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Introducció

En aquesta tercera unitat didàctica, “Estructura empresarial”, que té quatre nuclis
d’activitat, estudiarem quins tipus d’empresa tenim, com es pot dissenyar la
seva organització, les funcions de la direcció, els mètodes de gestió i com es
normalitzen les tasques que es fan per generar un producte o servei, que és, al cap
i a la fi, l’essència de qualsevol empresa i la seva aplicació en l’àmbit preventiu.

Schein (1980) defineix l’organització com la “coordinació racional d’activitats
d’un cert nombre de persones que intenten aconseguir una finalitat i uns objectius
comuns i explícits, mitjançant la divisió de les funcions del treball i a través de la
jerarquització de l’autoritat i la responsabilitat”.

La conseqüència lògica d’aquesta definició és que per arribar als objectius no n’hi
ha prou de disposar de força de treball, recursos naturals i instruments i mitjans
de producció. És necessari, a més a més, que algú s’encarregui de coordinar tots
aquests factors.

Per tant, i des d’aquesta perspectiva, podem dir que l’organització ha d’estar
dissenyada de manera que pugui assolir els seus objectius, per la qual cosa haurà
de tenir en compte quins són els fins per als quals ha estat creada, i implantar unes
normes d’actuació en l’aplicació dels processos de treball.

Hi haurà d’haver, a més, una coordinació d’esforços i responsabilitats mitjançant
la divisió del treball. L’autoritat i la responsabilitat estaran degudament definides
i jerarquitzades, i es planificaran les activitats i els objectius. No obstant això,
aquesta planificació serà un procés continu i permanent en la vida de l’organitza-
ció.

L’empresa, com a organització productiva o de prestació de serveis, ha d’estar
degudament estructurada per assolir els seus objectius aprofitant al màxim els seus
recursos. Per aconseguir aquesta optimització dels recursos, és necessari conèixer
i aplicar un seguit de principis de caràcter bàsic de direcció i gestió de l’empresa
que han demostrat la seva idoneïtat al llarg del temps i que han estat acceptats per
la doctrina d’administració de l’empresa.

El funcionament de l’empresa requereix que es desenvolupin una sèrie d’accions
i operacions concatenades entre elles per aconseguir un producte o la prestació
d’un servei. Aquestes activitats degudament agrupades són les que constitueixen
els processos operatius i els processos de gestió.

Per dur a terme qualsevol procés, s’ha d’establir el procediment més idoni, tenint
en compte que hi haurà diverses maneres de realitzar-lo. És convenient conèixer
la teoria que defineix l’elaboració, divulgació i seguiment dels procediments i les
diverses maneres de representació gràfica.

En el primer apartat, “L’empresa”, veurem la definició d’empresa, com podem
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classificar les empreses segons diferents criteris i les diferents formes jurídiques
que poden adoptar.

En el segon apartat, “L’organització de l’empresa”, analitzarem les formes
d’organitzar una empresa estudiant els diferents enfocaments que han sorgit al
llarg de la història i els que actualment existeixen a les empreses. Veurem què és
la cultura empresarial i com les empreses es poden relacionar amb el seu entorn.
Finalment, veurem les diferents maneres d’organitzar-se que poden utilitzar les
empreses.

En el tercer apartat, “Processos de producció de béns i serveis”, veurem els
processos i procediments de treball que tenen les empreses i la manera de
normalitzar-los i documentar-los i algunes eines informàtiques per fer-ho.

Finalment, en el quart apartat, “Elaboració de procediments preventius”, es
plasmaran els continguts treballats en els apartats anteriors en l’àmbit preventiu,
elaborant els corresponents procediments preventius.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

1. Interpretar les funcions, les relacions i els fluxos d’informació que reben i
emeten els departaments de l’empresa amb competències en prevenció de
riscos, els representants laborals, la resta de departaments de l’empresa i els
organismes i entitats relacionats amb la seguretat i la prevenció de riscos, a
partir d’organigrames d’empresa i normativa en matèria de prevenció.

2. Diferenciar els processos de producció de béns i serveis, segons els tipus de
riscos que poden originar, els materials i les substàncies que hi intervenen i
els equips i les instal·lacions que s’utilitzen.

3. Interrelacionar els processos de producció de béns i serveis, els factors
de risc presents, els sistemes de prevenció, els dispositius de control, els
elements de seguretat i protecció i les normatives de prevenció i seguretat.

4. Elaborar procediments preventius, integrant la prevenció en els processos
productius.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

La producció és la quantitat
total de productes fabricats
per unitat de temps (dia,
mes, any...).

1. L’empresa

Des dels primers temps de la humanitat, l’home ha hagut d’aplicar un esforç
físic i mental a la natura per assolir uns resultats que servien per satisfer tota
una sèrie de necessitats cada vegada més complexes. Aquests resultats depenien,
fonamentalment, del nivell de tecnificació assolit en cada moment (no és igual,
per exemple, caçar amb arc i fletxes que caçar amb arma de foc) i del grau
d’organització que tingués el grup o la societat (no és igual caçar individualment
que caçar en grup, en què hi ha una distribució de tasques i una coordinació dels
esforços). Els resultats d’aquest esforç humà depenen, bàsicament, de dos pilars
clau: la tecnologia i l’organització.

Des del seu origen, l’home s’ha
organitzat per realitzar el treball.

La tecnologia és el conjunt de coneixements teòrics i pràctics que, degudament
organitzats, tenen com a objectiu resoldre alguna necessitat humana de caràcter
material. Si es combinen o s’utilitzen els factors teòrics i pràctics de la tecnologia
de diferent manera per produir el mateix producte, llavors, es produeix un canvi
de tecnologia. La tecnologia ha evolucionat al llarg de la història, però la gran
transformació tecnològica en la producció de béns es va produir amb el naixement
de la Revolució Industrial, gràcies a l’aplicació de la força del vapor com a font
d’energia i l’aparició de màquines cada vegada més complexes.

Actualment, el nivell tecnològic aconseguit és de tal magnitud que ha comportat
l’aparició de noves formes de treball -treball a domicili, treball en equip amb
connexions en xarxes-, l’augment de feines de control i vigilància de les màquines
automàtiques, el gran desenvolupament del sector terciari en països del nostre
entorn... En aquests últims anys, hi ha hagut una gran quantitat d’avenços: des-
cobriment de noves formes d’energia, desenvolupament de les telecomunicacions,
descobriments genètics i de nous materials...

Per altra banda, l’ésser humà, des del seu origen, ha treballat col·lectivament
agrupant i coordinant esforços. Això ja comporta una organització del treball.
Resulta obvi, dir que l’organització comporta automàticament una assignació de
tasques específiques per a cada treballador i una coordinació d’aquestes.

Com a primera aproximació, podem entendre una organització com l’esforç
coordinat de diverses persones amb la finalitat d’assolir un objectiu comú.

Ens trobem davant d’un principi present en totes les organitzacions humanes: el
principi de la divisió del treball.

“Totes les coses es produiran en nombre més gran i més fàcilment quan cadascú, d’acord
amb les seves aptituds i en el temps convenient, es dediqui a un únic treball i estigui
dispensat de tots els altres.”

Plató, La República (s. IV a. C.).
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La productivitat de cada
treballador és igual a la

producció obtinguda
dividida pel nombre de

treballadors.

Els béns intermedis poden
ser tant matèries primeres

com productes
semielaborats.

Aquesta divisió implica una funció integradora que assegura que cada individu
dins d’un grup treballi per aconseguir el mateix objectiu.

La descripció que va fer Jean Perronet, a finals del segle XVII, de com una empresa
va augmentar vertiginosament la seva producció en assignar a cada treballador
una tasca específica, va influir decisivament en l’economista Adam Smith perquè
declarés indispensable la divisió del treball per augmentar la producció.

Descripció d’una empresa segons Jean Perronet

En una fàbrica de Normandia la producció artesanal (manual) d’agulles per obrer i dia
no arriba a 20 unitats. Si el conjunt de totes les feines que es fan es divideixen en 18
operacions diferents -estirar el fil de metall, adreçar-lo, tallar-lo, afilar-lo...-, i s’assignen d’1
a 3 operacions a cada operari, veurem que en una fàbrica amb 10 treballadors s’arriben
a produir 48.000 agulles al dia. Treballant de forma individual, aquests 10 obrers haurien
fabricat un màxim de 200 unitats al dia.

Observeu, en la descripció anterior, l’augment tan considerable de la producció i de la
productivitat:

• La producció diària abans de la reestructuració és de 200 unitats.

• La productivitat diària de la mà d’obra abans de la reestructuració és 20 unitats.

• La producció diària després de la reestructuració és de 48.000 unitats.

• La productivitat diària de la mà d’obra desprès de la reestructuració és de 4.800 unitats.

L’empresa pren les decisions sobre la utilització de factors de la producció per
obtenir els béns i serveis que ofereix. Aquesta activitat econòmica de producció
consisteix en la transformació de béns intermedis en productes elaborats, mit-
jançant l’ocupació de factors productius (bàsicament treball i capital), i sota la
direcció i responsabilitat de l’empresari. L’empresa és una entitat:

• integrada pel capital i el treball com a factors de producció,

• dedicada a activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis,

• amb fins lucratius, generalment i

• amb una responsabilitat determinada segons la forma jurídica.

A més a més, per desenvolupar la seva activitat ha de disposar d’una tecnologia
que especifiqui els tipus de factors productius que necessita i com es combinen. No
obstant això, per assolir aquests objectius, l’empresa ha d’adoptar una organització
i forma jurídica que li permeti realitzar contractes, captar recursos financers si no
en té, i exercir els seus drets sobre els béns que produeix.

L’empresa és la unitat econòmica de producció encarregada de combinar els
factors o recursos productius -treball, capital i recursos naturalsper produir
béns i serveis que després es venen en el mercat.
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1.1 Elements de l’empresa

L’empresa és l’instrument universalment emprat per produir i posar a les mans del
consumidor la major part dels béns i serveis de l’economia. Donat un objectiu o
objectius prioritaris, cal definir la manera d’aconseguirlos i adequar els mitjans
disponibles al resultat esperat. Totes les empreses adopten una sèrie d’elements
comuns entre els quals podem distingir el factor humà. El factor humà o recursos
humans que col·laboren en l’empresa està constituït per tot el personal que presta
els seus serveis. Aquest personal està format per l’empresari i els treballadors:

• L’empresari: és la persona que aporta el capital i realitza, al mateix temps,
les funcions pròpies de la direcció com ara organitzar, planificar, controlar,
i assumir riscos. No obstant això, no sempre coincideixen la figura de
l’empresari i la del propietari.

• Els treballadors estan sota el control i direcció de l’empresari amb la
finalitat de desenvolupar una activitat econòmica. Entre treballadors i
empresari, hi ha una vincle que es denomina relació laboral, definit en
l’article 1.1 del Reial decret 1/1995, de 24 de març.

L’empresari és tota persona física o jurídica, pública o privada, que
controla i dirigeix el procés econòmic, i pren les decisions necessàries
per al bon funcionament de l’empresa. Alhora, els treballadors són el
conjunt de persones que presten els seus serveis en l’empresa a canvi d’una
compensació econòmica.

1.2 Classificació de les empreses

Podem adoptar diferents criteris per classificar les empreses segons el sector d’ac-
tivitat en què desenvolupen les seves operacions, la seva grandària, la procedència
del capital invertit en l’empresa o la forma jurídica que adoptin (taula 1.1):

Taula 1.1. Classificació de les empreses

Criteri de classificació Tipus d’empresa Criteri de classificació Tipus d’empresa

Sector d’activitat • Del sector primari
• Del sector secundari
• Del sector terciari

Grandària • Microempresa
• Petita
• Mitjana
• Gran

Procedència del capital • Privada
• Pública
• Mixta

Forma jurídica • Empresa individual
• Societat

Aquests són els tipus d’empreses segons diferents criteris de classificació
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1.2.1 Empreses segons el sector d’activitat

El sector d’activitat com a criteri de classificació d’empreses és utilitzat en
els estudis econòmics i financers en general, i consisteix en l’agrupació de les
empreses considerant les operacions que realitzen amb els béns i la classe de
productes finals que posen en el mercat. Seguint aquest criteri, aquestes es poden
classificar en tres grans sectors d’activitat (vegeu la figura 1.1):

• Empreses del sector primari. Comprenen les activitats lligades directa-
ment a l’obtenció de recursos naturals. En aquest grup, es poden incloure
les empreses extractives. Aquestes empreses prenen els recursos esmentats
i els posen a la disposició dels consumidors.

• Empreses del sector secundari. En aquest sector s’enquadren les empreses
que realitzen qualsevol activitat de transformació de productes obtinguts del
sector primari, i fabriquen nous productes.

• Empreses del sector terciari. Aquest grup comprèn les empreses l’activitat
de les quals és la prestació de serveis.

Figura 1.1. Classificació de les empreses segons el
sector d’activitat

Alguns economistes, com per exemple Zoltan Kenessey (The primary, secondary
and quaternary secors of econocmy, 2012) han dividit aquest últim sector en
d’altres, distingint com a sector quaternari al format per les empreses pro-
ductores d’informació i coneixement perquè es dediquin a la investigació, el
desenvolupament i la innovació.

Exemples d’empreses segons el sector

1. Sector primari: empreses extractives, és a dir, empreses mineres, agrícoles, ramaderes i
pesqueres.

2. Sector secundari: empreses de construcció, siderometal·lúrgiques, conserves, automoció.

3. Sector terciari: empreses comercials dedicades a la compravenda, companyies
d’assegurances, hospitals, sanitat...

4. Sector quaternari: empreses d’educació, organitzacions centrades en la investigació,
laboratoris de recerca...
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1.2.2 Empreses segons la seva grandària

Tradicionalment, les empreses es classifiquen segons la seva mida en petites,
mitjanes i grans. Concretament a les petites i mitjanes empreses les denominem
pimes; també hem d’incloure en aquesta classificació un quart tipus d’empreses:
les microempreses.

En aquest sentit, la Llei 5/2015, de foment del finançament empresarial, assenyala
que una microempresa és aquella que té menys de deu treballadors i un volum
de facturació anual inferior a dos milions d’euros o un actiu total inferior a dos
milions d’euros; una petita empresa és la que té un màxim de 49 treballadors
i un volum de facturació o total d’actiu inferior a deu milions d’euros; i les
mitjanes empreses són les que tenen menys de 250 treballadors i un volum de
facturació inferior a cinquanta milions d’euros o un actiu menor a 43 milions
d’euros. Finalment, les grans empreses són aquelles que sobrepassen aquests
paràmetres.

Exemples d’empreses segons la grandària

1. Microempreses: empreses com consultories o gabinets assessors amb menys de deu
treballadors.

2. Petites: empreses com comercials distribuïdores de productes, agències de publicitat d’àmbit
local o provincial...

3. Mitjanes: empreses d’elaboració de productes congelats, dedicades al reciclatge...

4. Grans: empreses nacionals o multinacionals com grans magatzems, companyies fabricants
de productes de neteja...

1.2.3 Empreses segons la procedència del capital

El criteri de la procedència de capital depèn del fet que la procedència del capital
correspongui a un particular (persona natural o jurídica) o bé a l’Estat, directa o
indirectament. Així, podem distingir entre les empreses següents (vegeu la figura
1.2):

• Empresa privada. És una empresa en què el titular o empresari és un
subjecte particular. Aquest subjecte pot ser un individu o un grup, una
persona física o una persona jurídica. El característic d’aquestes empreses
és que reben la seva personalitat del dret privat (civil o mercantil).

• Empresa pública. Una empresa pública és una organització el capital de
la qual és propietat de l’Estat (govern central, autoritats estatals o locals,
o altres empreses públiques) i està sota la seva autoritat. El control que
exerceix l’Estat inclou, almenys, el dret de designar els comandaments
superiors i de formular les decisions crítiques de política.



Gestió de la prevenció 14 Estructura empresarial

• Empresa mixta. És una empresa en la qual la propietat del capital està
compartida entre l’Estat i els inversors privats.

Figura 1.2. Classificació de les empreses segons la
procedència del capital

Motivacions de l’empresa pública

Els objectius de les empreses públiques són múltiples. Mentre que les inversions privades
es realitzen únicament amb la finalitat d’obtenir com més beneficis millor, l’Estat es pot
veure forçat a invertir en operacions que no interessen el sector privat, ja que les inversions
són d’una gran magnitud.

A més a més, l’Estat pot invertir quan els projectes tenen llargs períodes de gestació, o
quan hi ha un clima incert per a la inversió i el sector privat busca garanties absolutes, o
simplement quan es comprova que els beneficis sobre la inversió són massa baixos i, per
tant, poc atractius per al sector privat.

1.2.4 Les empreses segons la forma jurídica

L’empresari pot adoptar diferents formes jurídiques que d’acord amb la legislació
vigent. Podem distingir dos grans grups: les empreses individuals i les societats
(vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Classificació de les empreses segons l’elecció de la forma jurídica

Article 35 CC

L’article 35 del Codi de comerç indica que són persones jurídiques:
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La legislació aplicable està
regulada en el Codi de
comerç.

• Les corporacions, associacions i fundacions d’interès públic reconegudes per la llei.

La seva personalitat comença des de l’instant mateix que, conformement a dret, haguessin
quedat vàlidament constituïdes.

• Les associacions d’interès particular, siguin civils, mercantils o industrials, a les quals la llei
concedeix personalitat pròpia, independentment de la de cadascun dels associats.

1.3 Les empreses individuals

L’empresa individual és una organització de capital i treball encaminada a
la producció de béns o serveis per al mercat, exercida per una persona en nom
propi, o per mitjà d’un representant, i que exerceix una activitat constitutiva
d’empresa.

D’acord amb la nostra legislació, poden ser empresaris les persones següents:

• Qualsevol persona major d’edat, amb lliure disposició dels seus béns.

• Els menors d’edat emancipats que tinguin lliure disposició dels seus béns.

• Els menors d’edat en circumstàncies especials, sempre que tinguin la lliure
disposició dels seus béns mitjançant els seus representants legals.

L’empresari individual exerceix unes activitats econòmiques de les quals, com a
titular de l’empresa, és responsable. Per això, no hi ha separació entre el patrimoni
de l’empresa i el patrimoni personal de l’empresari, és a dir, l’empresari respondrà
amb tot el seu patrimoni present i futur de les obligacions que contregui. I la
inscripció en el Registre Mercantil és una decisió voluntària. Podeu veure un
resum de les característiques a la taula 1.2.

Taula 1.2. Característiques de l’empresari in-
dividual

Nombre de socis Un

Responsabilitat Il·limitada

Capital mínim No n’hi ha

Capital desemborsat Des del seu origen
totalment desemborsat

Constitució DNI. Inscripció voluntària
en el Registre Mercantil

Òrgans directius El titular

1.4 Les societats

En el cas d’una societat, dues o més persones decideixen posar, en fons comuns,
treball o recursos econòmics, amb la finalitat d’obtenir un lucre. Les societats es
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poden classificar en tres grans grups: mercantils (SM), les cooperatives (Coop.)
i no mercantils (SNM).

La constitució d’una societat és una alternativa a l’empresari individual, ja que el
suposa una sèrie d’avantatges econòmics: com que li permet separar el patrimoni
personal del patrimoni empresarial, la societat adoptarà una personalitat jurídica
independent que, segons el tipus, representarà una major facilitat per transmetre
el capital de la societat. Si es pensa en les grans acumulacions de capital amb què
han de treballar les empreses en l’actualitat, tot això es un avantatge.

Legislació principal de les societats de capital

• Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
societats de capital al qual s’incorpora el contingut de la secció 4a del títol I del llibre II del
Codi de comerç de 1885, relativa a les societats comanditàries per accions.

• Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de societats anònimes.

• Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada

• El contingut del títol X de la Llei 24/1988, de 28 de juliol del mercat de valors, relatiu a les
societats anònimes cotitzades.

1.4.1 Societats mercantils (SM)

El Codi de comerç no dona una definició de “societat mercantil”, però defineix el
contracte de companyia de la següent manera:

“Dues o més persones s’obliguen a posar en fons comú béns, indústria o alguna d’aquestes
coses per obtenir un lucre, i serà mercantil qualsevol que fos la seva classe, sempre que
s’hagi constituït amb arranjament a les disposicions de l’esmentat codi.”

Codi de comerç

Podem dir que seran mercantils les societats que adoptin una de les formes
previstes en el Codi de comerç o en les lleis especials. És a dir, podem considerar
societats mercantils les que hagin estat constituïdes d’acord amb qualsevol tipus
de regulació en les lleis mercantils. Seran les següents:

• Societats col·lectives (SC)

• Societat comanditària (S. Com.)

• Societat de responsabilitat limitada (SL)

• Societat limitada nova empresa (SLNE)

• Societat anònima (SA)

• Societats laborals (SAL/SLL)
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Societats col·lectives (SC)

La societat col·lectiva és la manera més senzilla de constituir-se com a
societat mercantil, tant pel que fa a la constitució com a l’administració i
comptabilitat. En aquestes societats, el caràcter de soci és intransmissible.
La personalitat del soci és l’avantatge principal. L’activitat de la societat ha
de ser necessàriament mercantil. No hi ha possibilitat de transmissió de la
qualitat de soci sense el consentiment dels altres.

A les societats col·lectives els socis participen dels beneficis de la manera que
s’hagi establert; l’habitual és en proporció a les aportacions respectives. En
general, les principals característiques de la societat col·lectiva són les següents
(vegeu-ne un resum a la taula 1.3):

• La societat col·lectiva haurà de portar el nom de tots els seus socis, d’alguns,
o d’un sol. En els dos últims casos, s’ha d’afegir i cia. al nom de
la societat, i sempre s’hauran d’afegir les abreviatures SC o les paraules
societat col·lectiva.

• La responsabilitat és personal, il·limitada i solidària de tots els socis per als
deutes que puguin considerar-se deutes de la societat. Aquesta norma no
pot ser alterada per pacte dels socis, i tots els socis poden participar en la
gestió social.

• Mentre que tot soci és en principi administrador de la societat, no tots la
poden representar, sinó únicament els que han estat autoritzats per usar la
signatura social.

