitat i tipus
d’activitat laboral.

• Control. En el cas de la temperatura, humitat i tipus de treball, algunes de
les mesures podrien ser aquestes: refrigeració de les màquines, aïllament
de les fonts de calor i fred, reducció de la càrrega de treball i de la jornada,
afavoriment dels processos de ventilació, etc.

Radiacions

El fenomen de la radiació consisteix en la propagació d’energia en forma
d’ones electromagnètiques o partícules subatòmiques a través del medi
material.

• Reconeixement. En el cas de les radiacions, el reconeixement depèn
de conèixer els diferents tipus de radiacions: radiacions alfa, radiacions
tèrmiques, radiacions ultraviolades, etc.

• Avaluació. El comptador de radiacions és el dispositiu que detecta i comp-
tabilitza les radiacions electromagnètiques i que en mesura la intensitat.
Els diversos comptadors mesuren els efectes elèctrics de les radiacions
de manera directa, si es tracta de partícules carregades, o indirectament,
fent incidir la radiació sobre una pantalla en la qual provoca l’emissió de
partícules carregades.
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• Control. La protecció general està constituïda per barreres que per disseny
i construcció formen part del projecte de la instal·lació. Instal·lacions de
filtració o tractament de circuits actius, ventilació, en circuit tancat, dels
recintes contaminats o instal·lació de recintes destinats expressament a
allotjar els residus reactius són algunes de les mesures de caràcter col·lectiu
que s’han de complir.

3) Contaminants biològics

Es consideren contaminants biològics principalment, els microorganismes,
que poden degradar la qualitat de l’aire, l’aigua el sól i els aliments. És a
dir, estan constituïts pels agents vius que contaminen el medi ambient i que
poden donar lloc a malalties infeccioses o parasitàries com els microbis, els
insectes , bactèries i virus, entre altres.

Actuació davant els contaminants biològics:

• Reconeixement. S’entén per agents biològics els microorganismes, amb
inclusió dels genèticament modificats, cultius cel·lulars i endoparàsits hu-
mans susceptibles de generar qualsevol tipus d’infecció, al·lèrgia o toxicitat.

• Avaluació. Bàsicament es du a terme gràcies a les recomanacions de les
autoritats sanitàries competents sobre la conveniència de controlar l’agent
biològic o no, i la informació sobre les malalties que els treballadors poden
contreure com a resultat de la seva activitat professional.

• Control. Adopció de mesures segures per la recepció, manipulació i
transport dels agents biològics dins del lloc de treball, evitant sempre
que sigui possible la utilització d’agents biològics perillosos mitjançant la
substitució per altres agents.

La medicina laboral

Aquesta tècnica es du a terme en tres àmbits: prevenció, assistència i rehabilita-
ció.

• Prevenció. Es tracta d’estudiar la resistència física de l’individu per poder-
lo situar en el treball. És per això que es fa un reconeixement abans de
començar a treballar. A més a més, se cerca endurir el treballador per al
medi que l’envolta, administrat-li vacunes i medicaments que en reforcin
la salut. Tot això es du a terme mitjançant els reconeixements mèdics
periòdics, que es fan almenys una vegada a l’any en l’àmbit de l’empresa.

• Assistència. Fa referència al manteniment puntual de la salut quan el
treballador sol·licita una consulta.

• Rehabilitació. Es tracta de recuperar les funcions disminuïdes o pèrdues
del treballador com a conseqüència d’un dany.
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Aquests tres aspectes, juntament amb l’educació sanitària desenvolupada per la
medicina laboral, completen el cicle d’accions objecte d’aquesta tècnica.

En aquest sentit, la Confederació Internacional del Treball aconsella el següent:

• Trucar als serveis de medicina del treball, anomenats serveis de salut en el
treball.

• Definir les funcions d’aquest servei, que resumidament són:

– Vigilància del medi ambient
– Formació, educació i assessorament
– Programes de salut i medi ambient

A Espanya, actualment l’estructura dels serveis mèdics d’empresa o la medicina
laboral varia en funció de la plantilla dels treballadors. D’aquesta manera, la
presència d’un metge en l’empresa només és exigible quan la plantilla supera els
100 treballadors i, recomanable per a plantilles inferiors.

Psicosociologia

L’home, que és present en tots els processos de producció, té problemes com a
conseqüència de la seva adaptació al treball, amb la convivència amb els companys,
sovint té conflictes amb el seu estat d’ànim i en general es pot afirmar que
l’influeixen totes les circumstàncies de la feina.

