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Introducció

A l’apartat “Procés de negociació de les condicions d’una operació comercial”,
s’analitzen les relacions comercials i les negociacions per arribar a acords i
aconseguir la millor alternativa. Un bon negociador segueix un procés previ
de negociació. Prèviament, coneix el producte, fa una prospecció dels clients
i del que necessiten. En aquest engranatge s’estudia l’entorn de la negociació,
els objectius, el temps, així com els seus límits i la relació de poder entre les
parts. Destaca l’elaboració del pla estratègic, eina indispensable per enfrontar-se
a escenaris inesperats. L’objectiu final del desenvolupament de la negociació és
que a partir d’unes propostes i concessions s’arribi a un pacte o acord. Tenint en
compte la postura de cada part negociadora, hi ha diferents tipus de tancament de
l’acord. Un cop signat l’acord, es requereix un seguiment. Si no hi ha acord, s’ha
de resoldre un conflicte. Les vies poden ser la justícia, l’arbitratge i la mediació.
Finalment, s’analitzen les tàctiques i les estratègies més adients per aconseguir
una negociació.

En el segon apartat, “Elaboració de contractes de compravenda i altres
d’afins”, s’analitzen els diferents tipus de contractes d’operacions comercials.
Destaca el contracte de compravenda, els contractes de transport i assegurança
i altres contractes (lísing, rènting i facturatge i de forfetatge). Per finalitzar la
resolució de conflictes en cas d’incompliment contractual, davant de conflictes
complexos es requereix la intervenció d’un mediador imparcial al conflicte o bé
d’una tercera persona aliena i, com a última instància per resoldre els conflictes,
la intervenció de l’Estat a través dels procediments judicials.

En el darrer apartat, “Planificació de la gestió de les relacions amb el client, les
empreses desitgen obtenir el grau de satisfacció dels clients o potencials clients de
productes o serveis. Atenint-nos al seguiment de la venda i als serveis postvenda,
s’analitza la cerca de la satisfacció del client i la verificació de les condicions
del contracte, la gestió de les queixes, l’oferta d’altres productes de l’empresa, el
reforç de les relacions comercials, mantenir contacte amb els clients per conèixer
les seves necessitats i quins canvis són necessaris per millorar, i fer visites. Com
a mètodes de seguiment es diferencia la bústia de suggeriments i les enquestes als
clients.

Amb la recerca de la qualitat del servei postvenda i el nivell d’excel·lència,
s’aconsegueix que els clients tinguin una percepció superior a les expectatives
prèvies. En el màrqueting relacional i estratègies de fidelització, es fa un control de
la qualitat del servei d’atenció i informació al client consumidor i usuari, utilitzant
les estratègies i tècniques de fidelització. La informació proporcionada pels clients
proporciona coneixement de les necessitats que tenen. Per finalitzar, a través de les
aplicacions per a la gestió de les relacions amb els clients, s’analitzen els sistemes
integrats de gestió i els sistemes de les relacions amb clients. A més, s’estudien els
sistemes integrats de gestió ERP, que són les aplicacions que permeten enregistrar
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totes les dades que es generen quan un client interactua amb l’empresa en una base
de dades de clients. En canvi, en la implementació del CRM i la fidelitat del client
en el CRM, el tractament és realitzat de manera única. Amb un tracte de qualitat
i personalitzat d’una persona, destaquen les estratègies del CRM implantades en
l’e-CRM, posteriorment amb la implantació e-CRM.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. Si voleu aclarir conceptes o ampliar informació, podeu
consultar la bibliografia.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dissenya i realitza el procés de negociació de les condicions d’una operació
comercial, aplicant les tècniques necessàries per assolir un acord amb el client
dins dels límits establerts per l’empresa.

• Analitza la negociació com a alternativa a la presa de decisions, i la
considera imprescindible per assolir acords en determinats aspectes de les
operacions de compravenda.

• Analitza les variables que incideixen en un procés de negociació, com són
l’entorn, els objectius, el temps, la informació sobre l’altra part, la relació
de poder entre les parts i els límits de la negociació.

• Caracteritza els diferents estils de negociar i analitza els avantatges i
inconvenients de cada estil.

• Identifica les etapes bàsiques d’un procés de negociació comercial i les
accions que cal desenvolupar en cada una de les fases.

• Concreta l’estratègia i les altres activitats necessàries per a la preparació
eficaç del procés de negociació prèviament definit.

• Negocia les condicions d’una operació de compravenda amb un presumpte
client, aplicant les tècniques de negociació adequades dins dels límits
prèviament fixats.

• Aplica diferents tàctiques de negociació en diferents supòsits per tal d’asso-
lir un acord favorable per a l’empresa, dins dels límits i marges establerts.

2. Elabora contractes de compravenda i altres afins, recollint els acords adoptats
en el procés de venda i negociació.

• Interpreta la normativa legal que regula els contractes de compravenda.

• Caracteritza el contracte de compravenda, els elements que hi intervenen,
els drets i les obligacions de les parts, la seva estructura i el seu contingut,
analitzant les clàusules habituals que s’hi inclouen.

• Emplena el contracte de compravenda que recull els acords adoptats entre
venedor i comprador, utilitzant un processador de text.

• Analitza diferents contractes de compravenda especials.

• Analitza el contracte de compravenda a termini, la normativa que el regula
i els requisits que s’exigeixen per formalitzar-lo.
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• Caracteritza el contracte de venda en consignació, analitzant diferents
supòsits en els quals és procedent formalitzar-lo.