Taula 1.3. Característiques de la societat col·lectiva

Denominació Diferent de la d’altres societats. S’ha d’afegir i cia.i
SRC

Mínim de socis Dos de dues classes: industrials i col·lectius

Responsabilitat Socis col·lectius, il·limitada Socis industrials, limitada

Capital mínim No n’hi ha. El necessari per les primeres despeses

Capital desemborsat Des del seu origen totalment desemborsat

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil

Òrgans rectors Administrador (un soci, més o tots en conjunt)

Transmissibilitat Dificultat per a la transmissió de la condició de soci

Pel que fa a les classes de socis d’una societat col·lectiva, aquests poden ser:

• Socis industrials. Els socis industrials solament aporten treball personal,
no poden participar en la gestió de la societat, excepte pacte en contra. En
cas que el contracte social guardi silenci, al soci industrial se li assignaran
beneficis iguals que al soci capitalista de menor participació. No participen
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en les pèrdues, excepte pacte exprés, segons el que estableix el Codi de
comerç.

• Socis col·lectius. Els socis capitalistes aporten treball i capital, gestionen la
societat, i participen en els guanys.

Exemple d’escriptura d’una societat col·lectiva

L’escriptura de la societat haurà de contenir els següents punts:

• Nom i cognoms dels socis.

• Raó social.

• Dades personals dels socis a qui s’encomani la gestió de la societat i l’ús de la signatura
social.

• Capital que cada soci aporti en diner efectiu i, si no és en diner, valor que es dóna a les
aportacions.

• Durada de la societat.

• Quantitats que s’assignen anualment als socis gestors per a les seves despeses particulars.

Societat comanditària (S. Com.)

Les societats comanditàries es caracteritzen per tenir dues classes de socis:

• Socis col·lectius. Els socis col·lectius són els encarregats de l’administració,
i responen solidàriament dels deutes de la societat. El nombre mínim de
socis col·lectius és d’un, i pot ser una persona física o jurídica. Els socis
col·lectius responen solidàriament dels deutes socials. Són els que aporten,
a la societat, capital i treball. S’encarreguen de gestionar i administrar la
societat. Els socis col·lectius queden obligats personalment i solidàriament
als deutes de la societat. Pel que fa a la seva responsabilitat, és solidària i
il·limitada.

• Socis comanditaris. Són els socis capitalistes, no tenen responsabilitat i
participen en l’organització de la societat per mitjà de la Junta General de
manera similar als accionistes de la societat anònima. Aquest socis no poden
examinar l’estat i situació de l’administració social. No s’encarreguen de
la gestió de la societat. Només poden examinar l’administració social en
les èpoques i circumstàncies prescrites en el contracte de constitució de la
societat. Si no estiguessin prescrites, al final de l’any, podran examinar el
balanç i els documents necessaris per comprovar les operacions.

La societat comanditària és una forma intermèdia entre les societats
personalistes i les capitalistes, en la qual la característica essencial és
l’existència de dos tipus de socis: els socis col·lectius i els socis comanditaris.
A més, podem distingir dos tipus de societats comanditàries: simple i per
accions.
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SRL, legislació vigent

Pel que fa a les societats de
responsabilitat limitada la
legislació vigent és la Llei
2/1995, de 23 de març, de
societats de responsabilitat
limitada, i la Llei 19/1989, de 25
de juliol, de reforma parcial i
adaptació de la legislació
mercantil a les directives de la
CEE en matèria de societats.

La societat comanditària simple és una societat personalista que exerceix una
activitat mercantil. La denominació social és de caràcter subjectiu i està formada
pel nom dels socis col·lectius o per una part d’ells. En aquest últim cas, s’ha
d’afegir i companyia al nom, i en tots els casos, les paraules societat en comandita
o la seva abreviatura S. en C. o S. Com.

No s’exigeix cap capital mínim per a la constitució de la societat comanditària
simple. Els socis col·lectius responen il·limitadament, i els socis comanditaris
limitadament, dels deutes de la societat. Es constituirà mitjançant una escriptura
pública, que haurà de ser inscrita en el Registre Mercantil. Amb la inscripció
adquirirà la seva personalitat jurídica.

Només els socis col·lectius poden gestionar i administrar la societat, si els socis
comanditaris ho fessin, respondrien de manera il·limitada dels deutes i pèrdues
socials.

Per altra banda, una societat comanditària per accions és una societat el capital
de la qual està dividit en accions. Es formarà per les aportacions dels socis, un
dels quals, almenys, s’encarregarà de l’administració de la societat i respondrà
personalment dels deutes socials com a soci col·lectiu, mentre que els altres no
tindran aquesta responsabilitat.

En qualsevol cas, la societat comanditària és una societat de capital, i el seu el
règim és similar al de la societat anònima. A la taula 1.4 podeu veure les seves
característiques més signinficatives:

Taula 1.4. Característiques de la societat comanditària

Denominació Diferent de la d’altres societats, amb el nom dels
socis col·lectius afegint societat en comandita (SC).

Mínim de socis Dues classes: col·lectius i comanditaris.

Responsabilitat • Socis col·lectius: il·limitada.
• Socis comanditaris: limitada.

Capital mínim El necessari per a les primeres despeses.

Capital desemborsat Des del seu origen totalment desemborsat.

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil.

Transmissibilitat Simple. Per accions.

Societat de responsabilitat limitada (SL)

Societat de responsabilitat limitada és una societat que té caràcter mercantil
independentment del seu objecte. La seva denominació no podrà ser idèntica a
la d’altres societats, i amb el nom haurà de figurar la indicació de societat de
responsabilitat limitada o societat limitada, o les seves sigles SRL o SL.
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La societat de responsabilitat limitada és una societat mercantil amb
un capital no inferior a 3.005,06 euros, totalment desemborsat, i dividit
en participacions acumulables i indivisibles que no es poden incorporar
a títols negociables ni denominar-se accions. Els socis estan exempts de
responsabilitat personal pels deutes socials.

D’altra banda, la societat respon amb tot el seu patrimoni, el soci només arrisca
l’import de la seva aportació. I la transmissió de les participacions de la societat
és lliure entre els socis i els seus cònjuges, i també entre els seus ascendents
i descendents. Podeu veure les principals característiques de la societat de
responsabilitat limitada a la taula 1.5.

Taula 1.5. Característiques de la societat limitada

Denominació Diferent de la d’altres societats. S’afegeix “SL”.

Mínim de socis Un. Societat de responsabilitat limitada unipersonal.

Responsabilitat Limitada.

Capital mínim 3.005,06 euros.

Representació Participacions.

Capital desemborsat Totalment subscrit i desemborsat.

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil.

Òrgans rectors Junta General. Administrador únic (Consell Adm.
poques vegades).

Pel que fa a la seva constitució i inscripció, la societat es constituirà mitjançant
escriptura pública, que s’haurà d’inscriure en el Registre Mercantil. Amb la
inscripció en el Registre Mercantil, la societat adquirirà personalitat jurídica. La
condició de soci en les societats de responsabilitat limitada, depèn de la tinença
de participacions. La participació és una de les parts en què es divideix el capital
social. Les participacions socials són acumulables i indivisibles.

En una societat limitada poden haver-hi els següents òrgans de govern:

• Junta General. Els socis, reunits en la Junta General, decidiran per majoria
els assumptes que exposi la Junta. Els acords socials s’adoptaran per
majoria de vots vàlidament emesos, sempre que representin, almenys, 1/3
dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideixi el
capital social.

• Administradors. L’administració de la societat es podrà confiar a un admi-
nistrador únic, a diversos administradors que actuïn solidàriament, o a un
consell d’administració. Tot acord de modificació de la manera d’organitzar
l’administració de la societat implica la modificació dels estatuts, i es
consignarà en escriptura pública i s’inscriurà en el Registre Mercantil.
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La legislació vigent sobre
societat limitada nova
empresa és la Llei 7/2003,
d’1 d’abril, de la societat
limitada nova empresa.

Societat limitada nova empresa (SLNE)

La reforma en la legislació mercantil té com a objectiu estimular la creació
d’empreses, permetent constituir entitats mercantils de petita dimensió de
manera ràpida i senzilla. El nou tipus social es denomina societat limitada
nova empresa, i a ella es poden acollir microempreses i autònoms que,
gràcies a la simplificació dels tràmits, podran constituir-se emplenant un
formulari únic.

La Llei 7/2003 de societat limitada nova empresa (SLNE) obre la possibilitat de
crear societats en un dia, mitjançant un document únic electrònic i amb una sola
compareixença davant el notari, el qual inscriurà l’escriptura de constitució en
el Registre Mercantil corresponent al domicili social mitjançant l’ús de la seva
signatura electrònica, sense necessitat d’acudir a cap oficina de l’Administració.

Taula 1.6. Característiques de la societat limitada nova empresa

Denominació Diferent de la d’altres societats. S’ha d’afegir SLNE.

Mínim de socis Un. societat de responsabilitat limitada unipersonal.

Responsabilitat Limitada.

Capital mínim 3.012 euros.

Representació Participacions.

Capital desemborsat Totalment subscrit i desemborsat.

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil

Quant als requisits per adoptar la societat limitada nova empresa, la llei estableix
que només en podran ser socis les persones físiques, sense superar el nombre de
cinc en el moment de la constitució. Si l’empresa està formada per un sol soci,
aquest no podrà ser soci únic d’una altra societat limitada nova empresa.

D’altra banda, la denominació social estarà formada pel nom i dos cognoms d’un
dels socis fundadors, seguit d’un codi alfanumèric que permeti la identificació
de la societat d’una manera única i inequívoca. I pel que fa al capital social,
no haurà de ser inferior a 3.012 euros ni més gran de 120.202 euros i, en tot
cas, la xifra del capital mínim indicat només podrà ser desemborsada mitjançant
aportacions dineràries. A més, en la denominació de la companyia, haurà de
figurar necessàriament laindicació societat limitada nova empresa o la seva sigla
SLNE.
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SA, legislació aplicable

La legislació vigent sobre la
societat anònima està regulada

en el Codi de comerç, en el Reial
decret 1564/1989, en el Reial
decret 1597/1989, en la Llei
19/1989 i en la Llei 2/1995.

Serà d’aplicació a la
societat anònima

unipersonal el disposat en
el Capítol XI de la Llei de

societats de responsabilitat
limitada (RCL 1995, 953).

Societat anònima (SA)

La societat anònima, independentment del seu objecte, tindrà caràcter
mercantil. El capital està dividit en accions, i el mínim exigit per a la
seva constitució és de 60.101,21 euros, i la responsabilitat dels socis està
limitada per l’aportació que realitzen, per això els socis no responen dels
deutes socials amb el seu patrimoni personal.

La denominació és lliure, però no podrà ser idèntica a la d’altres societats inscrites,
i amb el nom haurà de figurar la indicació de societat anònima o SA. Entre les seves
característiques, tenim que són societats capitalistes i tenen caràcter mercantil, en
las quals no importa la identitat dels socis, sinó solament l’aportació realitzada a
l’empresa.

A banda, el capital de la societat està dividit en accions i haurà d’estar totalment
subscrit i desemborsat almenys en una quarta part, és a dir, en un 25%. Els socis
de la societat anònima no respondran amb el seu patrimoni personal dels deutes
socials. Podeu veure les principals característiques de la societat anònima a la
taula 1.7.

Taula 1.7. Característiques de la societat anònima

Denominació Única, afegint SA.

Mínim de socis Un (societat anònima unipersonal).

Responsabilitat Limitada.

Capital mínim 60.101,21 euros. Totalment subscrit i desemborsat
en un 25%.

Representació Accions.

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil.

Òrgans rectors Junta General i administrador o Consell
d’Administració.

Transmissibilitat Facilitat en la transmissió de la condició de soci.

Pel que fa la seva constitució i inscripció, la societat anònima haurà de constituir-
se mitjançant escriptura pública i inscriure’s en el Registre Mercantil, en el termini
de dos mesos des del seu atorgament. Mitjançant la inscripció en el Registre
Mercantil, la societat adquirirà personalitat jurídica pròpia. La seva constitució
es publicarà en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Les aportacions a la societat anònima podran ser dineràries i no dineràries. En
els estatuts de la societat, es podran establir prestacions diferents de les aportacions
de capital, sense que puguin integrar el capital de la societat. Les aportacions
patrimonials de béns o drets seran susceptibles de valoració econòmica.

Per a les aportacions no dineràries, independentment de la seva naturalesa,
s’exigeix un informe elaborat per un o diversos experts independents, designats
pel registrador mercantil, en què s’incorporin com a annex el valor, contingut,
naturalesa i procediment pel qual s’han efectuat les aportacions. Aquest informe
s’unirà a l’escriptura.
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Regulació de les SAL/SLL

Es fa per mitjà de les normes
següents: Llei 4/1997, de 24 de
març, Llei 19/1987, Reial decret
567/1995, Reial decret
2114/1998.

Pel que fa a les accions, cada acció confereix al seu titular la condició de soci i,
amb ella, el dret a participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni
que resulti de la liquidació, i també al dret de subscripció preferent en l’emissió
de noves accions. La condició d’accionista implica, a més, el dret de participació
en els beneficis. Aquesta participació es denomina dividend.

L’accionista també adquireix el dret d’assistir i de ser informat, i el dret de compra
preferent de noves accions en cas d’ampliació de la societat. Les accions estaran
representades per títols que podran ser nominatius, al portador o sense vot.

En una societat anònima hi poden haver els següents òrgans de govern:

• Junta General. Els accionistes constituïts en junta decidiran per majoria els
assumptes propis de la competència de la Junta. És a dir, per prendre acords,
els socis s’han de constituir en junta necessàriament. Tots els socis queden
sotmesos als acords de la junta general. Sempre s’aixecarà acta de la junta,
i els administradors poden requerir la presència del notari. Els accionistes
podran exercir el dret d’assistència i vot en les juntes per ells mateixos o per
mitjà de representant.

• Administradors. Les funcions dels administradors són les de gestió i
representació de la societat. Per ser administrador no s’exigeix la qualitat
d’accionista, tret que els estatuts ho requereixin. El nomenament dels
administradors i la determinació del seu nombre, quan els estatuts establei-
xin solament el màxim i el mínim, correspon a la Junta General, la qual
podrà, a més, en defecte de disposició estatutària, fixar les garanties que els
administradors haurien de prestar o rellevar-los d’aquesta prestació.

• Consell d’Administració. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels
membres del Consell concurrents a la sessió, que haurà de ser convocada
pel president o pel que faci les seves funcions. Quan l’administració es
confiï conjuntament a més de dues persones, aquestes constituiran el Consell
d’Administració. Per tant, el nombre d’administradors en cas de Consell
no serà inferior a tres persones. Els membres del Consell d’Administració
s’elegiran per votació.

Societats laborals (SAL/SLL)

“Els poders públics han de promoure eficaçment les diverses formes de participació a
l’empresa i han de fomentar, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives.
També han d’establir els mitjans que facilitin l’accés dels treballadors a la propietat dels
mitjans de producció”

Constitució espanyola, article 129.2.

Les societats laborals anònimes (SAL) o de responsabilitat limitada (SLL) són
aquelles en les quals la majoria del capital social és propietat dels treballadors
que prestin serveis retribuïts en forma personal i directa, i on la relació establerta
ho és per temps indefinit; és sota aquestes circumstàncias que podran obtenir la
qualificació de societat laboral. En aquestes, a més, els socis només respondran
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dels deutes socials fins al límit de les seves aportacions. A la taula ?? en podeu
veure les característiques principals.

La finalitat de les societats laboral és aconseguir nous mètodes de creació
d’ocupació, fomentant la participació dels treballadors en l’empresa, d’acord
amb el mandat recollit en l’article 129.2 de la Constitució. Per altra banda,
les societats laborals són societats mercantils; en la denominació de la
societat haurien de figurar la indicació societat anònima laboral (SAL) o
societat de responsabilitat limitada laboral (SLL), segons convingui.

Taula 1.8. Característiques de les societats laborals

Denominació Diferent de la d’altres societats, afegint SAL o SLL.

Mínim de socis Tres (classes: capitalistes i treballadors).

Responsabilitat Limitada.

Incentius Fiscals i laborals.

Capital mínim SAL: 60.101,26 euros. SLL: 3.005,06 euros.

Representació SAL: accions SLL: participacions socials.

Capital desemborsat SAL: totalment subscrit i desemborsat en un 25%.
SLL: totalment subscrit i desemborsat.

Constitució Escriptura i estatuts. Qualificació. Inscripció en el
Registre Mercantil i el de Societats Laborals.

Òrgans rectors Junta General, administrador únic o Consell Rector.

Transmissibilitat Dret d’adquisició preferent.

A les societats laborals, el capital social estarà dividit en accions nominatives o en
participacions socials. El seu funcionament es regula, en general, per l’establert
en les lleis de societats anònimes i societats de responsabilitat limitada. I diu el
següent:

• El capital social mínim per constituir una societat laboral és de 3.005,06
euros si es tracta d’una societat limitada laboral. El capital social estarà
dividit en participacions socials i haurà d’estar desemborsat totalment en el
moment de la constitució de la societat.

• Si es tracta d’una societat anònima laboral, el capital mínim és de 60.101,21
euros, estarà dividit en accions nominatives i haurà d’estar desemborsat
almenys en un 25% en el moment de la constitució.

En una societat laboral, hi poden haver tres tipus de membres:

• Socis treballadors. Són propietaris, almenys, del 51% del capital de la
societat, i hi estan vinculats mitjançant un contracte indefinit i a jornada
completa.

• Socis no treballadors. Són propietaris d’accions o participacions, però
no estan vinculats a l’empresa mitjançant una relació laboral. Poden ser
persones físiques o jurídiques.
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• Treballadors assalariats. En les societats laborals hi poden haver, sense
adquirir la condició de soci, treballadors assalariats per temps indefinit, que
no tinguin subscrites i desemborsades accions /participacions socials de la
societat.

Pel que fa a la constitució de la societat laboral, aquesta haurà de constituir-se
mitjançant escriptura pública i inscriure’s en el Registre Mercantil. Des que quedi
inscrita tindrà personalitat jurídica pròpia.

Les societats laborals, a més de les reserves legals o estatutàries que
corresponguin, estan obligades a constituir un fons especial de reserva dotat
amb el 10% dels beneficis líquids de cada exercici. Només es podrà destinar
a la compensació de pèrdues en cas que no hi hagi altres reserves disponibles
suficients per a aquest fi.

Són causes de pèrdua de la condició de societat laboral el fet que els treballadors
amb contracte indefinit treballin més del 15% d’hores respecte a les hores
treballades per socis treballadors (25% si no són menys de 25 socis). També el
fet que algun soci excedeixi la seva participació en més d’una tercera part del
capital social, o la falta de dotació, la dotació insuficient o l’aplicació indeguda
del fons especial de reserva.

Els òrgans de govern de les societats laborals són els següents:

• Junta General. És l’òrgan suprem de la societat, i els accionistes s’hi
reuneixen per adoptar acords sobre temes de la societat. Hi ha dues classes
de juntes, ordinària i extraordinària

• Consell d’Administració. Hi ha Consell d’Administració quan l’adminis-
tració de la societat es confia conjuntament a més de dues persones. Els
membres seran elegits per la Junta General per votació. S’encarreguen de
gestionar la societat.

1.4.2 Societat cooperativa catalana (Coop.)

Les cooperatives són societats, amb plena autonomia i sota els principis de
lliure adhesió i baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica,
que associen persones físiques o jurídiques que tenen necessitats o interessos
socioeconòmics comuns, amb el propòsit de millorar la situació econòmica i
social dels seus components i de l’entorn comunitari, realitzant una activitat
empresarial de base col·lectiva.

El servei mutu i l’aportació pecuniària dels seus membres permeten complir
una funció que tendeix a millorar les relacions humanes i repartir els resultats
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Regulació de las Coop.
catalanes

Es basa en les normes següents:
Llei del Parlament de Catalunya

18/2002, de 5 de juliol, de
cooperatives, i el Decret

203/2003, d’1 d’agost, que
regula l’estructura i el

funcionament del Registre G. de
cooperatives de Catalunya.

econòmics als socis una vegada atesos els fons comunitaris, en funció de l’activitat
cooperativitzadaque realitzen.

La denominació d’una societat cooperativa és lliure, però no podrà ser idèntica a
la d’una altra societat cooperativa, i amb el nom haurà de figurar la indicació de
societat cooperativa catalana o la seva sigla SCC o abreviatura S. coop. c., i el
règim de responsabilitat dels socis, que pot ser de responsabilitat il·limitada (SCC
iltada) o limitada (SCCL). En tota la documentació, s’han d’incloure les dades
d’inscripció en el registre.

Les principals característiques de les societats cooperatives són les següents
(vegeu la taula 1.9):

• El capital d’una cooperativa és variable, i pot augmentar o disminuir segons
el nombre de socis. Els socis no respondran personalment dels deutes
socials.

• La societat cooperativa no pot dependre de cap organització política, religi-
osa o sindicat, únicament poden ser associats els que hi treballin.

Taula 1.9. Característiques de la societat cooperativa catalana

Denominació Diferent de les altres societats, afegint S. coop. c. o
SCC.

Mínim de socis Coop. de 1r grau: 3 socis. Coop. de 2n grau: 2 socis
(un dels quals ha de ser persona jurídica).

Responsabilitat Limitada.

Incentius Fiscals i laborals.

Capital mínim El necessari per a les primeres despeses.

Representació del capital Títols nominatius.
Llibretes de participació.

Per altra banda, les cooperatives es classifiquen en dos grups o classes:

• Les cooperatives de primer grau, on cada soci tindrà dret a un vot, amb
independència de la seva aportació.

• Les cooperatives de segon grau, on els estatuts podran establir un sistema
de vot múltiple, proporcional al nombre de socis de cada cooperativa o en
funció de la participació de la cooperativa de primer grau en les activitats
de la de grau superior.

Article 92. Classificació (Llei 18/2002, de 5 de juliol)

Les cooperatives de primer grau es classifiquen segons les classes següents:

1. agràries

2. marítimes, fluvials i lacustres

3. d’assegurances

4. de consumidors i usuaris



Gestió de la prevenció 27 Estructura empresarial

5. de crèdit

6. d’ensenyament

7. d’habitatges

8. sanitàries

9. de serveis

10. de treball associat

11. mixtes

Pel que fa a la naturalesa dels socis, dependrà si la cooperativa és de primer o de
segon grau:

• En les cooperatives de primer grau, poden ser sòcies les persones físiques i
jurídiques, públiques o privades, sempre que l’objecte social d’aquestes no
sigui incompatible amb el de la cooperativa ni amb els principis cooperatius.

• En les cooperatives de segon o ulterior grau, poden ser sòcies les societats
cooperatives i altres entitats socials.