Tot aquest conjunt de problemàtiques busca solució en la psicosociologia.

La psicosociologia es caracteritza per la utilització de tècniques que fa servir
l’organització científica del treball, en relació amb el factor humà.

La selecció de personal, l’orientació professional i l’anàlisi de la convivència
són camins oberts al desenvolupament d’aquesta tècnica.

La selecció de personal és la tècnica encarregada de buscar l’individu apropiat
per a cada professió. Aquest fet exigeix un perfil professional i trobar l’individu
que més s’hi ajusti.

L’orientació professional busca adaptar els individus de què disposa l’empresa
segons les seves capacitats.

A la pràctica, aquests dos conceptes no van per separat, sinó que formen un tot
anomenat selecció de personal.

Pel que fa a l’anàlisi de conveniència, podem afirmar que resulta més complex,
i hi intervenen diversos factors: la comunicació, els estils de direcció i la
participació:

• La comunicació és inherent a la persona, ja que es dóna en qualsevol situació
social. Sempre ha d’existir un intercanvi d’idees, opinions, informació
mitjançant les paraules, comunicació verbal o comunicació no verbal.
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• Els estils de direcció són molt diversos però depenen principalment de
dues variables: l’interès per la feina i l’interès per les persones. Segons la
importància que tingui cada una sobre la persona encarregada de gestionar
l’equip de treball, hi haurà diferents estils de direcció. Actualment, hi ha els
estils de direcció següents: paternalista, autocràtic, burocràtic, democràtic
i el de deixar fer.

• La participació s’ha de donar tant amb els propis companys com amb els
superiors i subordinats.

Ergonomia

Quan parlem d’ergonomia parlem d’adaptació. S’adapten sistemes de treball,
llocs de treball, eines, maquinària, etc.

És fonamental l’observació de tot el procés de treball, observar les característiques
de la tasca i de l’individu abans de començar un estudi ergonòmic.

Segons l’àmbit d’actuació, podem dividir l’ergonomia en quatre àrees:

• Ergonomia geomètrica

• Ergonomia ambiental

• Ergonomia temporal

• Ergonomia perceptiva

1) Ergonomia geomètrica

És la que estudia la relació entre el treballador i el lloc de treball(posicions,
moviments, dimensions etc.)

Per establir les dimensions essencials dels llocs de treball, hem de considerar els
criteris següents:

• Disseny dels seients. Un gran nombre de persones fan la seva feina
assegudes. L’adopció d’una mala posició per culpa d’una cadira inadequada
pot tenir conseqüències perjudicials per al treballador. Les cadires, en
concret s’han d’escollir en funció de la posició i del tipus de treball. Algunes
característiques a tenir en compte a l’hora d’escollir un seient adequat
són que es pugui regular l’alçària, que disposi d’un recolzament lumbar
dimensionadament adequat, etc.

• Zones de proximitat òptimes. Una bona disposició dels elements que
s’han d’utilitzar un una àrea de treball permet fer els moviments requerits
amb menys esforç. Tant en el pla vertical com en l’horitzontal s’han de
determinar quines són les distàncies i àrees òptimes de treball. Respecte a
la situació de les càrregues, el lloc més favorable per a la seva manipulació
és enfront del treballador, a prop d’ell i al nivell de la cintura.
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• Alçària en el pla de treball. És de gran importància determinar l’alçària de
la superfície de treball amb l’objectiu d’aconseguir que totes les tasques que
s’han de fer, tant des d’una posició asseguda com dreta, es corresponen amb
la realitat funcional del cos.

Des del punt de vista ergonòmic, el treball en posició asseguda és millor que el
treball dret; no obstant això, mantenir una posició asseguda durant llargs períodes
de temps pot arribar a produir danys en la salut del treballador.

Si considerem l’alçària del pla del treballador per a persones que treballen dretes,
en funció del tipus de tasques que s’han de fer, les mesures recomanables són les
que s’indiquen en la taula 2.6.

Taula 2.6. Ergonomia geomètri-
ca

Tipus de tasca Homes (cm) Dones (cm)

Treballs de precisió colzes recolzats 109-119 103-113

Treballs de muntatge lleuger 99-109 87-98

Treballs pesats 85-101 78-94

2) Ergonomia ambiental

Fa referència al nivell d’il·luminació òptim. Cada activitat laboral necessita
un nivell d’il·luminació que determini la zona on es du a terme. El nivell
d’il·luminació depèn de la mida dels detalls que s’han de veure en una determinada
feina, de la distància entre l’ull i l’objecte a observar, etc.