Podem distingir quatre òrgans de govern de la societat cooperativa; amb les seves
competències corresponents:

• L’Assemblea General. L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’expressió
de la voluntat social i la constitueix la reunió dels socis per deliberar i
prendre acords. L’Assemblea General pot debatre i decidir sobre qualsevol
matèria de la cooperativa que no hagi estat atribuïda expressament a un altre
òrgan social. Té competències per a la modificació dels estatuts i l’aprovació
o modificació, si escau, dels reglaments del seu règim interior.

• El Consell Rector. El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de
la societat que gestiona l’empresa i exerceix, quan és convenient, el control
permanent i directe de la gestió de la direcció. Té competència per establir
les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per
l’Assemblea General.

• Els interventors de comptes. L’Assemblea General ha de triar, d’entre
els socis, d’un a tres interventors de comptes i, si ho regulen els estatuts,
les persones suplents. Si la persona o persones nomenades no tenen els
coneixements idonis per a l’exercici del càrrec, l’Assemblea General ha
d’autoritzar el seu assessorament extern a càrrec dels fons de la cooperativa.

• El Comitè de Recursos. Si els estatuts ho preveuen, es constituirà el Comitè
de Recursos, que tramitarà i resoldrà els recursos contra les sancions als
socis, i assumirà altres funcions que els estatuts determinin.
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1.4.3 Societats no mercantils (SNM)

L’empresari individual es pot associar col·lectivament mitjançant societats civils
i comunitat de béns. Aquestes formes d’associació es regulen en el Codi civil i no
donen lloc a diferent personalitat de la dels seus socis. Distingim entre dos tipus:
les comunitats de béns i les societats civils.

Hi ha comunitat de béns quan la propietat d’una cosa o un dret pertany proindivís
a diverses persones. La seva regulació es troba en el Codi civil, en els articles 392
al 406. Les principals característiques de la comunitat de béns són les següents
(vegeu la taula 1.10):

• Les comunitats de béns es regiran pel Codi civil, i el seu objecte pot ser la
posada en comú d’un patrimoni per crear una empresa i repartir les pèrdues
i guanys. La denominació de la comunitat no està regulada, per això podrà
adoptar qualsevol nom, acompanyat de les paraules comunitat debéns o CB.

• No hi ha exigència d’una aportació mínima obligatòria a la comunitat.
Pel que fa responsabilitat, els comuners respondran enfront de tercers de
manera il·limitada.

• Es constituirà mitjançant escriptura pública quan s’aportin béns immobles.
No té personalitat jurídica pròpia, i les participacions corresponents als
comuners es presumiran iguals mentre no es provi el contrari. Cada
comuner participarà en les pèrdues i guanys en proporció a les seves
respectives quotes de participació.

Taula 1.10. Característiques de la comunitat de béns

Capacitat jurídica No té personalitat jurídica pròpia, tret d’excepcions.

Denominació Lliure, amb CB.

Mínim de socis Dos. Industrials.

Responsabilitat Il·limitada.

Capital mínim El necessari per a les primeres despeses.

Capital desemborsat Des del seu origen totalment desemborsat.

Constitució Si no hi ha béns immobles ni drets reals, cap
formalitat.

Òrgans rectors Administradors: tots els comuners. Particular.

Transmissibilitat Universal.

Per la seva banda, la societat civil és un contracte personalíssim, basat en la
confiança. El Codi civil estableix que la societat civil es podrà constituir en
qualsevol forma, tret que s’hi aportin béns immobles o drets reals; en aquest cas,
serà necessària l’escriptura pública.
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Responsabilitat il·limitada
vol dir que els socis
responen amb tot el seu
patrimoni personal present i
futur.

La responsabilitat solidària
implica que els creditors
puguin requerir el pagament
de tots els deutes de
qualsevol dels socis de la
societat.

“La societat civil és un contracte pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en
comuns diners, béns o indústria, amb ànim de partir els guanys entre ells.”

Article 1665 CC.

Les principals característiques de les societats civils són les següents (vegeu la
taula 1.11):

• La denominació de la societat civil privada és lliure, seguida de societat
civil privada o bé SCP.

• En la societat civil, la responsabilitat és personal, il·limitada, subsidiària i
mancomunada. És a dir, la societat respon amb tot el seu capital enfront dels
deutes socials, i si no se’n pot fer càrrec, responen els socis per la quota que
els correspongui. No obstant això, si els pactes entre socis no són públics,
la responsabilitat que es genera és solidària.

• La responsabilitat mancomunada implica que un tercer només pot demanar
al soci la part corresponent segons el pacte o aportació social sobre el deute
de la societat.

Taula 1.11. Característiques de la societat civil

Capacitat jurídica No té personalitat jurídica pròpia.

Denominació Lliure, amb SC.

Mínim de socis Dos.

Responsabilitat Il·limitada, mancomunada y subsidiària.

Capital mínim El necessari per a les primeres despeses.

Capital desemborsat Des del seu origen totalment desemborsat.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

2. L’organització de l’empresa

Les organitzacions són entitats socials integrades per persones que treballen
conjuntament i que es troben estructurades en divisions de treball per arribar a
un objectiu comú. A la figura 2.1 podeu veure un esquema que resumeix el paper
d’una organització.

Figura 2.1. Estructura funcional d’una organització

Els factors clau d’una organització són els següents:

• Objectius explicitats i comuns.

• Agrupació de persones.

• Estructura d’empresa que permeti la divisió del treball i la presència
d’autoritat.

• Activitats planificades i coordinades.

L’organització implica l’establiment del marc fonamental en què haurà d’operar
el grup social, ja que estableix la disposició i correlació de les funcions, jerarquies i
activitats, necessàries per assolir els objectius. En aquest sentit, podem considerar
dos aspectes molt importants en una organització:

• Part formal. Es pot identificar amb els elements visibles, susceptibles de
ser representats, modelats amb l’ús de diverses tècniques, com organigra-
mes, manuals, procediments, documentació de sistemes...

• Part informal. L’estructura informal respon a les necessitats de l’individu
que pertany a l’empresa. Es pot identificar amb el que no es veu, no està
escrit, el que no està representat en els models formals. Es dóna molta
importància a les relacions de poder, els interessos personals dels individus
i els interessos grupals, les imatges, el llenguatge, les relacions d’amistat, i
tots els atributs connectats amb la cultura de l’organització.
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Autors clàssics

Els principals autors de
l’enfocament clàssic són M.

Weber, F. Winslow Taylor, H.
Fayol, Ch. Mooney, Reilly, L.

Urwick i L. Gülick.

Així mateix, tota organització, en funció de la seva missió i objectius, i d’acord
amb determinats factors com el context, la tecnologia que empra en les seves
activitats, les seves dimensions... decidirà la forma particular de la seva estructura.
L’elecció d’una forma o una altra definirà la filosofia per la qual optarà el disseny
organitzacional, que es materialitzarà a través del seu disseny institucional, dins
del qual els seus participants veuran condicionats els seus comportaments.

Podem considerar l’organització com un conjunt d’elements ordenats per
a la consecució d’un fi: un ens organitzat que disposa de recursos com el
capital, el coneixement, les persones i la tecnologia, i que combinats per
l’organització produiran uns béns i serveis.

2.1 El disseny organitzacional: evolució en el transcurs del temps

L’organització empresarial, així com
els mètodes de treball, han

evolucionat des de la Revolució
Industrial.

Podem identificar quatre etapes en l’evolució del disseny organitzacional al llarg
de la història:

1. Enfocament clàssic

2. Escola de les relacions humanes (o del comportament)

3. Enfocament neoclàssic

4. Escola “japonesa”

Tot i que en els últims anys han aparegut nous enfocaments a causa de les noves
necessitats empresarials conseqüència dels múltiples canvis i avenços tecnològics
i econòmics que comporta el sistema capitalista i la globalització a escala mundial.

2.1.1 Enfocament clàssic

Hem d’esmentar dos tractadistes que han fet aportacions decisives en l’organitza-
ció del treball. Ens referim a l’escocès Adam Smith i al nordamericà Frederic W.
Taylor. El primer va escriure una obra clàssica titulada La riquesa de les nacions.
Aquesta obra és fonamental per entendre les regles econòmiques que regeixen la
producció. El segon va publicar, al començament del segle XX, Els principis de la
gestió científica, obra clau per entendre les idees de l’organització de la producció,
i que s’han conegut universalment amb el nom d’organització científica del treball.
La idea bàsica que contenen és la divisió del treball.

L’essència del missatge de Taylor és que les lleis científiques ens indiquen allò que
un home pot produir cada dia, i que és funció de la direcció descobrir i utilitzar
aquestes lleis en l’aplicació dels sistemes productius.
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Max Weber (1864-1920)

Economista, polític i sociòleg
alemany considerat un dels
fundadors de l’estudi modern,
antipositivista, de la sociologia i
l’administració pública. Els seus
treballs més importants es
relacionen amb la sociologia, el
govern i l’economia. La seva
obra més important reconeguda
és L’ètica protestant i l’esperit
del capitalisme.

Taylor, en la sepultura del qual
consta: “El pare de l’administració
científica”.

La producció a Ford

El principi de la divisió del treball té una importància fonamental en el concepte de
l’organització i producció en sèrie.

Aquest sistema es va posar en pràctica, per primera vegada, a la fàbrica de cotxes Ford
l’any 1903. El primer cotxe del món produït en sèrie va ser el “Ford T”, l’any 1908. Amb la
cadena de muntatge és va reduir el temps per muntar un motor de 12 h 28 min a 5 h 50
min, és a dir, es va trigar menys de la meitat del temps.

Els primers autors sobre administració buscaven “el millor camí”, una sèrie de
principis per crear una estructura organitzacional que funcionés bé en totes les
situacions. Frederick Taylor, Henri Fayol i Max Weber van ser els principals
contribuents del denominat enfocament clàssic per dissenyar organitzacions.

La teoríia clàssica de Frederick Taylor, Henri Fayol i Max Weber, defensava
que les organitzacions més eficients i eficaces tenien una estructura
jeràrquica en la qual els membres de l’organització, en les seves accions,
eren guiats per un sentiment d’obligació en l’organització i per una sèrie de
regles i reglaments racionals.
Segons Weber, quan aquestes organitzacions s’havien desenvolupat
plenament, es caracteritzaven per l’especialització de tasques, els
nomenaments per mèrits, l’oferta d’oportunitats perquè els seus membres
fessin carrera. Weber va denominar burocràcia la rutina en les activitats i
un clima impersonal i racional, en l’organització.

Weber lloava la burocràcia perquè establia regles per prendre decisions, una cade-
na de comandament clara i la promoció de les persones d’acord amb la capacitat i
l’experiència, en lloc del favoritisme o el capritx. A més a més, admirava que
la burocràcia especifiqués, amb claredat, l’autoritat i la responsabilitat la qual
cosa, en la seva opinió, facilitava l’avaluació dels resultats i la seva recompensa.
Tant ell com altres autors clàssics, a més dels seus contemporanis, van viure una
època en què aquest enfocament per dissenyar organitzacions es fonamentava en
el precedent dels serveis civils del govern. El terme burocràcia no sempre ha
tingut la connotació negativa moderna, és a dir, d’un marc per a l’activitat lenta,
ineficient i sense imaginació de les organitzacions.

2.1.2 L’escola de les relacions humanes (o del comportament)

Les reaccions negatives dels treballadors enfront dels sistemes clàssics d’orga-
nització van fer néixer l’escola de comportament humà, coneguda també com
l’escola de les relacions humanes, que va atorgar més importància a l’home. Els
factors que influeixen per elevar la moral dels treballadors són els aspectes de tipus
afectiu i social, com ser escoltats per la gerència o com formar part del grup de
treballadors. El tipus de supervisió és vital per a la diferència. El punt de vista de
“l’home màquina” de l’enginyeria és substituït pel de l’home que mereix un tracte
de justícia i dignitat, la qual cosa demostra la necessitat de millorar les relacions
humanes a través de l’aplicació dels principis de l’escola de comportament humà.
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Autors "humanistes"

Els principals autors de l’escola
de relacions humanes són E.

Mayo, F. Roethlisberg, W.
Dickson, K. Lewin, A. Maslow,

F. Herzberg, V. Vroom, D.
MacGregor i R. Likert.

Autors neoclàssics

Els principals autors de
l’enfocament neoclàssic són Th.

Levitt, Peter F. Drucker, A.
Chandler, H. Koontz, O. Gelinié,
J. Juran, W. Demig i Ph. Crosby.

Aportacions de Mintzberg

H. Mintzberg ha realitzat un
rigorós estudi sobre la naturalesa

del treball directiu, les
estructures organitzacionals i el

poder dintre de les
organitzacions.

Durant aquesta època, es va produir una innovació en el camp de l’administració
d’empreses a causa de les novetats de la psicologia aplicada. Aquestes novetats
s’encaminen a promoure i facilitar la transformació de les organitzacions, enfoca-
des tant com un punt de vista com una tecnologia. Aquestes novetats van portar
el que es va denominar desenvolupament organitzacional.

Els procediments i tècniques pertinents comprenen una sèrie de conceptes
predominantment humanístics que fan que la política d’aquesta escola
sigui posar èmfasi en la comunicació, descentralització, participació,
motivació i lideratge.

Les aportacions realitzades per Elton Mayo sobre la conducta i la motivació dels
treballadors han estats transcendents. Estableix la importància de les relacions
informals del treballadors; afirma que, als treballadors, no solament els motiven
els diners i que qualsevol canvi en l’organització els pot influir.

“Podem comprar el temps d’un home i el seu treball, però no podem comprar la seva lleialtat,
el seu entusiasme i la seva iniciativa. Aquestes coses hem de guanyar-nos-les.”

Elton Mayo

Aquests conceptes d’orientació humanista conceben l’organització com un mitjà
perquè els individus trobin estímul en el seu treball, per formar-se, per millorar
i ser molt més amos d’ells mateixos del que els era possible amb els sistemes
burocràtics tradicionals.

2.1.3 Enfocament neoclàssic

L’escola neoclàssica representa un intent d’organització del treball entre
els sistemes clàssics d’organització i l’escola de les relacions humanes.
L’escola es va centrar en la dimensió formal, i va continuar amb la cerca
d’eficiència, mitjançant tècniques complementàries o suplementàries de les
llegades pels precursors, deixant de banda aspectes informals com conducta
i comportament.

Precisament en aquesta dimensió formal, el que va passar (després de la Segona
Guerra Mundial) va transformar les organitzacions, la qual cosa va obligar els
investigadors a estudiar maneres d’adaptació i modernització de les tècniques
tradicionals d’eficiència i racionalització.

La seva finalitat era adaptar i ajustar els esquemes clàssics a les noves exigències
del context sense modificar substancialment els models clàssics. D’aquesta
manera, els autors d’aquesta escola van buscar satisfer les necessitats següents:

• Adequació de les tècniques d’eficiència als canvis tecnològics.
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Toyotisme

El model japonès va ser
desenvolupat principalment al
Japó i posat en marxa per la
fàbrica d’automòbils japonesa
Toyota, d’aquí que aquest estil
també es denomini toyotisme.

• Adequació de les tècniques d’eficiència als nous sistemes automàtics.

• Adequació dels procediments i principis de direcció a la major quantitat de
membres i de fins de les organitzacions.

• Formulació de principis d’estructura i control que possibilitin la direcció de
les organitzacions.

• Formulació de principis de departamentalització i d’autoritat funcional per
atendre els múltiples fins organitzacionals.

2.1.4 Escola "japonesa”

L’estil japonès és bàsicament l’estil clàssic, però amb un caire cultural japonès.
S’ha d’entendre com un sistema de producció flexible que busca aconseguir un
treball ben fet i millorar en tot el possible. La particularitat d’aquest sistema
d’organització és el que es coneix com el just in time (“just a temps”), amb el
qual s’aconsegueix reduir l’emmagatzematge de les matèries primeres i altres
productes, ja que només es produeix allò que es necessita.

L’estil japonès es caracteritza per organitzar els treballadors en grups de
treball amb accés a la informació sobre el treball de l’empresa. Aquest
sistema aplica mètodes de motivació als treballadors per augmentar-ne
el rendiment. A més a més, com és un sistema flexible pot aconseguir
l’adaptació dels canvis que es produeixen en l’entorn.

2.1.5 Nous enfocaments

En els darrers anys s’han produït grans canvis en els sistemes d’organització
empresarial. Els enfocaments tradicionals han quedat obsolets i no donen resposta
a les noves necessitats de les empreses en un nou entorn més complex en el qual
la inestabilitat és habitual i l’avantatge competitiu és molt important.

A banda d’aquests nous enfocaments també cal fer esment que factors com la
globalització i les noves tecnologies fan que cada cop sigui més comú trobar
organitzacions empresarials que amb un ordinador i accés a internet realitzen
projectes amb la participació de persones arreu del món.

En aquest cas, més que d’escoles o teories parlarem de noves maneres d’organitzar-
se:

• L’empresa xarxa: aquesta manera d’organitzar una empresa resulta molt
flexible i molt oberta i s’utilitza en els casos en què les empreses presenten
una forta externalització de les seves tasques. Existirà un nucli principal
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o “organització mare” que realitzarà una part de les activitats, i la resta
s’hauran segregat per mitjà de diferents tipus d’acords o pactes amb altres
empreses. Per tant, es donarà una forta descentralització, autonomia
funcional i interconnexió entre els diferents agents, amb l’ús intensiu de
les tecnologies de la informació i la comunicació.

• Organització en trèvol: aquest model organitzatiu cerca una gran con-
centració de les activitats però amb molta flexibilitat per adaptar-se als
entorns dinàmics i canviants del mercat actual. Actualment, és un dels
models que la majoria d’empreses multinacionals estan adoptant i implica
adoptar diferents principis i elements organitzatius a diferents tipus de
treballadors. Amb l’objectiu, per part de les empreses, de reduir els costos
fixos, es fan contractacions temporals i subcontractacions. Això implicarà
que l’organització de l’empresa quedi dividida en tres grups:

1. Nucli de treballadors professionals: configuraran l’estructura per-
manent de l’empresa. Està format pels directius i els treballadors
professionals que executen la part fonamental de l’organització.

2. Treball flexible: estarà desenvolupat per treballadors contractats tem-
poralment i a temps parcial que fan operacions repetitives o tasques
de recolzament al nucli de treballadors professionals. De tota manera,
formaran part de l’organització.

3. Subcontractats: l’empresa realitzarà una subcontractació per desenvo-
lupar aquelles tasques o processos que tot i que són necessaris per a
ella no l’interessa realitzar-los pels seus propis mitjans.

• Organització intel·ligent: està basada en la capacitat de les persones per
aprendre contínuament. L’empresa apostarà per la formació contínua, el
reciclatge i la qualificació a tots els nivells, aprofitant tant els coneixements
i experiències que es produeixen a la mateixa empresa, com els de l’exterior.
D’aquesta manera es podrà dur a terme una bona presa de decisions i
creixeran les possibilitats d’expansió de l’empresa.

2.2 Nivells de l’organització

Les organitzacions es caracteritzen per una diferenciació de poder, és a dir, per
una jerarquització de l’autoritat. Totes les organitzacions s’enfronten a una sèrie
de decisions, i aquestes s’han d’atribuir als diferents nivells jeràrquics depenent de
la seva funció. Quan parlem de nivell organitzacional fem referència bàsicament
a tres nivells (vegeu la figura 2.2 i la taula 2.1):
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Figura 2.2. Els tres nivells de
l’organització

1. Nivell institucional o alta direcció: és on es defineixen els principals
objectius i estratègies, i es prenen decisions a llarg termini, com les
inversions, les polítiques a seguir per l’empresa, la decisió d’entrar en borsa
o fusionar-se amb altres empreses... És el nivell que es relaciona amb
l’ambient exterior de l’organització. El comitè executiu o comitè de direcció
és el responsable de les decisions estratègiques de l’empresa. El nivell
institucional també és denominat vèrtex estratègic.

2. Nivell intermedi: la funció del nivell intermedi és traduir el que diu l’alta
direcció en objectius i tasques per als supervisors o treballadors. La seva
actuació éstàctica, té lloc en el seu sector en concret, i les decisions són a
mig termini, normalment un any. Els responsables en aquest nivell són els
caps dels diferents departaments, de projectes...

3. Nivell operatiu: la seva actuació és operativa -fa referència a operacions
o tasque- si el seu àmbit és específic, rep les ordres del nivell intermedi
i la seva tasca és a curt termini. Els responsables en aquest nivell són
els supervisors, i es caracteritza perquè és qui tracta directament amb els
subordinats. També es denomina nivell operacional.

Taula 2.1. Nivells organitzatius, resum de les principals característiques

Nivell Actuació Abast Durada

Institucional Estratègica Global: inclou tota l’organització. Llarg termini

Intermedi Tàctica Parcial: inclou una unitat de l’organització. Mig termini

Operacional Operativa Específic: inclou determinada operació o tasca. Curt termini

2.3 Les funcions de la direcció

Quan parlem de procés parlem de successió, dinamisme en què tots els fluxos estan
relacionats. La direcció té com a missió que l’organització arribi a tots els fins i
objectius que es proposi. Per això, analitzarem com és el procés de direcció.
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Dirigir és fer que els membres de l’organització emprenguin accions efectives
cap a l’assoliment dels objectius establerts. Aquesta funció requereix delegar
autoritat, o sigui, donar facultats perquè uns altres decideixin, i motivar i
persuadir el personal perquè col·labori i emprengui accions efectives. En el
procés de dirigir, hem de considerar una sèrie de fases, com la planificació,
l’organització, l’execució, la coordinació i el control (vegeu la figura 2.3):

1. Fase de planificació. És la primera fase del procés de dirigir. Planificar
consisteix a saber o determinar els objectius que es proposa l’organització i
com pretén aconseguir-los, és a dir, saber quina serà la seva estratègia. En
aquesta fase:

• Es determinen objectius i els mitjans per arribar-hi. L’alta direcció
determina la missió, l’estratègia i la raó de ser de l’organització,
i escull les polítiques (accions) que hauran de conduir a la seva
consecució.

• Després de determinar els objectius, s’analitzen els recursos de què es
disposen i, finalment, es decideix com repartir-los.

2. Fase de l’organització. L’organització arrenca dels objectius seleccionats i
ha de determinar les tasques i els límits d’autoritat de cada membre, assignar
els mitjans físics, ajustar les persones als llocs de treball i determinar
les relacions mútues de dependència entre els membres de l’organització.
Aquests aspectes no han de ser rígids i inflexibles, sinó que han d’estar
d’acord amb els canvis tecnològics que afectin l’organització. Organitzar és
assignar recursos, establir un ordre i un lloc per a cadascú. L’organització
és tasca dels directius. Quan parlem de recursos, parlem del següent:

• Recursos materials i econòmics. En aquest apartat podem incloure
els pressupostos -els que han d’assignar-se a cada partidai els recursos
materials de què disposa l’organització, com ara matèries primeres,
finançament, productes acabats...

• Recursos humans. És l’organització de persones que queda reflectida
en l’organigrama, que demostra la cadena de comandament d’una
organització, mostra una jerarquia i reflecteix el caràcter de l’orga-
nització. Entre les diferents funcions de l’organització de recursos
humans podem distingir la gestió de personal: polítiques de personal
que poden ser desenvolupades per la direcció de RH. La seva funció és
la de reclutament, selecció, formació, desenvolupament professional,
retribució, avaluació de l’acompliment i compensació, i la incorpora-
ció de personal en l’organització.

3. Fase de l’execució. Els departaments afectats hauran de portar a terme
totes les tasques i accions dissenyades i planificades, i realitzar totes les
operacions que calguin per desenvolupar els projectes de la direcció. Les
activitats que es poden portar a terme en aquesta fase del procés poden ser,
entre d’altres, prendre decisions, comunicar i motivar.

4. Fase de la coordinació. La coordinació és la tasca d’harmonització de tots
els elements de l’organització, La coordinació té com a fi aconseguir que
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els diferents departaments funcionin com una unitat, ja que són moltes les
activitats que s’han de posar en comú i coordinar. El grau de coordinació
dependrà de la naturalesa de les tasques realitzades i del grau d’interde-
pendència entre les persones dels diversos departaments. Aquestes tasques
requereixen una bona comunicació entre departaments.

5. Fase del control. El control és una funció per assegurar que la realització
s’ha portat a terme d’acord amb la planificació i normes establertes. En la
funció de control es verifica allò que s’ha planificat, comparant resultats.
Mitjançant la mesura d’aquests resultats i la seva comparació amb els
estàndards, s’observa si es produeixen desviacions i si és necessari portar
a terme mesures correctores. La fase de control requereix tenir en compte
el següent:

• Fixar normes o estàndards que serveixin de base per avaluar les
realitzacions.

• Amidar les realitzacions i comparar-les amb les normes establertes a
fi de determinar qualsevol desviació.

• Prendre les mesures necessàries per evitar que es torni a incórrer en
les mateixes desviacions.

• Vigilar constantment tots els sistemes de control perquè s’avaluï el seu
propi compliment i millora.

Figura 2.3. El procés de la direcció

Com es pot veure a la taula 2.2, cada fase té les seves funcions i totes estan
relacionades. Per exemple, l’organització i la planificació estan molt relacionades:
mentre que la planificació implica determinar polítiques que orienten la presa
de decisions, fixar els resultats esperats, formular pressupostos i establir procedi-
ments, l’organització determina els objectius i com s’hi arriba. Les comeses de
l’organització són:

• Definir les funcions i activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius,
i integrar-les en unitats orgàniques i coordinades entre elles.

• Jerarquitzar l’autoritat a cada cap de cadascuna d’aquestes unitats orgàni-
ques.

• Definir cada lloc quant als seus requeriments, tasques i relacions amb els
altres elements de l’organització.
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Origen de la gestió per
objectius

La gestió per objectius és una
tècnica que va sorgir als EU. El

seu inventor va ser P. Drucker.
La teoria va néixer a mitjan anys

cinquanta, com a conseqüència
de la pressió a les empreses,

aquestes havien de reduir els
costos i s’exercia molta pressió

sobre els executius. La gestió per
objectius també és coneguda

com a APO (administració per
objectius).

Per altra banda, la coordinació implica, sovint, la resolució de conflictes grupals
o interpersonals. La falta de coordinació provoca conflictes, pèrdua de control,
una responsabilitat diluïda per la separació entre autoritat i competència, i rebuig
de la responsabilitat. Finalment, el control com a activitat pròpia de la direcció,
consisteix a avaluar resultats, per poder aplicar mesures correctives quan no
s’ajustin a les previsions.

Taula 2.2. Funcions de la direcció

Nivell
d’actuació

Planificació Organització Coordinació Control

Nivell
institucional

• estratègia
• determinació dels objectius
organitzacionals

• disseny de l’estructura
organitzacional

• direcció general
• polítiques organitzatives

• controls globals
• acompliment organitzacional

Nivell
intermedi

• tàctica
• planificació i assignació de
recursos
• normes i procediments

• disseny departamental
• estructura dels equips

• gerència i recursos
• motivació i lideratge

• avaluació de l’acompliment
departamental

Nivell
operacional

• operativa
• accions quotidianes

• dissenys de càrrecs i
tasques
• mètodes i processos
d’operació
• torns i horaris

• supervisió de primera línia
• torns i horaris

• control d’operacions i
avaluació de l’acompliment
individual

2.4 Mètodes de gestió

Entre els diferents mètodes de gestió que una organització pot utilitzar atenent la
seva estructura i els seus fins, analitzarem la gestió per objectius i la gestió per
competències.

La gestió per objectius és un enfocament d’administració orientat envers
l’assoliment de resultats, en què cada lloc defineix els seus objectius en
termes de resultats a assolir. Aquest tipus de gestió es porta a terme amb un
estil de lideratge que privilegia la participació i la delegació; de manera que
els objectius provoquin la motivació del personal, apuntalin la planificació i
el control de gestió, i serveixin com a marc de referència per a l’administració
dels recursos humans.

La primera premissa per utilitzar el mètode de gestió per objectius és que quan
es defineixin els objectius aquests siguin raonables. Per altra banda, els objectius
s’han d’elaborar amb la participació del personal de l’empresa. Els membres de
l’empresa hi han de confiar i tenir ganes d’assolir-los.

La gestió per objectius es basa en la descentralització: es passa d’organitzacions
molt centralitzades a un sistema que proposa organitzacions descentralitzades
i amb un alt autocontrol. S’intenten unir els objectius empresarials amb els
objectius dels treballadors, especialment els dels directius, per tant, els objectius
han de reunir alguna d’aquestes característiques:
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“Les competències són el
que distingeix les persones
que realitzen millor la seva
feina” (Mclelland, 1973).

• Claredat. Els objectius han d’estar clarament definits.

• Flexibilitat. Els objectius han de ser prou flexibles per ser modificats quan
les circumstàncies ho requereixin. És a dir, han de ser flexibles i aprofitar
les condicions de l’entorn.

• Mesurabilitat. Els objectius han de ser mesurables en un horitzó de temps
per poder-ne determinar amb precisió i objectivitat el compliment.

• Realisme. Els objectius han de ser factibles.

• Coherència. Els objectius s’han de definir tenint en compte que han de
servir a l’empresa. Els objectius per àrees funcionals han de ser coherents
entre ells, és a dir, no s’han de contradir.

• Motivació. Els objectius s’han de definir de tal manera que es constitueixin
en elements que motivin, en un repte per a les persones responsables del seu
compliment.

La gestió per competències parteix de la base que les competències
són característiques personals demostrables amb comportaments i que
diferencien les persones amb resultats superiors en el lloc de treball.

La gestió per competències permet identificar, amidar, estimular i desenvolupar,
els comportaments necessaris per obtenir els resultats que l’organització busca a
cada moment. Per altra banda, el que en una organització és una competència no
sempre ho és en una altra. Les competències són característiques personals, tant
tangibles com intangibles. Els llocs de treball defineixen funcions i tasques, i en
les competències es descriuen capacitats i qualitats.

Les competències estan formades per diversos elements: la part que es veu és la
part tangible i la que no es veu, que normalment és la més important, és la part
intangible. Aquesta última, la formen els coneixements i les habilitats (vegeu la
figura 2.4).

Figura 2.4. Iceberg de les competències

Pel que fa a les característiques tangibles, tenim:

• Els coneixements. Són la formació i informació elaborades de què disposa
una persona en determinades àrees de treball.
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• Les habilitats. Són les capacitats que té una persona per realitzar una tasca
física o mental, o les aptituds que demostra amb el seu comportament.

En el cas de les característiques intangibles, considerarem:

• Els trets de personalitat de cada individu que el fan actuar i respondre en
situacions concretes.

• Els valors que engloben les actituds, la percepció que cadascun té de la seva
pròpia identitat, de l’adequació del seu comportament.

A partir de la gestió per competències es defineix el perfil de competència, que
serà el conjunt d’aquestes competències que ajuden a definir un lloc de treball amb
excel·lència. El perfil de competència serà diferent depenent de l’organització.

Exemples de competències

Un exemple de coneixement (característiques tangibles) és saber anglès. Un exemple
d’habilitat és la capacitat negociadora. En canvi, són exemples de trets de personalitat,
l’autocontrol, el temps de reacció i la motivació, que són els interessos personals que té
cadascú.

2.5 Disseny del lloc de treball

Un lloc de treball és el conjunt d’activitats, tasques, funcions i responsabilitats que
té un treballador dins d’una organització de treball o empresa. Totes les teories
sobre la motivació apunten que cal dissenyar els llocs de treball de manera que
augmenti la motivació i el rendiment.

Els elements de l’anàlisi del lloc de treball són:

• Tasca: és un element bàsic del treball, un pas lògic i necessari en la
realització de l’anàlisi d’un lloc de treball.

• Comesa: consisteix en una o més tasques que formen l’activitat principal
del lloc.

• Responsabilitat: una o més comeses que identifiquen i descriuen l’objectiu
principal del lloc de treball o la raó de la seva existència.

L’anàlisi del lloc de treball és el procés que consisteix a recopilar i
organitzar sistemàticament informació relativa als diferents llocs de treball.
L’anàlisi del lloc de treball identifica tasques i responsabilitats d’un lloc de
manera sistemàtica. Mentre que el disseny del lloc de treball és el procés
pel qual el treball s’organitza en una sèrie de tasques i funcions.
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Com enriquir el lloc de
treball

Una manera d’enriquir el lloc de
treball és donar més
responsabilitat i més autonomia,
millorar les condicions laborals i
relacions socials, fer que les
tasques aportin alguna cosa al
treballador, oferir flexibilitat
d’horaris...

El canvi d’estructura en
l’empresa pot generar
desmotivació.

Hi ha una sèrie d’elements que influeixen en el disseny del lloc de treball, com
ara l’estratègia empresarial i l’estructura organitzativa. No obstant això, entre els
diferents criteris per dissenyar un lloc de treball destacarem quatre:

• Simplificació del treball. El sistema de simplificació del treball és aplica-
ble en cadenes de muntatge. És un sistema eficaç en un entorn estable amb
nivells elevats de rotació de treballadors, baixa satisfacció, i professionals
molt especialitzats que no veuen com afecta la seva feina el conjunt de
serveis. Els treballadors no aporten un valor afegit. d’altra banda, el
treball es pot dividir en una sèrie de tasques simples i repetitives amb la
finalitat de potenciar-ne l’eficàcia. Segons aquest sistema, les funcions
intel·lectuals del treball corresponen als directors i supervisors, mentre que,
als empleats, se’ls assignen tasques definides que s’han de portar a terme
amb uns mètodes establerts per uns directius.

• Ampliació del lloc de treball i rotació del lloc de treball. Ambdós
conceptes s’utilitzen per redissenyar el lloc de treball, amb la finalitat
de reduir el cansament i l’avorriment del treballador que realitza tasques
simples i altament especialitzades. Amb l’ampliació del lloc de treball,
s’augmenten les funcions del treballador. Amb la rotació, es fan rotar els
treballadors pels diferents llocs amb tasques definides i sense interrompre el
flux del treball. L’ampliació i la rotació motiven els treballadors, ja que els
ajuda a créixer amb l’empresa i permeten el desenvolupament de la capacitat
individual.

• Enriquiment del lloc de treball. Enriquir un lloc de treball és fer-lo més
atractiu i interessant per a l’empleat. Per a això, podem prendre com a
referent la persona que l’ocupa o el pot ocupar, i ens basarem en el seu
perfil per al disseny del lloc de treball.

• Disseny de llocs de treball basat en equips. El disseny de llocs de treball
basat en equips consisteix a proporcionar, a un grup i no a un individu,
una tasca completa i significativa: el grup rep els recursos, els organitza
i els administra. Els membres de l’equip decideixen com executar el
treball i reben una formació en diverses tècniques per assolir l’objectiu. El
disseny del lloc de treball basat en equips s’adequa millor a les estructures
organitzatives sense delimitar i poc jerarquitzades. En aquests llocs de
treball, s’ha de definir i comunicar el que s’espera de l’equip.

Una vegada dissenyat el lloc de treball en una organització, pot ocórrer que les
característiques que han dut l’empresa a dissenyar-lo d’una manera determinada
canviïn, i s’hagi de tornar a dissenyar. Això pot passar a causa de les condicions
externes (per exemple, la tecnologia o el cicle econòmic) o internes que afecten
les organitzacions.

Característiques dels nous perfils del treball

• Més rotació, temporalitat

• Flexibilitat
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Cultura i cultura
empresarial

La cultura és el conjunt de valors,
normes i creences de la societat

en què opera una organització.
En aquest sentit, cultura

empresarial serà el conjunt
d’hàbits i creences compartides
pels membres de l’organització;

establerts mitjançant normes,
valors, actituds i expectatives.

Imatge de l’empresa

La imatge que la gent rebi de
l’empresa en pot significar l’èxit

o el fracàs. Una empresa la
imatge de la qual no sigui bona

té poques possibilitats de
sobreviure. En canvi, una

empresa la imatge de la qual
estigui ben formada té unes

possibilitats de creixement molt
prometedores.

• Polivalència

• Menys especialització

• Més formació

• Salaris variables

• Més comunicació

2.6 La cultura empresarial

La cultura empresarial és el que identifica la manera de ser d’una empresa
i es manifesta en les maneres d’actuar davant els problemes i oportunitats
de gestió, i l’adaptació als canvis i requeriments d’ordre exterior i interior,
que són interioritzats en forma de creences i tarannàs col·lectius que es
transmeten i s’ensenyen als nous membres com una manera de pensar, viure
i actuar.

La cultura empresarial representa les normes tant formals com informals, escrites
i no escrites, que orienten el comportament dels membres de l’organització, i
dirigeixen les seves accions vers la consecució dels objectius organitzacionals.

Aquestes creences bàsiques en els seus compromisos i tarannàs conformen la
cultura empresarial; i impulsades i conduïdes des del lideratge defineixen la
identitat perseguida, i operen com a factors d’adaptació i transformació de l’entorn
exterior, i de desenvolupament dels mecanismes interns per enfocar la gestió de
manera pròpia i diferencial respecte a altres empreses.

La cultura empresarial s’expressa en el sentit de pertinença, en la capacitat flexible
de consensuar objectius comuns, en la gestió integral de l’empresa amb els seus
objectius estratègics i criteris d’avaluació per mesurar els resultats.

Per a una empresa, és molt important tenir una cultura ben definida, ja que és allò
que la caracteritza i que marca la diferència. Perquè la cultura de l’empresa es
pugui expressar, és necessari que no solament l’alta direcció tingui coneixement
sobre la missió i la visió de l’empresa, sinó que aquest coneixement estigui a la
disposició de totes les persones que conformen l’organització.

El llenguatge i les categories conceptuals propis de cada cultura empresarial o
organització són essencials per fixar o consensuar els límits de la identitat com a
grup i establir les regles de joc en les relacions amb les persones que hi pertanyen.

Les organitzacions plasmen, en les seves missions, el conjunt de creences sòlides
que serveixen de premisses a totes les seves polítiques i accions. Un dels factors
més importants de l’èxit empresarial és la invariable adhesió de tot el cos social a
aquestes creences.
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Jeffrey Sonnenfeld también propone diferentes tipos de cultura empresarial en
función de los criterios que se ofrezcan a la plantilla para seguirla:

• Cultura de fortalezas: está relacionada con la búsqueda seguridad en el
puesto laboral, como ocurre en las pymes.

• Cultura de club: en este caso, la antigüedad es un factor muy importante y
se asienta sobre criterios de compromiso y lealtad, como en el Ejército.

• Cultura de academia: la capacidad técnica y los conocimientos son valo-
rados mediante promociones y se impulsa un ambiente tranquilo y estable,
como una universidad.

• Cultura de equipo de béisbol: se da importancia a la capacidad de
innovación y al talento con incentivos por productividad.

Exemples de tipus de cultura

Jeffrey Sonnenfeld, professor de l’Escola d’Administració de la Universitat de Yale, també
proposa diferents tipus de cultura empresarial, en funció dels criteris que s’ofereixin a la
plantilla per a seguir-la:

• Cultura de fortaleses: està relacionada amb la cerca seguretat en el lloc laboral, com ocorre
en les pimes.

• Cultura de club: en aquest cas, l’antiguitat és un factor molt important i s’assenteixi sobre
criteris de compromís i lleialtat, com en l’Exèrcit.

• Cultura d’acadèmia: la capacitat tècnica i els coneixements són valorats mitjançant
promocions i s’impulsa un ambient tranquil i estable, com una universitat.

• Cultura d’equip de beisbol: es dóna importància a la capacitat d’innovació i al talent amb
incentius per productivitat.

2.7 Relacions entre l’organització i el seu entorn

L’entorn és allò que envolta l’empresa, que hi interactua i que hi influeix . L’entorn
té un paper bàsic en les decisions organitzacionals. Per això, hem de tenir en
compte l’entorn general (macroentorn) i l’entorn específic (microentorn) d’una
empresa (vegeu la figura 2.5).
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Missió

La missió expressa la comesa
essencial d’una entitat individual

o col·lectiva, i constitueix la
justificació de la seva activitat.
Proporciona les directrius per

vigilar que l’empresa i els seus
membres vagin en la mateixa

direcció.

Els elements de l’entorn
específic d’una organització

poden convertir-se en part
de l’entorn general i

viceversa.

Figura 2.5. Relacions entre l’organització i el seu entorn

L’entorn general inclou tot el que està fora de l’organització (factors
econòmics, condicions polítiques, influències socioculturals, problemes de
globalització i factors tecnològics). Comprèn condicions que poden afectar
l’organització.
L’entorn específic és part de l’ambient que està directament relacionat amb
la consecució dels objectius de l’empresa. Comprèn els punts crucials que
poden influir positivament o negativament en l’eficàcia de l’organització.

L’entorn específic és el sistema de relacions que es desenvolupen en el tipus d’acti-
vitats en el qual es mou l’empresa. Aquí, els vincles principals s’estableixen amb
els proveïdors, clients, competidors, institucions governamentals, i també amb el
mercat, tant específic com general, en què l’empresa desenvolupa l’activitat.

Els aspectes fonamentals als quals ha de posar atenció l’empresa són els canvis
en les preferències dels clients, què fan els competidors actuals i com ho fan,
la possible entrada de nous competidors en aquest tipus de negoci, regulacions
que afectin les seves activitats i, també, l’amenaça que s’incorporin productes
substitutius. Amb aquests elements, l’empresa podrà ajustar les seves relacions
amb els proveïdors i adoptar les mesures internes que corresponguin.

No existeix cap organització que pugui ignorar el seu entorn. L’entorn presenta
tant oportunitats com amenaces, i les amenaces d’una organització poden ser les
oportunitats d’una altra. Els directius han de posar atenció a aquestes amenaces i
disposar de mecanismes per utilitzar-los i influir-hi.

L’organització pot adoptar dos tipus d’estratègies:

• Adaptar-se a l’entorn. Perquè una organització es pugui adaptar a l’entorn,
haurà de preveure i planificar, d’anar sempre per davant. L’organització
també pot recórrer a les aliances estratègiques, fusions i unions per plantar
cara a l’entorn.

• Influir l’entorn. La principal manera que té l’organització és la publicitat,
que consisteix a utilitzar els sistemes de comunicació de masses per donar
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L’organització del treball,
en evolució

En els últim anys, l’organització
del treball està canviant
completament, per la qual cosa
és possible que apareguin formes
d’organitzar el treball que no
estiguin completament
dissenyades.

Elements de l’estructura

Podem distingir els següents
elements de l’estructura:
jerarquia, autoritat,
especialització, departamentació,
cadena de comandament, tram
de control, centralització/
descentralització i formalització.

a conèixer un producte o servei, i influir en la societat. Només les grans
empreses tenen poder per influir en l’entorn.

2.8 Fonaments de l’organització

L’estructura de les organitzacions és un món complex que inclou molts àmbits or-
ganitzatius i d’actuació. És necessari que l’organització s’estructuri adequadament
per aconseguir els seus objectius. Quina és l’estructura organitzativa més adient?
Doncs, la que permet la integració de tot el capital humà i la utilització millor dels
recursos disponibles per aconseguir els objectius. En general, l’estructura d’una
organització requereix les següents accions:

• Precisar tots els factors productius que es necessiten.

• Definir les activitats i dissenyar els sistemes i procediments òptims de
treball.

• Identificar els llocs de treball específics agrupats per unitats operatives.

• Establir les relacions entre persones.

No obstant això, normalment, les organitzacions presenten una estructura vertical,
jeràrquica, i una estructura horitzontal. La tasca dels administradors és jugar amb
aquestes variables per adaptar aquestes estructures a l’entorn.

Estructurar una organització és descriure el seu marc configuratiu amb la
finalitat d’assignar les persones als diversos òrgans interns amb atribució de
funcions i exigència de responsabilitat.

2.8.1 Estructura organitzacional

Organitzar és un procés de direcció permanent. Les estratègies es poden modificar,
l’entorn organitzacional pot canviar i l’eficàcia i eficiència de les activitats de
l’organització no estan sempre al nivell que els directius preferirien. No obstant
això, ja sigui perquè creen una organització nova, perquè juguen amb una
organització existent o perquè canvien radicalment el patró de les relacions d’una
organització, quan comencen a prendre decisions per organitzar, els directius es
plantegen quatre situacions bàsiques:

• Dividir la càrrega de treball sencera en tasques que poden ser executades,
de manera lògica i còmoda, per persones i grups. Això es coneix com la
divisió del treball.
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Henry Mintzberg (1939)

Professor d’Estudis Empresarials
a la Universitat de McGill

(Montreal) i professor
d’Organitzacions a l’INSEAD

(França), està considerat un dels
més distingits autors

contemporanis sobre temes
d’administració i direcció

d’empreses. Entre els seus
llibres més coneguts es troben

La naturaleza del trabajo
genrencial (1973) i La

estructuración de organizaciones
(1979). El seu llibre The Rise

and Fall of Strategic Planning va
guanyar el 1r premi al millor

llibre de l’Academy of
Management, el 1995.