A la temperatura adequada. Els locals de treball tancats han de complir en
particular les condicions següents:

Els locals on es duen a terme feines sedentàries, pròpies d’oficines i similars, han
de tenir una temperatura compresa entre 17 ºC i 27 ºC.

Els locals on duen a terme feines lleugeres han de tenir una temperatura compresa
entre 14 ºC i 25 ºC.

3) Ergonomia temporal

Estudia l’adaptació dels temps de treball (horaris, jornades, descansos etc.),
analitzant la fatiga física i mental.

4) Ergonomia perceptiva

Adapta el disseny de les màquines i equips a les característiques perceptives,
motores, etc. dels treballadors.

2.1.12 Seguiment administratiu dels protocols d’actuació de
protecció mediambiental de l’empresa.

Vivim en una societat cada vegada més sensibilitzada respecte a la necessitat de
protegir el nostre entorn. Algunes empreses, com a part de la seva política i
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millora contínua, concreten accions de respecte i protecció del medi ambient amb
la implementació de sistemes de gestió ambiental.

L’interès d’aquestes és col·laborar per a un desenvolupament sostenible en els
sectors d’activitats dels quals participen.

Aquest compromís es fa extensible a tots els treballadors i a totes les empreses
que hi col·laboren, sense oblidar que aquest fet representa un benefici afegit en la
relació amb els clients d’aquestes empreses.

Moltes vegades, per a les empreses és la manera més segura de garantir la
satisfacció dels requisits ambientals de totes les parts interessades, com també
el compliment de la legislació vigent, proporcionant d’aquesta manera un servei
més satisfactori als seus clients.

El compromís d’aquestes empreses es concreta bàsicament en el següent:

• Garantir el compliment de la legislació i la normativa ambiental aplicable a
les seves activitats.

• Aplicar els principis i bones pràctiques ambientals en totes les actuacions.

• Aplicar principis i bones pràctiques en totes les seves actuacions.

• Formar i sensibilitzar als treballadors, fent-los partícips de la política
ambiental prioritzant la comunicació i la informació de manera que la gestió
ambiental impliqui a tots els membres de l’organització.

• Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental.

• Prevenir les actuacions contaminants implantant progressivament les mesu-
res de millora corresponents i tenint en compte tots els aspectes necessaris
per garantir la protecció del medi ambient.

• Difondre la política ambiental entre tots els proveïdors de béns i serveis
assegurant-ne el compliment quan aquests facin activitats al centre de treball
de l’empresa.

Com es du a terme aquesta gestió?

Hi ha diferents sistemes de gestió ambiental que estan documentats segons
diferents reglaments. Una entitat coneguda per tothom és la Caixa de Pensions
de Barcelona, que actualment, des de 2006, té un d’aquests sistemes documentat
segons el reglament europeu 761/2001 (EMAS).

La documentació que aporta aquest sistema és la següent:

• Manual de gestió ambiental. És el document guia del sistema, informa
sobre els requisits del reglament corresponent. Fa referència als procedi-
ments del sistema de gestió ambiental i defineix les línies generals de la
documentació que s’ha utilitzat.
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• Procediments. Són els que desenvolupen les accions necessàries a dur a
terme per l’organització.

• Instruccions de treball. Detallen les accions de manera més explícita que
els procediments de les accions a desenvolupar, que per la seva complexitat
o per raons d’operativitat així ho requereixen.

• Registres. Sorgeixen dels processos que estan formats pels resultats del
sistema, anàlisis, informes de l’auditoria, requisits legals i reglamentaris,
etc.

2.2 Fonaments i principis bàsics dels diferents models de qualitat
o d’excel·lència empresarial: característiques, elements clau,
avantatges competitius i obligacions.

Hi ha nombrosos models de qualitat total o excel·lència. Alguns són parcials i no
s’utilitzen, però serveixen per posar exemples teòrics senzills als estudiants perquè
més tard en comprenguin més fàcilment d’altres de més complets i elaborats, que
solen incloure la major part dels parcials.

Hi ha molts models parcials semblants i al final els escollits com a exemples
solen ser els que només tenen en compte un aspecte de la qualitat total, però prou
desenvolupat. Alguns dels models parcials més típics en la bibliografia de teoria
són:

• La trilogia de Juren

• Els catorze punts de Deming

• Models de gestió total de la qualitat totals

2.2.1 La trilogia de Juren

És un enfocament de la gestió que es compon de tres processos de gestió: la
planificació, el control de la qualitat i la millora de la qualitat.