• Combinar les tasques de manera lògica i eficient. L’agrupació d’empleats i
tasques se sol conèixer com la departamentació.

• Especificar qui depèn de qui en l’organització. Aquesta vinculació dels
departaments produeix una jerarquia en l’organització.

• Establir mecanismes per integrar les activitats dels departaments en un tot
congruent i per vigilar l’eficàcia d’aquesta integració. Aquest procés es
coneix com a coordinació.

L’estructura organitzacional és la manera que tenen les organitzacions de
dividir, organitzar i coordinar l’activitat. Alhora, entenem per estructures
organitzacionals els diferents patrons de disseny per organitzar una empresa,
amb la finalitat d’assolir l’objectiu proposat.

L’organització assigna recursos en grups que es denominen unitats. Aquestes
unitats són els departaments, els projectes, i es realitzen amb un fi comú. Cada
unitat està integrada per un o diversos membres de l’organització.

Les organitzacions s’integren, i l’estructura organitzativa és el repartiment de
funcions i mitjans, que es plasmen en l’organigrama, que és l’esquema en què es
mostrarà l’estructura jeràrquica i la distribució per funcions i tasques, de manera
que quedi reflectida la cadena de comandament i les tasques.

Amplitud del terme "organització"

Quan parlem d’organització no podem perdre de vista l’amplitud del terme, que inclouria el
següent:

• Execució conjunta de tasques formals assignades a una unitat de treball.

• Relacions entre caps i subordinats.

• Disseny de sistemes de comunicació per garantir la coordinació.

2.8.2 Tipus d’organitzacions

(Les organitzacions són...) “institucions en les quals les persones s’uneixen en els
seus esforços, realitzant tasques complexes, per a assolir objectius comuns (individuals
i col·lectius). Les persones poden realitzar per si soles activitats complexes. D’aquí
la importància de les organitzacions. El fet de treballar coordinats entre si per a uns
objectius comuns no impedeix que les persones, dintre de l’organització, busquin objectius
individuals. Entenem que són entitats legals independents, tenen capacitat per a contractar,
realitzar intercanvis, transaccions. En aquest sentit són sobiranes”.

Mintzberg, H. (1979). La estructuración de organizaciones.

Intentar classificar els diferents tipus d’organitzacions és una tasca complexa i
difícil, ja que no tots els tipus d’organitzacions quedarien absolutament reflectits.
La figura 2.6 mostra el model proposat per Mintzberg.
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Figura 2.6. Model organitzacional de Mintzberg

Henry Mintzberg, a La estructuración de organizaciones, sintetitza cinc grups
d’estructures que es poden reflectir en les organitzacions (vegeu-ne un resum a la
taula ??):

• Estructura simple. Les organitzacions d’estructura simple són utilitzades
en petits tallers o comerços; les estratègies les decideix el propietari; el
nivell funcional no existeix, ja que es redueix a una persona; el treball és
flexible i tots els membres de l’organització solen fer qualsevol tipus de
tasca.

• Estructura burocràtica maquinal. Les estructures burocràtiques maqui-
nals es caracteritzen per la divisió del treball i se solen trobar en empreses de
producció. Les estructures burocràtiques es basen en una sèrie de principis
com ara els següents:

– Divisió simplificada del treball individual.

– Estandardització de la manera de realització de tasques.

– Principi d’unitat de comandament, la jerarquia és clara.

– L’autoritat va acompanyada del concepte de responsabilitat.

– Un àmbit de control (nombre de subordinats que pot controlar una
persona).

– Presència d’experts que assessorin el personal.

– Creació d’un sistema de control.

• Estructura burocràtica professional. Les estructures burocràtiques pro-
fessionals sorgeixen quan el treball que es realitza no permet l’estandardit-
zació de tasques, però es pretenen normalitzar les formes de comportament.
En aquestes organitzacions, el nivell operatiu està format per professionals
que realitzen i controlen el propi treball mantenint un contacte estret amb els
clients. Per altra banda, l’autoritat no es basa, en aquestes organitzacions,
en la posició jeràrquica, sinó en la competència professional de la persona.
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El poder en aquest tipus d’organitzacions està en el nivell operatiu. Els
directors solen ser escollits pels propis companys.

• Estructura burocràtica divisional. Una altra forma de burocràcia se-
gons Mintzberg és la divisional, que es caracteritza perquè presenta una
organització per divisions. La burocràcia divisional està formada per una
sèrie d’entitats semiautònomes (divisions) coordinades per una estructura
directiva comuna (seu central). Té avantatges i inconveninets:

– Els avantatges d’organitzacions del tipus burocràtic divisional és que
permeten una assignació més eficient del capital, dispersen el risc i
permeten reaccionar estratègicament de manera més fàcil.

– Els inconvenients que podem trobar en aquest tipus d’organitzacions
és que tendeixen a oblidar els objectius socials en centrar-se solament
en els econòmics, i el seu èxit depèn de la capacitat dels directius, la
qual cosa les converteixen en unes estructures inestables.

• Estructura adhocràtica. L’adhocràcia es caracteritza per estar preparada
per reaccionar o adaptar-se. Les persones són el principal recurs competitiu
d’aquestes organitzacions, es treballa en equip, i se sol estructurar en
organigrames plans; on hi ha poca jerarquia. Cal tenir en compte que:

– El nivell estratègic de l’organització en manté una visió única. En el
nivell funcional, les funcions se centren en la coordinació horitzontal
de les unitats funcionals i la facilitació del treball dels equips. El nivell
operatiu tendeix a estructurar-se horitzontalment en funció del procés
productiu i es treballa en forma d’equips multidisciplinaris.

– Les organitzacions adhocràtiques són estructures adaptables que s’han
d’enfrontar a ambients turbulents, als canvis de l’entorn. Tindran un
mínim de burocràcia, però s’estimularà la participació de les persones.
Les estructures més adaptables són les d’equips i les de xarxes.

Taula 2.3. Estructuració de les organitzacions segons Mintzberg; elements situacionals

Estructura
simple

Burocràcia
mecànica

Burocràcia
professional

Estructura divisional Adhocràcia

Antiguitat i
dimensions

jove i petita madura i gran variada madura i molt gran generalment jove

Sistema
tecnològic

simple i no
regulable

regulable no
gaire complex

no regulable ni
complex

divisible igual que la burocràcia
mecànica

molt complex i automatitzat (en
l’administrativa), no regulable ni
complex (operativa)

Medi ambient simple i dinàmic simple i estable complex i
estable

relativament simple i estable,
mercats diversificats

complex i dinàmic

Poder control pel
màxim executiu

control
tecnocràtic i
extern

control
professional
operatiu

control de línia mitjana control d’experts
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Autoritat lineal

Aquella que manté una línia
d’autoritat, dels nivells superiors
als inferiors, i en què la presa de
decisions està centralitzada.

Funcions dels ’staffs’

Els experts staff ajuden els
dirigents components de la línia
perquè portin a terme les seves
funcions. Per exemple, una
empresa pot tenir com a staff el
suport jurídic o en prevenció de
riscocs laborals.

2.8.3 Disseny departamental

Departamentalitzar una organització implica:

• Identificar i classificar les activitats.

• Agrupar aquestes activitats per complir els objectius de l’organització.

• Assignar les activitats a administradors amb autoritat per supervisar-
les.

• Establir la coordinació horitzontal i vertical.

En la departamentació, s’agrupen tasques homogènies d’acord amb algun criteri.
A mesura que l’organització creix, l’organigrama “creix”. L’organigrama és el
model gràfic que representa, entre altres coses, la forma en què s’han agrupat
les tasques, activitats o funcions. En una organització, mostra les àrees o
departaments dels quals es compon.

Funció i disseny d’organigrames

L’organigrama ens dona una visió global de l’organització, permet comparar-la amb
altres organitzacions i aclareix ràpidament les incongruències, com la falta de control, la
duplicació de funcions...

Els paràmetres a respectar en el disseny d’organigrames són la claredat, simplicitat i
simetria (els nivells d’igual jerarquia se situen a la mateixa altura), tenint sempre en compte
que aquests models han de complir amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les
persones.

Com a suport als nivells executius, existeix l’autoritat staff . La podem definir
com el suport o assessorament de persones amb coneixements tècnics, legals...,
que no tenen autoritat i es limiten a assessorar i realitzar els estudis tècnics
necessaris. En la majoria de les empreses, la presència de l’staff en les estructures
d’organització es pot deure a la necessitat d’ajuda en el maneig de les dades ne-
cessàries per a la presa de decisions. Podeu observar l’autoritat lineal (jeràrquica)
i l’autoritat staff en la figura 2.7.

Figura 2.7. Autoritat lineal i autoritat staff

Els criteris per departamentalitzar poden ser diversos i tots haurien de respondre
a les característiques de l’organització i estar orientats a la consecució de les seus
fins. Entre ells, podem considerar els següents:
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El model més habitual

La departamentació per funcions
és la més habitual: el 50% o el
60% de les empreses utilitzen

aquest model organitzatiu. Una
d’aquestes seccionspot ser la de
Prevenció de riscos, seguritat i

qualitat

• Departamentació per funcions

• Departamentació divisional

• Departamentació matricial (mixta)

• Departamentació d’equips

• Departamentació de xarxes

Departamentació per funcions

Una empresa organitzada d’acord amb el model funcional es divideix en seccions,
cadascuna de les quals s’encarrega de portar a terme una funció important, d’entre
les que constitueixen l’activitat de l’empresa (departament financer, administratiu,
comercial, de fabricació...). Podeu observar la departamentació per funcions en
la figura 2.8.

Figura 2.8. Departamentació per funcions

Avantages de la departamentació en funcions són:

• A nivell intradepartamental hi ha bona comunicació.

• Optimització de recursos materials.

• Persones especialitzades (especialització).

• Transferència de coneixements.

• Control i direcció de la cúpula.

• El pla de carrera és més fàcil d’aconseguir.

• Facilitat d’avaluació

Mentre que els inconvenients de la departamentació en funcions són:

• Manca de comunicació interdepartamental.

• Falta de visió global.
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• Falta d’adaptació a l’entorn.

• Excés d’especialització: les seccions no són capaces de portar a terme una
operació completa.

Departamentació divisional

En la departamentació divisional s’agrupen les persones en divisions
d’acord amb el resultat organitzacional; es poden organitzar les empreses
enfocant-les al producte, per zones geogràfiques, per clients o per processos
de fabricació.

Aquesta divisió es fa per adaptar-se a les necessitats de les organitzacions i donar
una resposta ràpida. L’inconvenient d’aquest tipus d’organització és una jerarquia
repetida amb el consegüent cost. El treball està molt especialitzat, però es perd la
visió global. La departamentació divisional es pot organitzar de quatre maneres:
per productes o serveis, per clients, geogràficament i per processos de fabricació.
Vegem-los detingudament:

1. Estructura divisional per productes o serveis: En el cas de l’estructura
divisional per productes o serveis, l’organització s’enfoca envers els productes
o serveis que ofereix. Agafa com a criteri principal la dedicació als productes
que ofereix. Aquest tipus d’estructura s’aplica en empreses comercials, i en
indústries que fabriquen diverses línies de productes. La prevenció de riscos sol
estar integrada en cada secció.

L’estructura divisional per productes o serveis té sentit quan l’empresa és gran
i fabrica o comercialitza molts productes (assegurances, bancs). Podeu observar
aquest tipus d’estructura en la figura 2.9.

Figura 2.9. Exemple d’estructura divisional per productes o serveis

En l’estructura divisional per productes o serveis, els empleats de l’organització
es divideixen en grups i cada grup s’encarrega de la producció o comercialització
d’un producte específic; a més, cada grup té un especialista per a cada funció i un
directiu que és el responsable de supervisar el procés per a l’obtenció del producte
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o servei. Per evitar la falta de visió sobre el conjunt de l’organització, es pot fer
que els seus membres puguin realitzar treballs en diferents departaments.

L’estructura divisional per productes o serveis té els següents avantatges:

• Es coneix molt bé el producte o servei.

• Es serveix millor al client.

• Es millora el producte (s’innova).

• Autogestió de les unitats i autonomia.

• Visió més àmplia de totes les àrees funcionals.

Alhora que implica els següents inconvenients:

• Només es coneix el producte que es fabrica: es perd de vista el que fa la
companyia.

• Duplicitat (diversos llocs estaran repetits en les diferents àrees).

• Més costos d’administració.

• Falta de visió global.

• Problema de competència entre les diferents divisions.

2. Estructura divisional per clients: En l’estructura divisional per clients, el
client és l’eix central. L’organització s’adapta i se subdivideix agrupant el personal
per complir les funcions necessàries per satisfer les necessitats de cada tipus de
client.

L’estructura divisional per clients s’acostuma a utilitzar quan els clients que té
una organització generen un volum d’operacions molt important i les empreses
pretenen donar una resposta eficaç. Podeu observar aquest tipus d’estructura en
la figura 2.10.

Figura 2.10. Exemple d’estructura divisional per clients

L’estructura divisional per clients té els següents avantatges:

• Millor servei al client.

• Enfocament molt extravertit: sempre mirarà què necessita el client.

• Decisions ràpides.
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Els serveis de prevenció
mancomuntats donar servei
a empreses que tenen
aquesta estructura.

Alhora que implica els següents inconvenients:

• Dependència únicament de certs clients.

• Costos de recursos duplicats.

• Falta de visió global.

• Dificultat de coordinació amb els departaments organitzats amb altres
criteris.

3. Estructura divisional geogràfica: En l’estructura divisional geogràfica,
moltes empreses operen en un àmbit geogràfic molt ampli. Tenen molt dispersos
els centres de producció o, fins i tot, els punts de venda o comercialització.
S’organitzen per zones geogràfiques o sucursals en les quals ofereixen tota la
gamma de productes que fabriquen o comercialitzen, o bé els ofereixen allà on
presten els seus serveis.

No obstant això, aquesta manera d’organitzar-se permet adaptar els productes
a les zones en les quals es comercialitzen; ja que, segons el lloc, els clients són
diferents. Un cas típic és el de la premsa d’àmbit nacional, que té diferents edicions
(per exemple, el diari El País en la seva edició a Catalunya). Podeu observar aquest
tipus d’organització en la figura 2.11.

Figura 2.11. Exemple d’estructura divisional geogràfica

L’estructura divisional geogràfica té els següents avantatges:

• Reducció de costos de desplaçament.

• Millor atenció a la zona geogràfica concreta.

• Més repercussió a la zona.

• Camuflatge de la identitat de l’empresa quan interessa.
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Exemple d’estructura
divisional per processos

En una fàbrica de cotxes, hi ha
sectors que fan diferents

activitats (xapa, pintura...). Una
vegada units tots aquests

processos, donaran un producte
final. Aquests processos han de
tenir una missió i uns objectius

clarament connectats amb la
missió i estratègia corporatives.

Són processos seqüencials.

Alhora que implica els següents inconvenients:

• Estructura duplicada.

• Control central molt complicat.

4. Estructura divisional per processos: En la indústria, l’agrupament d’equips
en diferents departaments reportarà eficiència i estalvi de temps. L’agrupació per
processos situa les persones per unitats, que s’encarreguen de l’execució dels seus
diferents processos productius.

Els processos de fabricació impliquen diferents especialitzacions per a la fa-
bricació del producte, per la qual cosa es divideix el treball per les fases de
l’elaboració del producte, i cada persona realitza una o diferents fases del procés.
La prevenció de riscos hauria d’integrar-se en cada procés. Podeu observar aquest
tipus d’empresa en la figura 2.12.

Figura 2.12. Exemple d’estructura divisional per processos

L’estructura divisional per processos té els següents avantatges:

• Optimització de recursos i especialització.

• Cadena de valor (cada producte té un client i un proveïdor a qui demanar
responsabilitats).

• Costos operacionals baixos.

Però, alhora, implica els següents inconvenients:

• No es veu el conjunt del procés, ja que cada unitat només fa una part del
producte (fragmentació).

• Aïllament de determinats aspectes.

• Paralització de l’empresa quan falta un procés.

• Falta de motivació per comprovar el resultat del producte.
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La prevenció de riscos
podria estar integrada en
cada projecte o ser
assumida per la direcció
general.

Departamentació Matricial (mixta)

La departamentació matricial (mixta) agrupa, en una mateixa estructura, una
departamentació funcional i una de divisional. Seria el cas de grans multina-
cionals. En aquesta deparmentació, els empleats dintre de la matriu obeeixen
dues jerarquies diferents: d’una banda, el cap de funció -que és a qui s’informa
sobre els assumptes relacionats amb aspectes funcionalsi, d’altra banda, el cap del
projecte -que és el responsable dels projectes individuals. Tothom qui treballa en
un equip de projectes és responsable de portar la coordinació i comunicació entre
les funcions i projectes (vegeu la figura 2.13).

Figura 2.13. Exemple de departamentació matricial

La departamentació matricial (mixta) consisteix en l’agrupació dels
recursos humans i materials que són assignats temporalment als diferents
projectes que es realitzen. Així es creen equips amb integrants de diverses
àrees de l’organització amb l’objectiu de realitzar un projecte determinat.
Aquest equip es dissol amb la conclusió del projecte.

La departamentació matricial té els següents avantatges:

• Permet coordinar.

• Permet més dedicació.

• Especialització funcional.

• Té els avantatges dels dos tipus d’organització.

Però, alhora, comporta els següents inconvenients:

• Trenca un principi de l’organització, que és la unitat de comandament.

• Pot generar conflictes i confusió.

• Té una resposta lenta als canvis.

• Crea conflictes entre els caps, tant per poder com per recursos.
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Departamentació per equips

La departamentació per equips intenta implementar el treball en equip, de manera
que el que fa és crear equips que creïn projectes. Aquest tipus d’estructura sorgeix
quan hi ha necessitat de flexibilitat i rapidesa per portar a terme projectes. Són
organitzacions horitzontals i solen tenir molta autonomia (vegeu la figura 2.14).

Figura 2.14. Exemple departamentació per equips

En la departamentació per equips, cada equip desenvolupa un projecte
concret, i pot ser permanent o no permanent. És permanent quan l’empresa
dóna continuïtat als projectes, i és no permanent quan s’acaben els projectes
i l’empresa dissol l’equip. Llavors, l’empresa organitzarà altres equips per
a altres projectes, però no ha de ser necessàriament les mateixes persones
(empreses d’informàtica, consultores...).

La departamentació per equips té els següents avantatges:

• Rapidesa, flexibilitat.

• Creativitat, autonomia, motivació.

• Els costos no són excessius.

• Evita els problemes de la jerarquia.

Alhora, la departamentació per equips comporta els següents inconvenients:

• Desavinences internes.

• Costa organitzar un equip.

• Mentalització de les persones (compartir coneixements).

• Problema de coordinació d’equips.

• Difícil control individual.

Departamentació per xarxes

Aquesta nova forma d’organització ha sorgit arran de l’aparició de les noves
tecnologies. La idea central és que hi ha nodes, en els quals les jerarquies són
més aviat escasses, quan no inexistents. El propòsit bàsic de l’organització en
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xarxa no és la gestió de funcions, sinó la resolució de problemes específics. La
nova complexitat de l’entorn obliga les organitzacions a dissenyar noves formes
d’organització més senzilles i flexibles. No obstant això, sovint, aquesta simplicitat
és bastant complicada d’assolir. L’essència d’aquesta nova forma d’organització
rau en la gestió del canvi (vegeu la figura 2.15).

L’organització separa les principals funcions en companyies diferents
connectades gràcies a una petita organització central, en la qual cada
companyia subministra les seves activitats mitjançant contracte. Les
companyies no han de tenir el mateix nom, ni ser la mateixa empresa
(Nike). Solen adoptar aquesta organització les companyies denominades
supranacionals, les quals situaran les empreses on tot sigui més barat o donin
millor servei. Això és una de les conseqüències de la globalització.

Figura 2.15. Exemple de departamentació per xarxes

La departamentació per xarxes té els següents avantatges:

• Reducció de costos.

• No s’han de tenir estructures.

• Flexibilitat.

• Competitivitat global.

• La seu central ha de coordinar molt bé.

Alhora, implica els següents inconvenients:

• Es basa en resultats.

• Falta de control local.

• Els acords de confidencialitat han de ser molt estrictes.

• Incertesa sobre les companyies contractades.

• Dificultat de direcció.

• Problema de lleialtat dels treballadors, no hi ha una identificació.
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2.8.4 Responsabilitat social i ètica empresarial

L’ètica és un codi de comportament segons les normes morals de la societat.
Hi ha tantes ètiques com persones. El codi moral d’un país serà diferent al d’un
altre. L’ètica està subjugada a la societat en la qual es desenvolupa i si, a això, li
afegim l’ètica subjugada al món empresarial, encara ho compliquem més. L’ètica
empresarial seria la conducta moral de les empreses, i aquesta dependrà dels
directius.

Els fets morals són ambigus, depenen del punt de vista. De vegades, l’empresa
només compleix amb la responsabilitat social per obligació, és a dir, perquè hi
ha una llei que l’obliga. La legislació va per darrere dels esdeveniments (per
exemple, la Llei seguretat i higiene en el treball), i fins que no hi ha una llei, l’ètica
empresarial no es fa notar.

D’altra banda, les empreses han de tenir en compte la seva responsabilitat social,
que és la responsabilitat que afecta tots els elements del seu entorn, tant generals
com específics. Aquests elements són els següents:

• Els treballadors, que han de tenir unes condicions dignes, una compensació
equitativa, i als quals s’han de respectar els drets laborals.

• Els clients, que tenen dret al fet que el producte compleixi les característi-
ques de qualitat i tingui les garanties necessàries de seguretat; també tenen
dret a disposar de la informació necessària sobre l’ús del producte.

• Els proveïdors, per no aprofitar-se de certes situacions de competència
deslleials.

• La comunitat (la societat), en els temes de no-contaminació, no perjudicar
la societat i de compromís amb les persones de l’entorn.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Normalitzar vol dir establir
totes les fases i actuacions
que s’han de complir a
l’hora d’efectuar un
procediment.

Sinònims de procediments

A vegades, s’utilitzen altres
paraules, amb més o menys rigor,
per referir-se als procediments:
mètode, procés, instrucció,
especificació operativa.

3. Processos de producció de béns i serveis

Una empresa és una organització de persones i mitjans encaminada a la producció
de béns o prestació de serveis. L’esquema explicatiu és simple: l’empresa combina
unes entrades o factors productius amb els quals, dins d’un espai determinat,
utilitzant unes tecnologies concretes i amb una organització adequada es genera
un producte o servei.

Les actuacions en l’empresa es descomponen en tasques o feines bàsiques
degudament separades. El conjunt d’aquestes tasques degudament organitzades
per a l’obtenció d’un resultat concret constitueixen un procés el qual, en la
majoria dels casos, s’ha de realitzar seguint un mètode preestablert per la direcció
(normalment pels serveis tècnics de l’empresa).

Aquest mètode degudament estudiat i analitzat es normalitza, és a dir, s’estableixen
unes formes i fases concretes que ha de seguir el treballador per realitzar la
seva feina. Aquesta normalització, en molts casos, hauria d’estar recollida en un
document escrit, però és molt convenient acompanyar al text escrit amb esquemes,
gràfics, dibuixos..., per facilitar la comprensió de tots els implicats, per millorar el
mètode, per identificar els riscos i actuar millor contra ells...

Un procés és un conjunt d’activitats encadenades seqüencialment que
generen canvis graduals de manera relativament fixa per donar un resultat
final: producte o servei.
Un procediment és la manera de concretar, de portar a terme, totes les
activitats que constitueixen un procés; també es diu mètode de treball. Cada
procés de treball porta un o més procediments íntimament associats i es pot
realitzar de diferents maneres.

A la figura 3.1, es veu gràficament que per realitzar el procés intern de l’empresa,
identificat amb la referència 2D3, l’empresa ha considerat la possibilitat d’aplicar
tres procediments, però s’ha decidit pel procediment C.

Figura 3.1. Els processos productius de béns o serveis
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Exemple per distingir un procés de treball d’un procediment

Un procés de treball seria descarregar un camió que porta matèries primeres per ser
transformades en productes finals. Aquest material s’ha de col·locar en unes estanteries.

Doncs, aquest procés es pot realitzar de diferents maneres, mètodes o procediments
depenent de la tecnologia utilitzada i de l’organització del treball. Així, pot ser transportat
el material manualment, en transpalet, en carretó mecànic, en cintes transportadores...

3.1 Tipus de processos i procediments de treball

Dins de l’empresa, hi ha varis processos i múltiples procediments. Es distingeixen
dos tipus de processos bàsics:

• Processos operatius: són tots els que contribueixen directament a l’obten-
ció del bé o servei.

• Processos de gestió: són els que desenvolupen funcions de suport, de
control o de qualsevol altra índole, però que no constitueixen accions
pròpies de la línia operativa de l’empresa.

Exemples de processos operatius i de gestió

Les operacions de transport, mecanitzat de peces, pintura o soldadura són alguns
exemples de processos operatius. Com a exemples de processos de gestió tenim el procés
per contractar nou personal o el procés d’investigació d’accidents.

3.1.1 Raons per normalitzar i documentar els procediments

Quines raons hi ha per explicar la conveniència de normalitzar i documentar els
procediments? Bé, trobem moltes raons per establir procediments documentats de
treball, però sempre hem de procurar no caure en l’excés de fixar documentalment
procediments quan no sigui realment necessari, ja que seria fàcil patir els efectes
negatius d’una organització massa burocratitzada. Agruparem els arguments
favorables en quatre grups, tal com es veu en la figura 3.2.
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Ser eficient

L’eficiència consisteix a aprofitar
els recursos productius de la
millor manera possible.

Viabilitat

La viabilitat fa referència a la
possibilitat de supervivència de
l’empresa en el futur. El clima
social està constituït per l’estat
d’ànim de la plantilla que
reflecteix el grau de satisfacció
en el treball.

L’adquisició de noves
màquines requereix una
forta inversió econòmica
que no sempre és possible.

Figura 3.2. Arguments favorables per normalitzar i documentar els procedi-
ments

Repercussions sobre la productivitat

Aprofitar al màxim tots els recursos productius que té a l’abast és una prioritat
bàsica de l’empresa per produir més i amb més qualitat.

Si totes les actuacions i operacions de l’empresa estan normalitzades, es controlen
millor els temps de realització i els costos totals dels processos, la qual cosa facilita
la correcció immediata de les desviacions i propicia aprofitar tots els recursos amb
criteris d’eficiència.

S’ha d’entendre que, per assegurar la viabilitat de l’empresa, aquesta ha de ser
competitiva i ha d’obtenir resultats positius. És responsabilitat de la direcció,
impulsar totes les accions de l’empresa per assolir els objectius previstos, però
hem d’apreciar la influència determinant que té el grau de satisfacció i motivació
dels treballadors per aconseguir-los.

D’aquí, la importància que té, per a la funció directiva, saber captar i valorar
el clima social de l’empresa en tot moment i aplicar les diverses tècniques
motivadores. Fixeu-vos en la figura 3.3 com, dins de les funcions directives, s’ha
donat rellevància a l’aspecte motivador dels treballadors.

Per augmentar la productivitat, l’empresari pot: adquirir nous equips i
contractar o formar el personal, o bé, reorganitzar els factors fent una anàlisi
o estudi del treball.

Per tant, partim de la idea que es pot augmentar la productivitat i els nivells de
seguretat i qualitat utilitzant els recursos o factors productius que ja hi ha, sense
necessitat d’invertir diners en l’adquisició de nous equipaments. Un dels mitjans
mes eficaços per aconseguir-ho és fer un estudi del treball tenint en compte tots el
processos de l’empresa, i definir o redefinir i implantar procediments de treball.
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Figura 3.3. Paper de la direcció en la coordinació dels recursos de l’empresa

L’estudi del treball, o anàlisi del treball, tendeix a enfocar el problema
mitjançant l’anàlisi sistemàtica de les operacions, procediments i mètodes
de treball existents amb l’objectiu de millorar-ne l’eficàcia.

Millora del nivells de seguretat i qualitat

Estareu d’acord que els riscos als quals estan sotmesos els treballadors són
generats, en la gran majoria dels casos, pels processos operatius que realitzen en
el seu lloc de treball.

Si s’estudien totes les actuacions humanes en l’empresa juntament amb les
operacions que realitzen les màquines i els equips de treball, si es coneixen les
característiques dels materials utilitzats, podem identificar, avaluar i evitar els
riscos, i adoptar mesures preventives.

Lògicament, el fet de tenir normalitzat el procediment i divulgar-lo als afectats és
de vital importància a l’hora de prevenir accidents i millorar l’acció preventiva.

El mateix es pot dir dels avantatges que comporta la normalització dels proce-
diments per obtenir els productes o serveis amb el grau de qualitat exigida i
per adoptar les mesures correctives en el moment oportú, en establir accions
intermèdies de control.

El servei de prevenció, o el tècnic de prevenció, ha de conèixer tots els procedi-
ments de treball de l’empresa, és més, ha d’intervenir en la seva confecció i revisió
per integrar les mesures preventives oportunes dins de cada procediment específic.
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Càrrega de treball

S’entén per càrrega de treball el
conjunt de requeriments físics i
mentals als quals està sotmès el
treballador en el seu lloc de
treball.

Estudi de temps i
moviments

La cronocinergologia és la
ciència que estudia els temps i
els moviments. Temps enrere,
l’estudi i anàlisi del treball era
conegut com a estudi de temps i
moviments. Els seus pares són F.
B Gilbreth i la seva esposa,
Lillian Evelyn M. Gilbreth.

Altres beneficis de la normalització

Altres beneficis que comporta la normalització dels procediment són els següents:

• En concretar les tasques pròpies de cada lloc de treball, es contribueix
a definir amb precisió les funcions de cada treballador i, així, la seva
responsabilitat queda més ben perfilada.

• S’augmenta la confiança dels treballadors.

• Serveix per fer un estudi econòmic de la rendibilitat de l’empresa i de les
seves seccions.

• Serveix de base per estructurar i organitzar l’empresa tenint en consideració
la càrrega de treball de cada treballador.

3.2 L’anàlisi del treball; tècniques d’estudi

L’empresa (l’empresari o els càrrecs que han rebut la delegació) ha d’analitzar
el contingut del treball i establir totes les operacions i els procediments idonis
a realitzar per aconseguir els objectius (produir, vendre, donar serveis...), però és
molt convenient, i en molts casos necessari, que tingui en consideració l’opinió
dels treballadors afectats.

La participació dels treballadors és essencial per elaborar els procediments
de treball.

Amb l’anàlisi del treball es vol estudiar el treball amb la finalitat de descriure
totes les operacions i fases per normalitzar el millor mètode, introduir millores
i augmentar els nivells de seguretat i la productivitat de l’empresa. Algunes
utilitats de l’anàlisi del treball són:

• Integrar la prevenció

• Millorar les condicions de treball

• Reduir les patologies del treball

• Augmentar la productivitat

“El coneixement i aplicació de certes tècniques genèriques, i en especial l’estudi de
mètodes i la mesura del treball, que s’utilitzen per examinar el treball humà en tots els
seus contexts i que condueixen sistemàticament a investigar tots els factors que influeixen
en l’eficiència i economia de la situació estudiada, amb la finalitat d’efectuar millores”

Definició de l’anàlisi o estudi del treball segons l’OIT.

Per analitzar el treball, s’utilitzen dues tècniques bàsiques:
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Les fases i cicles són una
agrupació ordenada de les

operacions que
constitueixen un procés de

treball.

• Estudi de mètodes. L’estudi de mètodes o de procediments és el registre i
examen crític sistemàtic dels models existents i projectats de portar a terme
un treball, com a mitjà d’idear i aplicar mètodes més senzills i eficaços i de
reduir els costos.

• Estudi de temps. La mesura del treball és l’aplicació de tècniques per
determinar el temps que dedica un treballador qualificat a realitzar un tasca
definida seguint la norma d’execució preestablerta.

Mètodes d’estudi del treball per
millorar les condicions i obtenir més

productivitat

3.3 L’estudi de procediments de treball; pautes per elaborar-los

Per estudiar el treball i elaborar els procediments, hi ha unes pautes d’actuació
de les quals destacarem els aspectes més rellevants:

• Participar necessàriament el tècnic de prevenció i els treballadors afectats.

• Identificar tots els treballs de l’empresa.

• Identificar, d’entre els anteriors, les operacions crítiques des del punt de
vista de la seguretat i de la producció (coll d’ampolla).

• Descompondre els treballs en fases i cicles.

• Analitzar les operacions anteriors des d’un punt de vista crític.

• Establir procediments escrits i fixar les pràctiques de treball.

• Especificar controls per verificar-ne l’eficàcia.

• Documentar el mètode nou amb claredat i simplificació.

• Implantar el mètode nou (notificació i divulgació).

3.3.1 Informació del procediment als treballadors

S’ha d’informar el treballador de la manera d’executar la feina, és a dir,
del procediment que ha de seguir per fabricar o per prestar un servei.

No és inusual que les informacions i instruccions es realitzin oralment i el
treballador acabi dominant el procediment més per repetició que per coneixement.
Això comporta una sèrie d’inconvenients:
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Teoria de Marble

La llei de Marble, o teoria de
predisposició al accidents, diu
que el 25% dels treballadors
pateixen el 75% dels accidents.

• Deformació de la informació transmesa des de l’autoritat que dona l’ordre
fins a arribar al treballador. Com més nivells d’autoritat intervinguin, més
deformació acumularà l’ordre final al treballador.

• Possibilitat que diferents treballadors facin la mateixa feina utilitzant proce-
diments diversos o variacions dins del mateix.

• Possibilitat de no ser eficaços: moviments inútils, demores, absència de
controls...

• Existència de llacunes informatives perquè no s’ha analitzat convenientment
el procés de treball.

• Més dificultats per estudiar el mètode i proposar possibles millores.

• Més dificultats per justificar el mètode davant de possibles protestes dels
treballadors.

• Més possibilitats de patir accidents en no tenir en tot moment, el treballador,
referències materials com ara text escrit, gràfics, esquemes..., dels riscos i
de les mesures preventives.

3.3.2 Criteris per tenir documentats els procediments

És necessari la conveniència de documentar els procediments de treball pels
següents supòsits:

• Aquelles activitats en què la normativa ho exigeix.

• Les feines crítiques que comporten riscos significatius per als treballadors i
per a tercers (persones alienes a la producció).

• Tots els treballs realitzats per treballadors que tenen un historial llarg
d’accidents i incidents.

• Els treballs considerats crítics per la producció.

• Els processos laboriosos, llargs, d’ús poc freqüent...

• Activitats que han de ser realitzades per diverses persones.

• Els treballs en què una normativa legal ho exigeixi.

• Per a les pràctiques de treball, degut a les seves peculiaritats, s’admet que no
es necessària la documentació, excepte en casos especials en consideració
a la imatge d’empresa, atenció al client...

Exemples de pràctiques de treball (pràctiques operatives)

Les pràctiques de treball són feines que es poden fer de manera una mica diferent cada
vegada. Són treballs que comporten poc risc i la seva rellevància rau en el resultat final i no
en la manera de realitzar-se. Alguns exemples de pràctiques de treball són les següents:
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Simplicitat del model

L’imprès que descriu els
procediments hauria de ser

simple i funcional. A més a més,
és convenient incloure

informació gràfica.

• El treball d’una venedora en un supermercat

• El treball d’un conserge

• Les operacions de neteja rutinària

• L’atenció al telèfon

Quins procediments són regulats per normativa?

Hi ha moltes normatives de seguretat industrial que regulen principalment els
procediments per a operacions concretes. Queda fora del nostre camp d’estudi
entrar en el seu coneixement, però sí que el tècnic en prevenció ha de conèixer la
normativa industrial específica del tipus d’activitat de l’empresa.

Respecte al procediments específicament preventius, la normativa no és que sigui
gaire exigent a l’hora de definir-los ni amb l’exigència de forma documentada.
Això no obstant, apareixen prescrites algunes instruccions específiques, com per
exemple en el Reial decret 614/2001, sobre la protecció dels treballadors respecte
al risc elèctric, i el Reial decret 39/1997, que regula el procediment d’avaluació
de riscos de l’empresa i també prescriu el marc configurador que han de reunir els
protocols de revisions mèdiques.

En canvi, les directrius de normalització (de caràcter voluntari) consideren la
documentació dels procediments com un eix central de la seva doctrina.

3.4 La redacció i interpretació dels procediments

A l’hora de redactar els procediments, s’hauria de tenir un model bàsic aplicable
genèricament a tota l’empresa, que contingués la informació necessària. El model
tipus dissenyat per l’empresa perquè sigui específic hauria d’incloure, en principi,
els apartats següents:

• Dades identificadores (referència interna de l’empresa, departament, lloc de
treball, definició del procés...).

• Nom del cap que autoritza el procediment i data (en cas que sigui revisió de
data d’aquesta).

• Nom del lloc de treball i dels treballadors afectats.

• Data i signatura de la percepció pel treballador.

• Declaració de l’objectiu i la importància del treball.

• Explicació dels passos de manera positiva, sense incidir en allò que no s’ha
de fer (s’ha de potenciar que sigui positiu) Al costat del pas s’ha d’indicar el
punt clau que presenti un risc rellevant. Indicar també la mesura preventiva
adient.
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Gràfics d’activitats de
procés

Són representacions il·lustratives
en què s’indiquen, per mitjà de
símbols i informació addicional,
les operacions que es realitzen en
el treball.

3.4.1 Els gràfics i els diagrames; simbologia

Un diagrama és una representació gràfica d’operacions, fases o etapes, que
intervenen en un procés de fabricació o prestació d’un servei. A les empreses hi ha
una ampli ventall de representacions, esquemes, gràfics, diagrames... per facilitar
la comprensió. Nosaltres comentarem els més comuns, però amb la seguretat que
en el vostre futur laboral us en trobareu d’altres tipus.

Els diagrames tenen diversos avantatges: faciliten l’aprenentatge
ràpidament, donen una visió de conjunt de l’operació i s’entenen millor els
fets i les relacions entre ells.

Observeu, en la figura 3.4 i la figura 3.5, dos models de procediments. Notareu les
diferències de confecció entre elles. En la figura 3.5, es comenta el procediment
per soldar dues plaques metàl·liques. Penseu que caldria afegir la utilització dels
equips de protecció individual (EPI) corresponents.

Figura 3.4. Exemple d’un model de procediment de treball
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ASME és l’acrònim de
l’American Society of

Mechanical Engineering.

Figura 3.5. Exemple d’un model de procediment de treball. Descripció de
soldadura de dues plaques de metall

Simbologia dels diagrames

Els símbols utilitzats en el diagrames són convencionals, i cada empresa o secció
pot utilitzar els que cregui més convenients. No obstant això, al final del segle XIX,
als Estats Units es van adoptar un conjunt de símbols ASME. Els més coneguts
i utilitzats són els que representen les activitats d’operació, transport, inspecció,
demora i emmagatzematge.

És recomanable utilitzar la mateixa terminologia en tota l’organització. El millor
és que l’empresa prengui un estàndard de símbols conegut per definir les
diferents operacions. A banda del sistema de símbols ASME, hi ha altres símbols
normalitzats (AINSI, AFNOR...) per a la representació formal dels diagrames.
Tot això facilitarà una única interpretació dels diagrames utilitzats.

En la taula 3.1, es representen els signes ASME per activitats individuals i també
per activitats conjuntes.
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Taula 3.1. Símbols ASME normalment utilitzats en els diagrames

Símbol Activitat Descripció

Operació Qualsevol acció humana o de màquina realitzada
per transformar un producte o prestar un servei.

Transport Desplaçament amb càrregues o sense.

Inspecció Tant en el procés productiu com al final.

Demora Retenció del procés productiu.

Emmagatzematge L’article ha arribat al seu final, com a article
incorporable o totalment acabat.

Operació i inspecció Realitzar qualsevol acció i, a més a més,
comprovar alguna qualitat que ha de reunir.

Demora i transport Article fora del procés productiu que ha de ser
desplaçat.

Inspecció final i emmagatzematge Realitzar les verificacions finals sobre l’article i
emmagatzemar-lo.

3.4.2 Criteris per a l’elaboració dels gràfics

Hi ha normes tècniques establertes per dibuixar els diversos diagrames (de
caràcter voluntari), però seria convenient conèixer-les mínimament a l’hora de
confeccionar i d’interpretar els gràfics (vegeu la figura 3.6).
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Dades a mostrar

Altres dades que han d’oferir els
gràfics són: el nombre de

productes, materials o equips; la
clau dels símbols utilitzats, un

resum de la distància i del temps
i el cost de la mà d’obra, si

s’estimés convenient.

Figura 3.6. Normes d’elaboració de gràfics

Resumidament, els criteris per elaborar els gràfics serien aquests:

• Els materials s’introduiran en el procés per línies horitzontals.

• Les accions sobre cada material s’anoten en una línia vertical, a la dreta, en
què es col·loquen els símbols ordenats segons la seva aparició i de manera
correlativa.

• A la dreta del símbol es descriu l’acció, i a l’esquerra, la distància i el temps
emprats.

• Desprès d’una operació hi poden haver diverses alternatives. D’aquí, han
de derivar tantes línies verticals com alternatives hi hagi.

• Si en el procés canvien el nombre d’unitats mesurades, aquest canvi es
representa tallant la línia vertical per dues horitzontals, i descrivint a dins
el nombre i característiques de les noves unitats.

Recordeu que el tècnic en prevenció ha d’intervenir en el moment de l’elaboració
i modificació d’aquests documents amb l’objecte d’integrar la prevenció en totes
les fases i processos productius.

A tal efecte, s’han d’indicar, quan sigui necessari, juntament amb la descripció de
l’operació, la mesura preventiva. Es pot indicar amb pictogrames (per exemple,
dibuixos d’EPI a utilitzar) o bé amb un text breu marcat amb color destacat, per
exemple vermell.
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’Cursograma’

Un cursograma és un diagrama
en què la successió de fets es
representa mitjançant símbols
que ens ajuden a fer una
representació mental d’un procés
amb l’objecte de poder-lo
executar, examinar i
perfeccionar.

3.5 Tipus de gràfics

Les empreses utilitzen una gran diversitat de gràfics. Per a una correcta sistema-
tització i comprensió, nosaltres parlarem dels gràfics relatius al centre i al lloc de
treball, tant en representació a escala com no, i també de la indicació del temps
invertit en la realització de les operacions o no.

En la taula 3.2, presentem els gràfics més usuals agrupats segons s’indiqui el temps
invertit en l’operació i segons el tipus d’operació. Tingueu en compte que hi ha
llibertat de confecció, per la qual cosa podem trobar diagrames que no s’adaptin
a l’esquema de la taula 3.2.

Taula 3.2. Gràfics i diagrames d’ús més corrent en producció

Temps invertit en operació i tipus Gràfics

Representació gràfica sense escala. Croquis

Indiquen successió dels fets; activitats del procés sense indicació del
temps.

Diagrama sinòptic de procés
Cursograma analític de l’operari
Cursograma analític del material
Cursograma analític de l’equip

Indiquen activitats en el lloc de treball; en temps representats en
escala.

Diagrames d’activitats múltiples
Simograma

Indiquen activitats en el lloc de treball; en temps o sense temps. Diagrama bimanual

Indiquen moviment Diagrama de recorregut
Diagrama de fills
Gràfic de trajectòria
Cronociclograma
Ciclograma

3.5.1 Indiquen successió dels fets

Els diagrames que indiquen successió dels fets tenen en comú que mostren com
es succeeixen les operacions del treballador, de les màquines i del material, però,
normalment, sense indicacions del temps transcorregut.

Entre els diagrames que indiquen successió dels fets tenim:

• El diagrama sinòptic de procés: cursograma que presenta una visió general
de com se succeeixen les operacions principals. Solament utilitza dos
símbols: operació i inspecció.

• Els diagrames analítics: mostren la trajectòria d’un producte o procediment
indicant tots els fets subjectes a estudi, mitjançant el símbol corresponent.
S’utilitzen tots el símbols: operació, inspecció, transport, espera i emma-
gatzematge. Poden aplicar-se a les operacions que fa una persona, a com es
manipula un material o a la utilització d’una màquina.
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El diagrama bimanual té
diverses aplicacions:
treballs de muntatge,

oficines, precisió...