Juren proposa deu mesures per millorar la qualitat:

1. Crear consciència de la necessitat i oportunitat de millorar

2. Establir metes per a la millora

3. Crear plans per aconseguir els objectius

4. Proporcionar capacitació (training)

5. Dur a terme projectes per resoldre problemes
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6. Informar sobre el progrés

7. Donar un reconeixement per a l’èxit

8. Comunicar els resultats

9. Portar el compte

10. Mantenir l’impuls

Per millorar contínuament els processos, es requereixen tres grans elements,
a més del coneixement tècnic específic relacionat amb el procés de què es
tracti: consciència i coneixement de qualitat, treball en equip i mètode
científic.

La qualitat o consciència i coneixement de qualitat implica comprendre la
importància de la qualitat i entendre que aquesta s’obté mitjançant el millorament
continuat dels processos, per mitjà de la prevenció de defectes i errors.

Un altre element fonamental està format pel treball en equip. La manera natural
de millorar contínuament els processos és millorar contínuament les actuacions
com a proveïdor i com a client de cadascun dels participants en el procés. Un
procés pot produir béns i serveis d’excel·lència quan l’actuació com a proveïdor
i client de tots els participants en el procés es du a terme amb excel·lència. Això
obliga a la comunicació permanent entre proveïdors i clients (interns) i a un treball
constant en equip.

2.2.2 Els catorze punts de Deming

L’estadístic nord-americà William Edwards Deming (1900-1993) va oferir catorze
principis fonamentals excepcionals per a la gestió i transformació de l’eficàcia
empresarial, amb l’objectiu de ser competitiu, mantenir-se en el negoci i generar
ocupació. Els punts es van presentar per primera vegada en el seu llibre Out of the
crisi (‘Sortir de la crisi’).

1. Crear constància en la millora de productes i serveis, amb l’objectiu de ser
competitiu i mantenir-se en el negoci, a més de proporcionar llocs de treball.

2. Adoptar una nova filosofia de cooperació en la qual tots es beneficien, i
posar-la en pràctica ensenyant-la als treballadors, clients i proveïdors.

3. Desistir de la dependència en la inspecció en massa per aconseguir qualitat.
En lloc d’això, millorar el procés i incloure qualitat en el producte des del
començament.

4. Acabar amb la pràctica de comprar a preus baixos. En lloc d’això, mini-
mitzar el cost total a llarg termini. Tenir un sol proveïdor per a cada ítem,
basant-se en una relació de llarg termini de lleialtat i confiança.
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L’EFQM

La Fundació Europea per a la
Gestió de la Qualitat o EFQM
(de l’anglès, European
Foundation for Quality
Management) és una
organització privada sense ànim
de lucre fundada a la Unió
Europea l’any 1988 i localitzada
físicament a Bèlgica.

5. Millorar constantment i per sempre els sistemes de producció, servei i
planejament de qualsevol activitat. Aquest fet farà millorar la qualitat i la
productivitat, baixant els costos de manera constant.

6. Establir entrenament dins del treball (capacitació).

7. Establir capdavanters, reconeixent-ne les diferents habilitats, capacitats
i aspiracions. L’objectiu de la supervisió hauria de ser ajudar la gent,
màquines i dispositius a fer l’alegria de la seva feina.

8. Eliminar la por i construir confiança, d’aquesta manera tots podran treballar
més eficientment.

9. Esborrar les barreres entre els departaments. Abolir la competició i
construir un sistema de cooperació basat en el benefici mutu que inclogui
tota l’organització.

10. Eliminar eslògans, exhortacions i fites que demanen zero defectes o nous
nivells de productivitat. Aquestes exhortacions només creen relacions de
rivalitat, la causa principal de la qualitat baixa i la productivitat baixa
resideix en el sistema i va més enllà del poder de la força de treball.

11. Eliminar quotes numèriques i la gestió per objectius.

12. Remoure barreres per apreciar la mà d’obra i els elements que priven la
gent de l’alegria en la feina. Això inclou eliminar les avaluacions anuals o
el sistema de mèrits que donen rangs a la gent i creen competició i conflictes.

13. Instituir un programa vigorós d’educació i actes de millora.

14. Treballar tots junts per dur a terme la transformació. La transformació és
feina de tots.

2.2.3 Models de gestió total de la qualitat totals

Els models globals de gestió total de la qualitat són menys nombrosos i molt
més sofisticats i amplis que els parcials. El fet de voler abastar tot l’entorn del
producte o servei d’una entitat fa que finalment aquests models tinguin força
semblances, però a cada país se’n prefereix un o un altre, ja que cadascun l’adapta
a la cultura, legislació i manera de fer d’un estat o grup d’estats i a més convé
que un sistema empresarial (format pels proveïdors, clients i col·laboradors d’una
empresa) segueixi el mateix model.

Per exemple, a Europa se segueix sobretot el model europeu d’excel·lència de la
Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (el darrer a 2010 és l’EFQM
2010) i les normes ISO 9000:2008, és a dir, la darrera, el 2010, versió de les
normes ISO 9000.

La importància de la fundació recau en el model d’excel·lència que proposa, que
està consensuat entre les empreses i entitats de tota mena que s’hi adscriuen
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voluntàriament i, d’una banda, es comprometen a seguir una gestió i control de
la qualitat determinada, mentre que de l’altra també contribueixen aportant els
seus nous coneixements perquè els altres també els puguin aplicar.

El model d’excel·lència de l’EFQM, encara que no sigui obligatori ni normatiu,
és el més utilitzat a Europa. Serveix per a l’autoavaluació i control de la pròpia
qualitat en les entitats i dels seus productes i serveis, però també, el fet de seguir-
lo i de comprometre-s’hi públicament dóna bona imatge a les que hi treballen i
en especial als clients potencials. A més, és la base d’on s’extreuen els criteris
avaluadors per a la majoria de premis de qualitat nacionals i regionals dintre
d’Europa.

L’EFQM atorga cada any el Premi Europeu a la Qualitat, utilitzant com a criteri
de decisió el model de qualitat total establert per la mateixa EFQM.

L’EFQM neix amb la visió d’ajudar a crear organitzacions europees fortes
que practiquen els principis de l’administració de la qualitat total en els seus
processos de negocis i en les relacions amb els empleats, clients, accionistes
i comunitats on operen.

Actualment, moltes empreses consideren que la implementació de programes
d’administració de la qualitat total permet aconseguir beneficis significatius, tals
com un increment en l’eficiència, reducció de costos i més satisfacció dels clients,
tot orientat a millorar els resultats dels negocis.

L’EFQM desenvolupa un rol clau en la millora de l’efectivitat i l’eficiència de
les organitzacions europees en reforçar la importància de la qualitat en tots
els aspectes de les seves activitats. També contribueix assistint i estimulant el
desenvolupament de polítiques per millorar la qualitat

El model EFQM és un model no normatiu, el concepte fonamental del qual és
l’autoavaluació basada en una anàlisi detallada del funcionament del sistema de
gestió de l’organització usant com a guia els criteris del model.

Això no representa una contraposició a altres enfocaments (aplicació de determina-
des tècniques de gestió, normativa ISO, normes industrials específiques, etc.), sinó
més aviat la integració d’aquests en un esquema més ampli i complet de gestió.

La utilització sistemàtica i periòdica del model EFQM per part de l’equip directiu
permet a aquest establir plans de millora basats en fets objectius i aconseguir una
visió comuna sobre les metes a aconseguir i les eines a utilitzar. És a dir, la seva
aplicació es basa en:

• La comprensió profunda del model per part de tots els nivells de direcció
de l’empresa

• L’avaluació de la situació d’aquesta en cadascuna de les àrees
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ISO 9000

La ISO 9000 designa un conjunt
de normes sobre qualitat i gestió
contínua de qualitat, establertes
per l’Organització Internacional
per a la Normalització (ISO).

2.3 Empreses certificadores. Tipologia de certificacions. Sectors
amb obligació de certificació

La implantació d’un sistema de gestió de qualitat en qualsevol empresa està
motivada per una serie de factors, tant externs com interns, que influiran a l’hora
de definir i aplicar el sistema de gestió de qualitat més adequat i que haurà de tenir
una estructura i requisits bàsics i ben definits. Entre els sistemes de gestió per a
l’assegurament de la qualitat, el sistema amb més acceptació i més estès en l’àmbit
internacional és el sistema ISO 9001:2000.

2.3.1 Tipus de certificacions

El certificat de qualitat és l’evidència que una determinada empresa que el té
compleix amb unes normes internacionals de qualitat. És a dir, demostra que
la seva organització du a terme accions que són examinades periòdicament per
gestionar la qualitat dels seus productes i serveis.