En un cursograma analític, es detalla tot el que fa un treballador. És preferible
utilitzar la veu activa. S’utilitza el mateix model de procediment.

3.5.2 Indiquen activitats en el lloc de treball

En aquests diagrames es representen les operacions que es duen a terme en un lloc
de treball amb indicació del temps invertit. Dins d’aquest tipus de diagrames
trobem:

• Els diagrames d’activitats múltiples: s’hi registren les activitats tant d’opera-
ris com de màquines amb una escala de temps comuna que els correlaciona.

• Els simogrames: s’utilitzen per registrar micromoviments de diverses parts
del cos d’un o més treballadors. S’utilitzen per estudiar moviments molt
repetitius.

• Els diagrames bimanuals: representen l’activitat de les dues mans (a
vegades també dels peus) indicant la relació que s’estableix entre elles amb
una escala de temps.

Símbols utilitzats per descriure els moviments

Aquests símbols poden ser els símbols ASME, però amb una significació una mica diferent:

• Operació. Agafar, subjectar, utilitzar, treure una eina o un material.

• Transport. Moviment de la mà cap al material o eina.

• Espera/atur. Indica temps. L’extremitat no treballa.

• Sosteniment. Sostenir la peça. En aquests diagrames no s’utilitza amb el significat
d’emmagatzematge.

• Inspecció. No se sol utilitzar. El fet d’inspeccionar es considera com una altra operació.

En els simogrames i en els diagrames bimanuals, per tal de representar els
moviments de manera més precisa, s’utilitzen els símbols therblig.

Va ser F. B. Gilbreth qui va fixar en 18 el nombre de moviments bàsics que es
realitzen en les operacions manuals. Aquests moviments s’anomenen therbligs
(Gilbreth escrit a l’inrevés). Observeu, en la taula 3.3, els símbols therblig i el seu
significat.

Taula 3.3. Principals símbols therblig i significat

Símbol Therblig Significat

1. S Seleccionar Triar una peça entre altres

2. A Agafar Tenir el control de la peça

3. TC Transportar càrrega Desplaçar intencionadament una peça d’un lloc a
un altre
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Taula 3.3 (continuació)

Símbol Therblig Significat

4. P Posicionar Orientar la peça respecte a una altra

5. M Muntar Unir una peça a una altra o altres

6. U Utilitzar Realitzar la funció per la qual es van unir les peces

7. D Desmuntar Separar peces unides

8. I Inspeccionar Comprovar algunes característiques de la peça
Subjectar una peça amb la mà

9. PP Posició prèvia Posar en posició una peça que serà utilitzada en el
futur

10. DC Deixar càrrega Perdre el control de la peça

11. TV Transport en buit Desplaçar la mà per arribar a una peça o per fer
algun altre moviment

12. DF Descans per a vèncer la fatiga Deixar la mà quieta per descansar

13. EI Espera inevitable Deixar quieta la mà per no poder realitzar treball útil

14. EE Espera evitable Deixar quieta la mà perquè l’operari no vol treballar

15. PL Planejar Deixar quieta la mà perquè l’operari pensa què ha
de fer

16. SO Sostenir Subjectar una peça amb una mà

A l’hora d’establir els procediments i confeccionar els gràfics, s’han de tenir molt
presents els principis ergonòmics i d’economia dels moviments.

Els principis ergonòmics i d’economia, segons l’OIT

L’OIT, en el seu llibre Introducció a l’estudi del treball (pàg.158), classifica els principis
ergonòmics i d’economia en tres grups:

“Hi ha diferents principis d’economia de moviments que són resultats de l’experiència i
constitueixen una base excel·lent per millorar mètodes en el lloc de treball... Es poden
classificar en tres grups:

• Principis relatius a la utilització del cos humà

• Principis relatius a la distribució del lloc de treball

• Principis relatius als requisits ergonòmics de les màquines, eines”

3.5.3 Indiquen moviment

Hi ha diagrames que indiquen el desplaçament per una àmplia superfície, més
enllà del propi lloc de treball. Dins d’aquest tipus de diagrames trobem:

• El diagrama de recorregut: és un plànol de la fàbrica o secció en el què
s’indica la distribució de les màquines, equips i els llocs de treball. serveixen
per estudiar els moviments i millorar les distàncies, si és el cas.
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• El diagrama de fils: és un plànol fet a escala en el què es representen amb
un fil , tots els recorreguts fets pels treballadors en les diverses operacions
del seu lloc de treball

• El gràfic de trajectòria: és un quadre en el què es consignen dades qualitati-
ves sobre els moviments dels treballadors, materials o equips entre diversos
llocs i durant qualsevol període de temps (vegeu la figura 3.7).

• El ciclograma: consisteix a registrar la trajectòria d’un moviment, normal-
ment per una font de llum sobre el paper.

• el cronociclograma: mètode en què la font de llum és intermitent i això fa
que el traç consisteixi en una sèrie de punts que ens indiquen la direcció i
la velocitat del moviment.

Figura 3.7. Diagrama de trajectòria

3.5.4 Altres gràfics d’ús genèric en l’empresa

Hi ha altres diagrames de representacions gràfiques que, actualment, són molt
utilitzats en l’empresa; com ara:

• Representació clàssica de flux de treball

• Representació moderna de flux de treball

• Diagrama de causa-efecte, espina de peix o d’Ishikawa

• Diagrama de Pareto

Cal fer especial atenció a la representació moderna dels diagrames de flux per la
seva utilització en tots els nivells de les empreses.
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Representació clàssica del flux de treball

El diagrama de flux ó fluxograma expressa gràficament les distintes
operacions que componen un procediment, establint una seqüència
cronològica.

Els fluxogrames són diagrames fàcils de comprendre i consisteixen en un quadre
de doble entrada en què, verticalment, es representa l’ordre cronològic de totes les
fases del procés i, horitzontalment, s’indiquen amb columnes els llocs de treball i
departaments que intervenen en el procés.

Cada operació només està indicada, i la seva descripció és la que consta en la
seva columna. El pas d’una operació a altra s’indica mitjançant una línia contínua.
Observeu aquestes indicacions en la figura 3.8. Es representa el procés de recepció
d’una comanda i com es complimenta.

Figura 3.8. Diagrama “clàssic” de flux de treball

Representació moderna de flux

En les darreres dècades, en el món empresarial, ha tingut èxit un altre tipus de
representació d’aquest diagrama, amb signes en forma de figures geomètriques
i relacionats amb línies i fletxes de diferent forma segons el significat. Així, la
representació moderna dels diagrames de flux pot informar de molts aspectes
relacionats amb el procediment de treball: distàncies recorregudes, itineraris...

En l’actualitat, en les empreses, aquestes representacions es consideren un
instrument valuós per confeccionar mètodes i procediments. En la figura 3.9,
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En la secció “Referències”
trobareu adreces d’interès

per entendre l’elaboració
dels diagrames de flux.

representem un conjunt dels símbols més usuals. I a la figura 3.10 observeu com
aquest diagrama de flux representa el procés de comanda i expedició utilitzant
molt pocs símbols.

Figura 3.9. Símbols del diagrama de flux modern

Figura 3.10. Diagrama de flux; representació moderna

Causa-efecte, espina de peix o d’Ishikawa

El diagrama causa-efecte s’utilitza per representar les diferents causes que configu-
ren una situació. També és conegut com a diagrama d’espina de peix o diagrama
d’Ishikawa, per ser el nom del seu creador.

L’estructura del Diagrama d’Ishikawa és molt intuïtiva: el primer que cal fer és
identificar el problema i després enumerar el conjunt de causes que el poden
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haver produït. A més, per a cada causa, es poden enumerar diferents subcauses.
D’aquesta manera, per determinar les accions correctives es pot actuar amb més
precisió.

L’avantatge del diagrama causa-efecte és que permet la visualització ràpida de la
situació i també permet relacionar les causes per la seva importància i les relacions
entre elles. En la figura 3.11, s’utilitza el diagrama de peix per representar les fases
per tornejar una peça: des del seu transport fins a foradar-la.

Figura 3.11. Diagrama de peix o d’Ishikawa per al
tornejament d’una peça

El diagrama de peix pot resultar molt útil a l’hora d’analitzar les causes que han
influït en un accident de treball (vegeu la figura 3.12).

Figura 3.12. Diagrama de
peix per analitzar les causes
d’un accident de treball

La causa d’un accident és tota condició que intervé en la gènesi o el desenvolupa-
ment d’un accident. Hi ha diferents tipus de causes en un accident:

• Causes immediates: considerem com a tals els actes insegurs i les condi-
cions perilloses, és a dir, totes les causes que participen en l’accident d’una
manera evident i visible.

– Actes insegurs o factor humà: comportaments imprudents de treballa-
dors o caps que introdueixen un risc que pot ser la causa de l’accident.

– Condició perillosa o factor tècnic: errades en materials, instal·lacions,
normativa o disseny del procés de treball que introdueixen un risc, que
pot ser la causa de l’accident.
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Causes d’accidents

Un acte insegur és, per exemple,
retirar les proteccions d’un equip

de treball. Una condició
perillosa és la utilització

d’equips de treball inadequats.
Un exemple de causa bàsica és la

falta d’instruccions de treball.

• Causes bàsiques: considerem com a tals els actors personals i factors de
treball, és a dir, totes les causes que estan al darrere de les causes immediates
i fan que aquestes causes immediates apareguin. Ens remeten sempre a
alguna cosa que falta o falla en l’organització del treball.

Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto és un gràfic en què s’organitzen diverses classificacions de
dades per ordre descendent i d’esquerra a dreta, per mitjà de barres senzilles, una
vegada han estat analitzades i agrupades les causes. Així es pot assignar un ordre
de prioritats.

La utilització del diagrama d’Ishikawa es pot complementar amb l’ús del
diagrama de Pareto, ja que aquest permet prioritzar les mesures d’acció rellevants
en aquelles causes més problemàtiques. A la figura 3.13 teniu un exemple d’un
diagrama de Pareto sobre les causes que han produït accidents de treball.

Figura 3.13. Exemple de diagrama de Pareto

3.6 Eines informàtiques per dissenyar gràfics i diagrames

Actualment tenim al nostre abast una sèrie d’eines informàtiques que ens poden
ajudar en el disseny de tot tipus de gràfics i diagrames. Moltes d’aquestes eines són
gratuïtes i solament requereixen realitzar un registre previ. A més, solen incloure
tutorials per facilitar-ne l’ús. Algunes d’aquestes eines són:

• Lucidchart (www.lucidchart.com): és una eina per crear gràfics i diagrames
que es poden compartir de manera col·laborativa.

• PlantUML (www.planttext.com): és un projecte Open source (codi obert)
que permet dibuixar automàticament diagrames.

https://www.lucidchart.com/
https://www.planttext.com/
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• Dia (Linux; dia-installer.de/download/linux.html.es): aplicació informàtica
per dissenyar diagrames que es poden exportar en diferents formats: EPS,
PNG, JPENG...

• Cacoo (cacoo.com): eina per crear tot tipus de diagrames, com ara
mapes conceptuals, wireframes, diagrames de flux... També permet la
col·laboració en temps real.

• Microsoft Office Visio (products.office.com/es): eina de dibuix vectorial de
Microsoft especialitzada en la creació de tot tipus de diagrames (d’oficines,
de bases de dades, de flux, UML).

• OmniGraffle (www.omnigroup.com/omnigraffle): diagrames, gràfics i wi-
reframes per a Mac OS X. Permet disseny automàtic, assistit i manual.
Disposa d’un manual en anglès.

• OpenOffice Draw (www.openoffice.org/es/producto/draw.html): Draw pro-
porciona eines per crear gràfics i diagrames, des d’un esborrany ràpid fins
a un pla complex.

• Mind42 (mind42.com): és una aplicació en línia gratuïta, ràpida i simple
per construir mapes mentals.

• Bubbl.us (bubbl.us): eina especialitzada en brainstorming. Es poden crear
fàcilment mapes mentals de colors per imprimir o compartir amb altres.
Gairebé no hi ha corba d’aprenentatge, però dins del web tenen un botó
d’ajuda per explicar alguns conceptes bàsics.

http://dia-installer.de/download/linux.html.es
https://cacoo.com/
https://products.office.com/es
https://www.omnigroup.com/omnigraffle/
https://www.openoffice.org/es/producto/draw.html
https://mind42.com/
https://bubbl.us/
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

SST, SGSST o SGPRL

En alguns estudis tècnics, llibres
de prevenció i documentació
sobre prevenció de riscos
laborals, al SGPRL també se’l
denomina sistema de gestió de
seguretat i salut en el treball
(SGSST o, simplement, SST);
els tres acrònims signifiquen el
mateix.

4. Elaboració de documentació preventiva

Com a tècnics en prevenció de riscos laborals cal que sapigueu com s’han
d’elaborar els procediments preventius, les instruccions de treball i les instruccions
de seguretat. En termes de qualitat, un sistema de gestió de la prevenció de riscos
laborals degudament documentat està estructurat en quatre nivells:

1. El manual de gestió de la PRL.

2. Els procediments del sistema de gestió, amb els seus respectius procedi-
ments específics.

3. Les instruccions de treball.

4. Els registres.

El terme manual de prevenció no apareix expressament esmentat en les normes
preventives. En canvi, els procediments de treball sí que són exigits expressament
a l’hora de ser inclosos en el pla de prevenció de riscos laborals. L’acció preventiva
s’ha d’integrar en el sistema de gestió de l’empresa a través del pla de prevenció
de riscos laborals.

Els registres són documents per presentar resultats obtinguts o proporcionar
proves o evidències d’activitats realitzades. Per exemple, un registre del lliurament
d’equips de protecció individual (EPI) a la persona treballadora.

La norma ISO 45001:2018 Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball
és una norma internacional que especifica tots els requisits per assegurar la salut
i la seguretat en el treball, ofereix orientació per a la implementació del sistema
de gestió de SST i permet a les organitzacions ser proactives i incrementar el seu
rendiment quant a prevenció de lesions.

Els manuals de procediments i instruccions de seguretat inclouen una descripció
de l’organització productiva amb la finalitat d’identificar els processos dels quals
derivaran les pràctiques, els procediments i les instruccions amb rellevància
preventiva.

Aclariments terminològics

• Un procés és una sèrie d’activitats encadenades seqüencialment que donen com a resultat
un producte o un servei.

• Un procediment estableix i reglamenta les formes concretes de realitzar un conjunt d’activitats,
agrupades en un procés, i sempre de la mateixa manera.

• Les instruccions de treball són procediments específics que han de seguir obligatòriament els
treballadors que realitzen determinades activitats a causa del fet que poden generar perjudicis
o danys en el cas de no realitzar-se de la forma preestablerta.
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Trobareu una anàlisi sobre
la problemàtica que

presenta per a la
seguretat i salut dels

treballadors la
coincidència de

treballadors de diferents
empreses en un mateix

centre de treball en
l’apartat “Sistemes de

coordinació preventiva de
les empreses” de la unitat

“Prevenció integrada a
l’empresa”. Anoteu la

importància que té el fet
de procedimentar les

activitats on es produeixi
aquesta concurrència de

treballadors.

• Les pràctiques de treball són activitats sense riscos significatius; per aquesta raó, normalment
les pràctiques de treball no estan incloses en els manuals de procediments i instruccions de
treball.

Un mateix procés es pot realitzar utilitzant diferents procediments. Els procedi-
ments de treball estableixen com realitzar el conjunt d’activitats d’un procés d’una
forma eficaç i segura, amb la finalitat que sempre es facin de la mateixa manera.

Això no significa que perdurin invariables en el temps. Més aviat tot el contrari:
els processos i els procediments preventius i les instruccions de treball i de
seguretat associats amb aquests s’han de revisar de forma periòdica amb la finalitat
de perfeccionar-los contínuament (metodologia de la millora contínua; planificar,
fer, verificar i actuar).

És molt convenient que l’empresa defineixi els processos productius considerats
clau i les tasques que hi estan associades. Necessàriament, s’han d’establir proce-
diments en tasques crítiques amb riscos seriosos que poden provocar accidents o
incidents greus i molts greus.

Exemples de procés, procediment de treball i activitats crítiques

Un exemple de procés seria fer el manteniment preventiu d’una màquina. Hi hauria
molts procediments per fer aquest manteniment. El que fan les empreses és establir el
procediment de treball més convenient.

Per altra banda, alguns exemples de tasques crítiques que és convenient
procedimentalitzar-les són: soldadures, treballs en espais confinats, riscos d’incendi o
explosió i riscos de contactes elèctrics, entre d’altres.

Cal destacar la conveniència de redactar procediments en els casos que treballa-
dors de l’empresa treballin fora de les seves instal·lacions. En aquests casos és
convenient consultar els responsables de l’empresa col·laboradora a efectes de la
redacció precisa de les fases del treball.

En les empreses es desenvolupen un gran nombre de processos. De
la definició, l’estudi i l’anàlisi dels processos se’n deriva la creació de
procediments i instruccions de treball.

4.1 El principi d’integració en l’elaboració de la documentació

D’acord amb el principi d’integració, el treballador ha de rebre en un únic
document les normes i instruccions de realització del treball juntament amb els
aspectes de seguretat associats: identificació dels riscos i mesures que s’han
d’aplicar. No tindria sentit lliurar diversos documents separats per explicar
aquestes qüestions.

El principi d’integració el podem trobar en l’art. 16.1 de la Llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals i en el RD 39/1997 del Reglament dels serveis
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Guia per integrar la
prevenció

Consulteu a internet la Guia
tècnica sobre la integració de la
prevenció de riscos laborals en
el sistema general de gestió de
l’empresa. Proporciona
orientacions als empresaris per
dissenyar, implantar, aplicar i fer
un seguiment del pla de
prevenció de riscos laborals de
l’empresa, en especial pimes i
microempreses.

de prevenció (RSP). I en la disposició addicional única del RD 604/2006 de
modificació del RSP s’estableix que l’INSST (antic INSHT) elaborarà i mantindrà
actualitzada una guia tècnica sobre l’esmentada integració.

El principi d’integració promulga que la prevenció de riscos laborals s’ha
d’integrar en el sistema de gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les
seves activitats com en tots els nivells jeràrquics, mitjançant la implantació
i aplicació d’un pla de prevenció que inclogui, entre d’altres, les pràctiques,
els procediments i els processos necessaris per realitzar l’acció preventiva
en l’empresa.

Els aspectes de seguretat han d’estar integrats en els procediments i en les
instruccions de treball.

Es poden lliurar addicionalment les normes de seguretat, amb la finalitat de
recordar les mesures preventives que, per la seva importància, es vulguin destacar.
Una norma de seguretat és un conjunt de regles que preceptuen unes actuacions
concretes des de l’únic punt de vista de protegir la salut.

Exemples de normes de seguretat

• Qualsevol persona que entri en la secció de pintura ha de vestir l’equip establert per evitar la
dispersió de partícules de pols que pugui introduir.

• Tot empleat ha de donar compte al seu superior de les situacions insegures que observi al
seu lloc de treball.

• Cap empleat pot circular en vehicles a motor a més de 20 km/h pel recinte interior de
l’empresa.

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació, les normes de seguretat poden ser generals
(afecten la totalitat dels treballadors i centres de treball) o particulars (afecten un
determinat taller, secció...).

Noteu que les normes generals tenen entitat pròpia, ja que no serà possible integrar-
les en procediments específics. En canvi, gran part de les normes particulars poden
ser integrades en aquests.

4.2 Els procediments de treball

Els procediments de treball són documents molt útils per a les organitzacions, ja
que permeten a tots els treballadors saber com s’ha de treballar i quins són els
criteris establerts per desenvolupar les tasques.

Respecte a l’àmbit dels procediments preventius, l’Institut Nacional de Seguretat
i Salut en el Treball (INSST, antic INSHT) ofereix una relació de procediments,
però cada empresa ha de precisar els procediments que ha d’elaborar. És
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Manual de procediments

Consulteu el Manual de
procedimientos de prevención de

riesgos laborales. Guía de
elaboración de l’INSHT, referent

fonamental per als tècnics de
prevenció a l’hora d’elaborar
procediments de gestió de la

prevenció.

recomanable fer-los progressivament i començar sempre pels requerits legalment:
investigació d’accidents, planificació preventiva, vigilància de la salut, avaluació
de riscos, formació i informació...

En aquest material, proposarem la mateixa relació de procediments que es troben
recollits en el Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía
de elaboración publicat per l’INSHT l’any 2003. Aquests procediments agrupats
per la seva naturalesa són els següents:

• A) Mesures per eliminar o reduir els riscos:

– Informació dels riscos en el treball.

– Formació inicial i continuada dels treballadors.

– Instruccions de treball.

– Senyalització de seguretat.

– Equips de protecció individual i roba de treball.

• B) Activitats per al control de riscos:

– Inspeccions i revisions de seguretat.

– Manteniment preventiu.

– Observacions del treball.

– Ordre i neteja als llocs de treball.

– Vigilància de la salut dels treballadors.

– Control de riscos higiènics.

– Control de riscos ergonòmics i psicosociològics.

– Comunicació de riscos detectats i suggeriments de millora.

– Seguiment i control de les mesures correctores.

– Permisos per a treballs especials.

• C) Actuacions davant de canvis previsibles:

– Nous projectes i modificacions de processos o substàncies.

– Adquisicions de màquines, equips de treball i químics.

– Consignació d’instal·lacions i equips circumstancialment fora de ser-
vei.

– Perfils professionals.

– Contractació i subcontractació: treball, persones i equips.

– Accessos de personal i vehicles forans.

– Seguretat de residus.

• D) Actuacions davant de successos previsibles:

– Pla d’emergència.

– Primers auxilis.

– Investigació i anàlisi d’accidents/incidents.

– Control de la sinistralitat.
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4.2.1 Fases en l’elaboració, implantació i seguiment dels
procediments de treball

És recomanable seguir uns passos en l’elaboració i la implantació dels pro-
cediments, perquè d’aquesta manera es facilita que els treballadors n’acceptin
l’aplicació. Aquests passos que cal tenir en consideració són:

• Tenir definit prèviament quines persones han d’intervenir en la seva elabo-
ració.

• Tenir establerts els criteris d’elaboració.

• Tenir establerts els criteris de revisió i d’aprovació.

• Tenir establerts els criteris de distribució i divulgació.

• Tenir establerts els criteris de revisió periòdica i actualització.