Durant dècades els clients no es plantejaven canviar de proveïdor per qüestions
de qualitat, de fet, la importància d’aquest aspecte és relativament recent, ja que
la majoria de relacions comercials estaven basades estrictament en el preu. Avui
en dia, l’augment de la competència degut a la globalització fa que cada comanda
sigui un repte. I és per això que les empreses busquen el valor que pot diferenciar
els seus productes de la resta. La qualitat pot ser un d’aquests valors que aporti un
valor afegit a l’empresa respecte a un competidor directe.

Les empreses que aprecien i valoren un sistema qualitat per als seus productes ho
fan per algunes de les raons següents:

1. Per millorar la rendibilitat

2. Per incrementar les vendes

3. Per millorar la imatge de l’empresa a l’exterior

4. Per millorar la motivació dels treballadors

5. Per millorar el servei d’atenció als clients i serveis postvenda, etc.

La família de normes va aparèixer per primera vegada l’any 1978 prenent com a
base una norma britànica (BS) i es va estendre a partir de la seva versió de 1994.
Eren normes orientades principalment a organitzacions del sector industrial, la
seva implantació en empreses del sector de serveis era molt complicada, massa
burocràtica. Amb la revisió de la versió 2000 es rebaixa la burocràcia i la seva
utilització resulta òptima per a tot tipus d’empreses. La norma principal de la
família és la ISO 9001:2000 -sistemes de gestió de qualitat.
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Per verificar que les empreses compleixen amb tots aquests requisits de qualitat hi
ha unes empreses certificadores, coma ara AENOR, ALITER Trade SL, Global
Certification Spain SL, entre moltes d’altres. Són empreses que emeten els seus
propis certificats i que estan acreditades pels diferents organismes nacionals i
internacionals.

Les etapes bàsiques que conformen el procés d’assegurament i gestió de la qualitat
s’inicien amb l’anàlisi de la situació inicial per passar al desenvolupament del
sistema escollit, a la seva implantació efectiva, a l’avaluació posterior i finalment
a la seva certificació.

A la figura 2.1 es mostra de manera esquemàtica aquest procés.

Figura 2.1. Procés de certificació
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L’auditoria

Una vegada implantat el sistema de gestió de qualitat és necessari sotmetre´l a
una mena d’examen per avaluar si satisfà els requisits que hi són d’aplicació. És
necessari, doncs, fer el que s’anomena una auditoria.

Les auditories, en general, poden ser de diferents tipus, en funció del seu objecte
(de producte, de procés, de procediment, etc.), en funció de l’àmbit de realització
(interna o externa).

Parlem d’auditoria interna quan és el personal de l’empresa l’encarregat de la seva
realització.

L’objectiu de l’auditoria és identificar els punts febles del sistema per donar-los
una solució mitjançant una sèrie d’accions correctives que caldrà implantar allà
on s’hagin detectat no conformitats.

El certificat

Un cop superada l’auditoria interna, l’empresa tindrà com a objectiu mostrar a
l’exterior (als clients, proveïdors, etc.) el compromís que ha adoptat envers la
qualitat, ja que aquest fet li dóna un valor afegit que cal potenciar i aprofitar per
millorar la imatge davant la societat. Abans, però, les empreses han d’avaluar
la qualitat una altra vegada contractant un organisme extern que s’encarregui de
tornar a avaluar la qualitat des d’un punt de vista objectiu i emeti un veredicte
(certificat positiu) sobre la qualitat de l’empresa o no si hi ha alguna anomalia.
Aquest procés correspon a l’auditoria externa, i és l’anomenat procés de sistema
de gestió de la qualitat, que duen a terme els organismes certificadors acreditats
per una entitat d’acreditació de prestigi reconegut.

Alguns tipus de certificacions

• Certificats d’I+D. La certificació d’activitats d’R+D permet a les empreses
sistematitzar les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació;
beneficiar-se de deduccions fiscals importants; reduir la incertesa; augmen-
tar l’eficiència en la gestió; planificar, organitzar i controlar les unitats
d’R+D+I, com també la cartera de productes generats; i establir la interacció
de l’R+D+I amb altres departaments o divisions. Les empreses que opten
per aquests tipus de certificacions volen demostrar la transparència de les
activitats d’I+D i aportar un valor afegit de confiança a l’activitat d’R+D de
l’empresa, la qual cosa en millora la imatge empresarial i la competitivitat.