Resulta fonamental seguir estrictament la seqüència d’elaboració, implantació i
seguiment següents:

1. Redacció del procediment

2. Revisió i aprovació del procediment

3. Distribució i divulgació

4. Revisió periòdica i actualització

Redacció del procediment

La redacció d’un procediment hauria de complir les següents condicions:

• Redacció senzilla i clara.

• Per facilitar la seva comprensió es poden utilitzar dibuixos, esquemes,
gràfics, diagrames, cursogrames...

• Un procediment ben redactat ha de permetre que una persona no entesa en
la matèria el pogués entendre tan sols llegint-lo.

Revisió i aprovació del procediment

Una vegada redactat el procediment, ha de ser revisat i aprovat. En la revisió és
convenient donar una còpia als intervinents i als representants dels treballadors.

Hi ha de constar el nom de les persones que signen la revisió i l’aprovació
del procediment, els seus càrrecs i la data. Seguint els criteris de gestió de la
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Entrada en vigor dels
procediments

A vegades es deixa un període de
temps des de l’aprovació fins a

l’aplicació perquè els
treballadors s’adaptin a les

modificacions que comporta la
nova forma de realització del

treball.

Una de les parts del
procediment que es pot

distribuir és la descripció de
les operacions i les mesures

preventives.

qualitat, en cap cas poden coincidir en una mateixa persona l’elaboració, la revisió
i l’aprovació d’un mateix procediment de treball.

Depenent de l’àmbit, la direcció de l’empresa o el cap del servei respectiu
aprovarà el procediment. Quan el departament preventiu és un òrgan (staff )
sense competències jeràrquiques, els procediments preventius han de ser aprovats
per la direcció o el cap del servei respectiu de l’empresa on s’hagin d’aplicar els
procediments.

Si l’entrada en vigor del procediment no coincideix amb la data de l’aprovació,
aquella s’ha d’indicar expressament en el full de la portada i en l’apartat intern
respectiu.

Distribució i divulgació

Destaquem les següents característiques:

• S’han de controlar totes les distribucions del procediment per assegurar-se
que tots els destinataris (treballadors, òrgans de l’empresa...) disposen del
document.

• A vegades el procediment és extens i tan sols interessa distribuir-ne directa-
ment una part als afectats.

• S’ha d’establir un document annex al procediment per controlar i documen-
tar la relació de persones que l’han rebut. Els continguts del document annex
són:

– Nom del procediment i número de revisió (si escau) lliurat.
– Nom dels destinataris, data del lliurament i signatura.
– Declaració d’haver llegit i entès el procediment, si és procedent.

• És necessari que el nou procediment sigui acceptat i aplicat per tothom. En
cas contrari, se n’han de buscar els motius, i en el cas de no ser vàlids, s’ha
d’imposar el seu seguiment.

• S’han de retirar tots els exemplars que no siguin de la versió vigent per evitar
que circulin procediments amb versions derogades.

• És aconsellable, a efectes documentals i tècnics, que l’empresa tingui
arxivat un exemplar de cada revisió anterior. (Podria estar en un apèndix
del manual de procediments.)

Observeu que el control documental requereix tenir un control rigorós de la
circulació de les successives reversions que es facin dels procediments de treball.
En moltes ocasions, aquest control és força complicat i requereix l’aplicació de
procediments de control documental.

És necessària formació addicional amb el lliurament del nou procediment?

Depenent de la dificultat del nou procediment, pot ser convenient fer-ne una formació i/o
informar-ne amb major detall. En aquests casos, l’empresa haurà de decidir si n’hi ha prou
amb la lectura i explicació correlativa del procediment o si són necessàries altres accions.
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Revisió periòdica i actualització

Destaquem les següents característiques:

• Qualsevol procediment és susceptible de millora, raó per la qual s’han de
motivar els treballadors perquè participin en aquesta missió.

• La tècnica més utilitzada és l’observació puntual i l’observació sistemàtica
del treball, però és recomanable que s’inclogui un document annex al
procediment -lògicament també vàlid per a la resta de procediments-, per
facilitar les propostes de millores per part dels treballadors.

• El procediment pot regular els mecanismes de valoració i revisió, indicant
la data i l’actuació de les persones que es considerin competents a aquest
efecte.

• Els procediments preventius haurien de revisar-se periòdicament per com-
provar la seva idoneïtat i eficàcia i per implantar els canvis necessaris.

Suposen un motiu per revisar els procediments de treball i, si escau, actualitzar-
los, així com també les instruccions de treball i de seguretat associats en cas de
produir-se algun accident o incident significatiu, o bé per motius de canvis en les
condicions de treball, en els equips utilitzats, en les metodologies de treball...

Continguts del model per efectuar modificacions o millores

Podem recomanar els següents continguts:

1. Nom del procediment i versió.

2. Nom del treballador que proposa la modificació, data i signatura.

3. Descripció de l’operació actual.

4. Descripció de l’operació proposada.

5. Justificació de la proposta de canvi.

4.2.2 Participants en l’elaboració dels procediments

Han de participar en l’elaboració dels procediments operatius les persones
següents:

• Els responsables dels processos productius i de les àrees de treball (aquests
són els responsables directes de la seva elaboració, redacció, divulgació...).

• El servei tècnic o l’oficina tècnica de l’empresa o òrgan similar.

• Els comandaments directes dels treballadors.

• El tècnic de seguretat per identificar i proposar mesures preventives.
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Col·laboració d’altres
empreses

Recordeu que en els casos que
empleats de l’empresa treballin

fora de les seves instal·lacions és
convenient consultar els

responsables de l’empresa
col·laboradora a efectes de la

redacció precisa de les fases del
treball.

Consulteu, a la secció
“Annexos”, la proposta de

procediment per a
l’elaboració d’instruccions

de treball que realitza
l’INSST (antic INSHT) en

la seva NTP 560.
Observeu l’estructura

formal dels procediments
de treball.

Un exemple de títol pot ser
“Procediments d’investigació

d’accidents”.

• Els mateixos treballadors que les aplicaran.

• Altres assessors.

Els tècnics de prevenció i el personal de l’empresa amb funcions específiques rela-
cionades amb el procediment en qüestió, sota la responsabilitat directa del servei
de prevenció, haurien de col·laborar en l’elaboració dels procediments preventius.
És responsabilitat directa del servei de prevenció o del tècnic l’elaboració i la
gestió de totes les fases: divulgació, revisió...

Exemples de participació en l’elaboració

Els responsables de les diverses seccions i els responsables d’emergències han de
col·laborar en l’elaboració d’un procediment de senyalització.

El cap del departament o secció del treball que s’ha d’observar ha de participar en
l’elaboració d’un procediment d’observació del treball de la seva àrea.

4.2.3 Model de procediments

L’empresa ha d’establir el model concret per elaborar els seus procediments. És
convenient que sempre que sigui possible s’utilitzi el mateix model tant per als
procediments operatius com per als de gestió. No obstant això, hi haurà situacions
que requereixin incorporar modificacions o fins i tot crear-ne de nous. A l’hora
d’elaborar-los caldrà tenir en compte tant l’estructura formal com la dels seus
continguts.

Estructura formal

Descriurem els elements formals que haurien d’incorporar els models, distingint
el full de portada de la resta de fulls.

1. Full de portada. És convenient que a la portada hi hagi espai reservat
perquè constin aquests elements:

• Nom de l’empresa o logotip.

• La frase: procediment preventiu...

• Tema, títol o nom del procediment regulat.

• Designació del nivell que correspon al procediment: general de
l’empresa, sectorial, departament, secció...

• Numero del document i referències internes.

• El nombre de pàgines total i la pàgina actual (per exemple, full 4/21).

• Data i signatura de la persona que dóna el vistiplau.

• Data i signatura de la persona que dóna el vistiplau de les revisions
posteriors.

2. Pàgines següents:
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• On ha de constar el número de la pàgina actual sobre el nombre de
pàgines total.

• On ha de constar les dades més rellevants de la pàgina frontal; nom
del procediment, número de referència interna...

EN la figura 4.1 proposem un model de full de portada d’un procediment
configurat sobre la base de les directrius de l’INSST (antic INSHT) i del sistema
de gestió de la Qualitat ISO 9001.

Figura 4.1. Model de portada d’un procediment

Estructura dels continguts

S’ha de tenir cura de fer una distribució correcta dels continguts que han d’em-
plenar un procediment. D’aquesta distribució correcta en depèn en gran part la
comprensió per part dels destinataris i, lògicament, l’aplicació. Distingim els
continguts següents:

1. Objectius. És una breu descripció del contingut del procediment i la
finalitat que es pretén, que normalment és el compliment necessari d’aquest.
Es pot justificar molt breument la seva implantació o revisió.

2. Àmbit:

• Descripció de l’àmbit: general d’empresa o de secció.

• Descripció dels processos regulats i de les seccions on s’ha d’aplicar.

• Descripció de les gestions preventives que regula: característiques...
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3. Funcions i responsabilitats. S’hi esmenten els càrrecs amb competències
en la seva elaboració i revisions posteriors i el responsable directe de la seva
gestió i control. Normalment és el responsable de l’àrea productiva.

4. Equips de treball, eines, documents. Aquesta informació pot incloure’s en
l’apartat següent si els equips són poc significatius. Aquí s’inclouran també
els documents necessaris, les dades i informacions que s’han de processar i
els models que s’han d’utilitzar en els procediments de prevenció. Exemples
d’equips necessaris són: màquines, eines, equips de treball, equips de
protecció individual (EPI), equips de mesura de seguretat i de condicions
higièniques...

5. Fases de treball. En aquest apartat es desenvolupen seqüencialment els
passos que s’han de seguir per a la realització correcta d’un treball o un
procés preventiu. Les fases són les següents:

(a) Determinar els aspectes o tasques que s’han de realitzar. És a dir,
relacionar seqüenciadament les operacions, controls, registres... que
cal seguir per completar totes les fases.

(b) Identificar els riscos i aplicar les mesures preventives. És important la
informació que aporta el fabricant dels equips de treball i de les matè-
ries o substàncies utilitzades. En la fase d’identificació dels riscos, cal
ajudar-nos de la classificació tradicional d’aquests en factors de risc
d’origen humà i factors d’origen tècnic:
• Els factors humans depenen directament de la conducta del mateix
treballador implicat en l’operació.
• Els factors tècnics depenen de circumstàncies que són donades
prèviament (per exemple, escales mal construïdes, màquina sense la
protecció adient...).

(c) Indicar els aspectes de seguretat al costat de l’operació respectiva.

6. Definicions. El procediment ha d’incorporar la definició dels conceptes
tècnics i preventius o en un apartat específic o just a continuació, al costat
o al final de l’epígraf on s’ha esmentat el concepte que es defineix. Seria
convenient tenir un sistema fixat per a tots els procediments.

7. Registre. S’ha d’indicar on s’inclou el procediment original i qui és el
responsable de custodiar-lo.

8. Actuacions i documentació annexa. És normal que un procediment porti
una sèrie de documents accessoris, com els següents:

• Documents annexos de la divulgació del procediment.

• Document annex de les persones que han intervingut en la seva
elaboració.

• Document annex per presentar propostes de modificacions.

• Document annex per indicar les revisions efectuades...

9. Referències legals i tècniques. S’han d’esmentar sempre:

• les lleis i reglaments aplicables,
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Aclariments

Pel que fa a les “Fases de treball”,
sempre s’han de determinar les
tasques estrictament necessàries
per a la realització d’un treball.
Pel que fa a les “Definicions”,
també pot ser convenient aportar
les normes de seguretat en un
apartat específic fora del
procediment. Pel que fa al
“Registre”, normalment, el
procediment original s’inclou en
el manual de procediments.

Les instruccions de treball
són també conegudes com
a instruccions operatives o
procediments operatius.

• les normes tècniques: INSST (antic INSHT), institucions de reconegut
prestigi...,

• els manuals preventius...

10. Altres continguts. Aquí podem incloure mesures substitutòries en cas que
fossin necessàries, possibles actuacions alternatives...

Funcions i responsabilitats dels càrrecs

Les funcions i responsabilitats que corresponen als diversos càrrecs, normalment, són les
següents:

• Els comandaments directes són:

– Els responsables de distribució.

– Els que transmeten les instruccions concretes.

– Els que utilitzaran aquest document per a la formació.

– Els que controlen el seu compliment correcte.

– Els que detecten necessitats d’actualització.

– Els que indicaran si els treballadors requereixen formació específica.

• El servei de prevenció tècnic fa funcions d’assessorament:

– Identificant els riscos de les operacions

– Proposant mesures preventives

• Els treballadors:

– Compleixen les indicacions.

– Comuniquen al seu cap directe les carències o defectes que trobin.

– Els assignats participaran en l’elaboració.

– Podran proposar propostes de revisió.

• Delegats de prevenció:

– Són informats dels riscos i mesures preventives.

– Són consultats prèviament abans de la confecció i/o revisió dels documents.

4.3 Instruccions de treball i instruccions de seguretat

Les instruccions de treball són procediments de treballs específics
d’aquelles tasques que es consideren crítiques per la seva complexitat i
dificultat o per les repercussions greus que qualsevol errada, per mínima que
sigui, pot tenir sobre la salut de les persones i pels danys que pot provocar
en les coses. Considerem crítiques, aquelles activitats en què, per acció o
omissió dels treballadors, puguin succeir accidents o errors que cal evitar.
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En les instruccions de treball queden recollits tots els aspectes de seguretat que
cal tenir en compte per als treballadors a l’hora de realitzar una tasca, per tal que
coneguin la forma correcta d’actuar en les diferents fases de realització de la
tasca i parin atenció especial en els moments clau per a la seva seguretat, la dels
companys i la de les instal·lacions.

Les instruccions de treball que regulen el desenvolupament d’activitats tècniques
des del punt de vista preventiu se solen anomenar instruccions de seguretat i han
format part de la documentació clàssica de les empreses en matèria de seguretat.

Les instruccions de seguretat descriuen de forma clara i concreta la manera
correcta de desenvolupar determinades activitats, treballs o tasques que
poden generar danys si no es realitzen d’una determinada manera.

Resulta necessari elaborar instruccions de seguretat en les següents situacions:

• Quan les activitats són susceptibles de generar riscos greus o molt greus.

• Quan les activitats són considerades crítiques; és a dir, aquelles en les quals
una determinada acció o una omissió poden generar un accident.

• Quan les activitats que es realitzen no són habituals i, per aquest motiu,
és probable que no se segueixin tots els passos establerts per desenvolupar
l’activitat de forma segura (per la manca d’hàbit, per oblit, per la mateixa
dificultat de recordar tots els aspectes preventius...) i que poden conduir a
l’error i, consegüentment, a l’accident. Un exemple representatiu d’activi-
tats no rutinàries és el manteniment preventiu de maquinària que s’ha de
realitzar amb poca freqüència.

Observeu que els destinataris principals de les instruccions de treball i de segu-
retat són els treballadors que porten a terme les tasques objecte del procediment.
No obstant això, resulta del tot convenient que també disposin d’elles els caps de
les corresponents unitats productives. Alhora, observeu que és fonamental que
l’empresa informi els treballadors de la ubicació exacta dels procediments i les
instruccions que han de seguir.

Exemple d’on col·locar les instruccions de treball i seguretat

Com que les instruccions de treball i de seguretat són un important instrument d’informació
i formació per als treballadors que les apliquen, resulta fonamental situar-los físicament al
més a prop possible del lloc on es realitzen les tasques que requereixin seguir-les, per tal
de facilitar la seva ràpida consulta. Per exemple, col·locar la instrucció de seguretat sobre
el manteniment preventiu d’un equip de treball enganxada en el mateix equip de treball.

En aquest sentit, resultaria poc operatiu i totalment desaconsellable deixar les instruccions
de treball o les de seguretat arxivades en les oficines de l’empresa i que els treballadors
haguessin de desplaçar-se i abandonar les seves tasques de la zona productiva per tal de
consultar-les cada cop que ho necessitin.

S’han de tenir en compte les següents precisions:

• El servei de prevenció ha de tenir un paper molt destacat en l’elaboració de
les instruccions de treball. Penseu que la seva intervenció en l’elaboració
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de les instruccions de treball i de seguretat, resulta molt adequada, donada
l’experiència que disposen en la seva elaboració i els coneixements multi-
disciplinaris que disposen.

• Els treballadors han de complir escrupolosament totes les prescripcions.

• S’han de documentar les instruccions mínimes i necessàries.

• És convenient documentar les instruccions, encara que els treballadors
tinguin formació i experiència.

• Per a l’elaboració de les instruccions s’han de tenir molt en compte les
informacions tècniques següents:

– Informació del fabricant

– Característiques dels materials

– Composició dels productes

• S’ha d’integrar la mesura preventiva al costat de l’operació que comporta el
risc.

• La redacció ha de ser senzilla i clara. Resulta fonamental que les instrucci-
ons de treball i les instruccions de seguretat siguin fàcilment comprensibles
i visualment afables, evitant la literatura supèrflua que només pot provocar
confusió o falta d’interès dels treballadors per aplicar-la.

• Les tasques que ha de realitzar personal expressament autoritzat s’han de
fer constar clarament en la instrucció de treball.

• Per facilitar la seva comprensió, es poden utilitzar dibuixos, esquemes,
diagrames...

• S’ha d’establir un temps necessari des del lliurament de la instrucció fins al
moment en què el treballador estigui capacitat per executar les activitats, en
cas de ser necessari.

• És convenient fer servir el mateix model que s’utilitza per als procediments,
però cada empresa ha de configurar el model a les seves necessitats.

• L’INSST (antic INSHT) proposa una relació no exhaustiva d’instruccions de
treball que s’han de documentar per escrit, ja que aquestes estan constituïdes
per un conjunt d’accions que comporten uns nivells superiors de factors de
riscos:

1. Operacions normals amb riscos molt greus (substàncies químiques
perilloses...).

2. Condicions tèrmiques extremes (calor, fred).

3. Operacions en espais confinats.

4. Operacions amb perill d’incendi o explosió.

5. Situacions d’emergència.

6. Control de les activitats subcontractades.

7. Intervencions de personal fora de les instal·lacions.
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Aplicació de les
instruccions

Tingueu en compte que aquestes
requereixen dominar la

informació i adquirir hàbits o
destreses que comporten un cert
temps (document per evidenciar

en forma de registre que la
formació ha acabat i que la

instrucció entra en vigor). És
molt convenient aplicar la

tècnica de les observacions
planificades de treball per

verificar el compliment de la
instrucció.

8. Operacions de càrrega i descàrrega, i moviment de vehicles.

9. Aturades i posades en marxa d’instal·lacions.

10. Operacions de manteniment i neteja.

11. Situacions d’alteració dels procediments normals operatius.

12. Treballs en solitari.

13. Fons i dispositius de seguretat radiològica.

En tot cas, les empreses, atenent els riscos que tinguin presents, haurien d’elaborar
instruccions de treball per a aquelles tasques que en determinades condicions
siguin susceptibles de generar riscos significatius i estiguin associades a les
accions de les persones.

Observeu la conveniència, per part de les empreses, d’identificar de forma clara
quines són les activitats crítiques que es donen durant el desenvolupament dels
seus processos i que necessiten procedimentar.

Per a aquesta identificació recomanem la consulta de les avaluacions de riscos, en
les quals es troben identificats i valorats els riscos per a la seguretat i salut dels
treballadors de totes les activitats i de tots els llocs de treball de les empreses.

Igualment, recomanem que només s’elaborin instruccions de seguretat per a
aquelles activitats que realment ho requereixin, ja que si s’elaboren instruccions
de seguretat per a activitats poc significatives quant a la gravetat dels riscos,
els treballadors poden relativitzar la importància de seguir escrupolosament
les instruccions de seguretat i, consegüentment, obtindríem l’efecte contrari al
desitjat.

4.3.1 Procediment per a l’elaboració d’instruccions de treball

L’INSST (antic INSHT), en la NTP 560 Sistemas de gestión preventiva: proce-
dimientos de elaboración de las instrucciones de trabajo, recull un diagrama de
flux (figura 4.2) que sintetitza les fases d’actuació per elaborar instruccions de
treball d’una forma coherent. Aquest diagrama s’ha d’entendre com una guia que
proporciona criteris d’actuació a les persones que han d’elaborar instruccions de
treball, però en cap cas s’ha d’entendre com de seguiment obligatori.

Elaborar instruccions de treball, en moltes ocasions, resulta una tasca complexa,
motiu pel qual es recomana a les empreses que estableixin procediments per a la
seva elaboració.
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Consulteu, en els
“Annexos”, la proposta de
procediment per a
l’elaboració d’instruccions
de treball que realitza
l’INSHT en la seva NTP
560. Observeu que el
podeu agafar com a
model aplicat d’un
procediment de treball.

Figura 4.2. Diagrama d’actuació per a l’elaboració d’instruccions
de treball

4.3.2 Model aplicat d’una instrucció de treball

Els continguts i l’estructura formal de les instruccions de treball i de les instruc-
cions de seguretat són molt similars als que s’utilitzen per als procediments de
treball. Així, pel que fa als continguts, tindríem:

1. Títol

2. Objectius

3. Àmbit d’aplicació

4. Funcions/responsabilitats
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5. Equips de treball, eines, documents, dades...

6. Fases de treball

7. Definicions

8. Registres

9. Actuacions i documentació annexa

10. Documents de referència: legal i tècnica

11. Altres

Amb la finalitat que observeu, en una instrucció de treball, els aspectes teòrics que
hem estat estudiant en aquest apartat, hem confeccionat una instrucció de treball.
Observeu que no hi hem inclòs totes les fases de treball ni, lògicament, tampoc
tots els punts clau de seguretat (vegeu els exemples de la figura 4.3 a la figura
4.11).

Figura 4.3. Pàgina 1. Instrucció de treball
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Figura 4.4. Pàgina 2. Instrucció de treball

Figura 4.5. Pàgina 3. Instrucció de treball
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Figura 4.6. Pàgina 4. Instrucció de treball

Figura 4.7. Pàgina 5. Instrucció de treball
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Figura 4.8. Pàgina 6. Instrucció de treball

Figura 4.9. Pàgina 7. Instrucció de treball
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Figura 4.10. Pàgina 8. Instrucció de treball

Figura 4.11. Pàgina 9. Instrucció de treball

Finalment, cal afegir que els documents annexos a la instrucció de treball, una
vegada elaborats, s’haurien d’arxivar en el mateix manual de procediments i
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instruccions o bé en qualsevol altre, però sempre tenint cura que hi hagi una bona
correlació entre la instrucció i els seus documents annexos.
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