• Certificats de responsabilitat social. El sistema de gestió de la responsa-
bilitat social complementa els sistemes de gestió de l’organització amb les
noves consideracions sobre responsabilitat social, vetllant pel compliment
dels drets de les parts interessades i fomentant el desenvolupament de
polítiques d’igualtat d’oportunitats i de gènere com també de conciliació
de la vida laboral i familiar. Les empreses que opten per aquests tipus
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de certificacions estan millor valorades socialment. S’intenta que la dis-
capacitat temporal o permanent que pugui experimentar una persona que
treballa en una determinada empresa no sigui una barrera. Per això, un
certificat d’aquest tipus certifica que les instal·lacions són accessibles o que,
per exemple, les pàgines web d’aquestes empreses són elaborades amb un
disseny accessible per a persones amb discapacitat, entre altres.

• Certificats ambientals. El compromís amb l’entorn ofereix el catàleg més
ampli de certificats, validacions i verificacions ambientals, que permeten
a una organització acreditar el seu compromís amb el medi ambient i
minimitzar els impactes i afavorint la gestió millor dels recursos. Els
reconeixements que emeten les empreses certificadores ajuden que el com-
promís ambiental també sigui un factor de diferenciació competitiva molt
important i valorat de manera molt positva per la societat. Una empresa que
opta per aquest tipus de certificacions vol dir que es preocupa de reduir els
impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat (residus), etc.

2.3.2 Criteris de planificació, gestió i millora dels recursos humans
en els models de qualitat: procediments i processos, accions i
recursos.

Hi ha diferents investigacions que mostren com a causa principal de fracàs en els
models de gestió de qualitat total, la impossibilitat de canviar l’actitud i els valors
dels seus membres.

Això s’aconsegueix, per exemple, mitjançant polítiques de formació i desenvolu-
pament que cal implantar.

Aquestes han de ser extensives a tots els membres de l’organització i continuades,
amb una orientació cap a la qualitat. Es fa necessari avaluar aquesta formació per
millorar els procés i la capacitació dels empleats. D’aquesta manera, el desenvo-
lupament professional serà una de les qüestions a potenciar en les empreses amb
una orientació cap a la millora contínua.

Les polítiques de de recursos humans enfocades cap a la qualitat difereixen de
les pràctiques de recursos humans tradicionals que han dut a terme les empreses
petites i mitjanes, i suggereixen flexibilitzar les formes de direcció de recursos
humans per aconseguir millores en la qualitat total. Es tracta de garantir l’èxit en
els resultats de qualitat utilitzant pràctiques de recursos humans adequades, que
donen més importància a l’empleat i al clima de compromís i col·laboració i no
només als resultats econòmics (eficiència).

Amb aquestes pràctiques de recursos humans s’aconsegueixen dosis altes
de satisfacció i compromís entre els empleats, i això repercuteix de manera
directa en el client extern.

D’aquesta manera podem concloure que:
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• L’orientació cap a la qualitat necessita una consistència interna entre les
polítiques de recursos humans.

• Hi ha determinades polítiques de recursos humans que sempre contribuei-
xen a la millora de resultats en termes de qualitat.

• Les polítiques de recursos humans s’han de posar en pràctica de manera
integrada per obtenir millors resultats en qualitat.

Les empreses més importants han revolucionat totes o gairebé totes les seves
polítiques i procediments relacionats amb els recursos humans, però no passa el
mateix en el cas de les petites i mitjanes empreses.

Les antigues pràctiques de recursos humans (les tradicionals en què només
es valorava el treball executat pel treballador, sense tenir-lo en compte a ell)
no són suficients, i el que planteja el model de gestió de la qualitat total és
aconseguir un personal motivat i compromès per fer un bon treball i millorar
la qualitat.

2.3.3 Rendiment, motivació i satifacció de l’entorn de treball

Les empreses actuals tenen molt present la motivació dels treballadors a l’hora
d’organitzar-ne l’estructura.

Això es dóna perquè s’ha comprovat que hi ha una relació evident entre aquest
factor, el rendiment i el bon clima laboral. Aquesta tasca no resulta senzilla, ja
que cada persona té els seus motius per treballar i el que estimula una persona pot
no tenir importància per a una altra.

El comportament humà en l’entorn laboral se centra en la necessitat de cobrir una
deficiència. Aquesta deficiència reflecteix les discrepàncies entre l’estat desitjat
i el real, i activa la conducta per assolir l’objectiu establert. D’aquesta manera
s’allibera la tensió acumulada.

Des del punt de vista del treballador, el procés motivacional es defineix com
l’impuls que els du a actuar de manera que satisfacin unes necessitats i assoleixin
uns objectius.

Des de la direcció de l’empresa, es pot entendre com l’habilitat per aconseguir
que el personal treballador vulgui fer les tasques que se li han assignat i que, a
més a més, les faci bé. Amb aquesta finalitat, cal tenir en compte els principis de
la motivació:

• Ningú no està disposat a fer una cosa que s’oposi als seus interessos.

• Una persona acut a una organització per satisfer les seves necessitats de la
manera més completa possible.
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• Els objectius de l’empresa han de ser els dels treballadors en la mesura que
sigui possible.

Hi ha diferents tècniques de proposen estratègies variades per augmentar la
motivació laboral de les persones i afavorir l’automotivació i el compromís.

• Promoció a la feina. Actualment, l’estructura de l’empresa tendeix a
tenir menys nivells, i hi ha pocs treballadors que poden pujar de categoria
professional i són molts els que estan qualificats per fer-ho. Per tant, el
departament de recursos humans ha d’intentar promoure els treballadors des
del lloc que ocupen donant-los més responsabilitats i tasques, augmnentant-
los el nombre de funcions i la retribució, etc.

• Política salarial. Tot i que els empresaris saben que la principal motivació
dels joves són els diners que poden guanyar, fan molt poc per resoldre
aquest conflicte buscant fórmules d’incentivació econòmica per millorar
la motivació i el rendiment. Qualsevol organització té diferents incentius
econòmics que depenen dels interessos dels seus treballadors; per exemple,
una persona de cinquanta anys rep positivament una recompensa d’un bon
pla de pensions. Aquests incentius poden ser premis, viatges, cotxes,
bonificacions, plans de pensions, descomptes, bons, sorteigs, dies festius,
etc.

• Ambient de treball. Fa referència a tot allò que envolta els treballadors en
el seu lloc de treball i al treballador en si mateix. Aquests factors influeixen
directament en la salut dels treballdors i, per tant, n’afecten la motivació i
el rendiment. Dins de l’ambient, podem fer la classificació seguent:

– Ambient físic. Temperatura, soroll, humitat, vibracions, radiacions,
llum, eines de treball, etc.

– Ambient psíquic i social. La introducció de noves tecnologies i l’auto-
matització dels processos productius afecta la manca de comunicació
i de relació amb els altres. Els contractes temporals, les jornades
laborals sense descans, les feines nocturnes, la perillositat, etc. són
factors que no tan sols desmotiven, sinó que, a més a més, afecten la
salut dels treballadors.

• Valoració persona - lloc de treball. Els departaments de selecció de
personal cada vegada tenen més en compte que els mèrits o les caracterís-
tiques de les persones s’adeqüin al lloc de treball que ofereixen. Sovint, la
insatisfacció dels treballadors és deguda al fet que ocupen un lloc inferior
al que els correspondria per causa del desequilibri entre ofertes i demandes
de treball.

• Contracte psicològic. Quan una persona entra a treballar en una empresa hi
ha una sèrie d’expectatives o acords entre l’individu i l’organització que no
estan escrits però que s’estableixen i atorguen les possibilitats de satisfacció
del treballador i, per aquest motiu, de permanència en l’organització i un alt
nivell d’acompliment: assumir més responsabilitats, millores econòmiques,
regals de Nadal, ofertes d’hipoteques d’alguna entitat bancària, etc.
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• Clima laboral. Les tècniques de negociació influeixen en la satisfacció dels
treballadors i, per aquest motiu, en la seva productivitat creant un bon clima
laboral. Dins d’una empresa es poden donar diferents climes laborals, ja
que en un departament hi pot haver un ambient excel·lent i en un altre, no.

• Automotivació i autoestima. És molt freqüent que un treballador respon-
gui que no se sent motivat quan li demanen perquè el seu rendiment és
escàs. Curiosament, mai no ens preguntem “què faig jo per motivar-me?”,
i és que resulta més fàcil criticar i buscar les causes que ens produeixen
aquesta desmotivació que reconduir la situació mostrant una posició activa,
que anomenem automotivació. L’autoestima és la valoració positiva o
negativa que un fa de si mateix, com em veig, què penso de mi mateix,
com reacciono, etc. Aquest concepte té molta importància, ja que la meva
manera de ser, el que faci en la vida i la participació en aquesta vida
dependrà de la valoració que faci de mi mateix. En l’àmbit professional, una
autoestima positiva facilita la comunicació de la persona amb els companys
i que assumeixi riscos, que vegi els fracassos com a experiències a aprendre,
aprengui dels errors, toleri millor l’estrès i els processos de canvi, vegi els
reptes com a oportunitats, etc.
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