• Caracteritza el contracte de subministrament, analitzant els casos en els
quals es requereix per a l’abastament de determinats materials i serveis.

• Reconeix els contractes de lísing i rènting com a formes de finançament de
l’immobilitzat de l’empresa.

• Analitza els procediments d’arbitratge, mediació i conciliació com a forma
de resolució de conflictes i incompliments de contracte.

• Relaciona el procés de negociació amb la informació que genera sobre el
client.

3. Planifica la gestió de les relacions amb els clients, organitzant el servei
postvenda d’atenció al client, d’acord amb els criteris i procediments establerts
per l’empresa.

• Identifica les situacions comercials que requereixen un seguiment postvenda
i les accions necessàries per dur-lo a terme, diferenciant productes industri-
als, comercials i serveis.

• Identifica els procediments i documentació dels serveis postvenda en relació
amb productes o serveis que tenien una garantia determinada.

• Caracteritza els serveis postvenda i d’atenció al client que s’han de dur
a terme per mantenir la relació amb els clients i garantir la seva plena
satisfacció.

• Descriu els criteris i procediments que cal utilitzar per fer un control de
qualitat dels serveis postvenda i d’atenció al client.

• Identifica els tipus i la naturalesa dels conflictes, queixes i reclamacions que
poden sorgir en el procés de venda d’un producte o servei.

• Descriu el procediment i la documentació necessaris en cas d’incidència,
des que se’n té constància fins a l’actuació del responsable de resoldre-la.

• Aplica els procediments i les tècniques per resoldre les queixes i reclamaci-
ons dels clients.

• Selecciona els clients susceptibles de formar part d’un programa de fidelitza-
ció, en funció dels criteris comercials i d’informació disponible a l’empresa,
utilitzant, si escau, l’eina de gestió de les relacions amb clients (CRM) o
altres eines similars.

• Elabora el pla de fidelització de clients, utilitzant l’aplicació informàtica
disponible.
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1. Procés de negociació de les condicions d’una operació comercial

Tota venda va precedida d’una negociació, on cadascuna de les parts, tant venedor
com comprador, busquen obtenir millors condicions. La negociació és un mitjà
de resolució de conflictes quan les parts desitgen mantenir o continuar la relació
d’intercanvi. La negociació existeix perquè hi ha un conflicte, de manera que les
parts pretenen resoldre’l de manera que la solució negociada sigui satisfactòria
per a tothom.

Les diferents definicions de negociació marquen com a punt de partida que un
client no es pot considerar mai un enemic, i sí, en canvi, un col·laborador, perquè
finalment les parts arribin a un acord.

La negociació és:

• Un acostament de dues parts oposades cap a una posició mútuament
acceptable.

• Un procés en el qual dues parts o més, amb interessos alhora comuns
i conflictius, es reuneixen per presentar i discutir propostes explícites
destinades a arribar a un acord.

• Un procés de resolució d’un conflicte mitjançant acords entre les parts.

• Una alternativa a l’enfrontament i a la imposició per a la resolució de
conflictes. Implica tractar la situació de tensió mitjançant el diàleg i
la cerca de solucions acceptables per a les parts.

Mentre es fa la venda del producte o servei, la negociació està basada en
un reajustament de l’oferta amb el suport de raonaments i rebatent possibles
objeccions. D’aquesta manera, el client queda satisfet i convençut de la decisió
presa.

En la negociació, com a factors rellevants, cal destacar:

• L’objecte de la negociació

• El conflicte i la negociació, mediatitzats per les relacions de poder

• L’acord, o no-acord
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Els elements de la negociació són:

1. Subjecte

2. Objecte

3. Controvèrsia

4. Forma

5. Fons

6. Pla de negociació

7. Temps

8. Actituds i llenguatge

La controvèrsia és l’instrument de la negociació, és a dir, la diferència entre la
satisfacció dels mateixos interessos i la realització de concessions. La forma en
què es fa la negociació és com es negocia amb qui té capacitat de decisió. S’ha
de tenir en compte el temps que s’utilitza per negociar i crear un ambient de
confiança. A més, s’han de conèixer els objectius per obtenir informació, preparar
propostes, establir les prioritats, prevenir alternatives i prevenir situacions. En
el pla de negociació, s’ha d’assignar el paper del decisor, és a dir, qui pren la
decisió de compra en la negociació i sol·licita l’autorització de la junta directiva o
de gestió. Les actituds, com la puntualitat i aprofitar cada instant de la negociació,
són importants. També la fermesa en les decisions i l’escolta activa. El negociador
no ha de transmetre nerviosisme, ha de parlar amb propietat. Cal tenir cura del
llenguatge no verbal i verbal amb exposicions clares. Hi ha d’haver una relació
d’interdependència entre les parts.

L’aprofitament dels següents factors és clau per poder obtenir tant avantatges com
desavantatges en la negociació. Els factors de la negociació són:

• Interns (o intrínsecs): habilitats socials i personals, capacitat de diàleg,
maniobra, empatia i intuïció.

• Externs: informació, cultura, temps, domini de la situació, entorn.

• Altres: polítics, socials, econòmics, culturals.

Dins dels factors interns, tenim, per una banda, el tractament de les habilitats
socials com a conjunt de conductes d’un individu en un context impersonal, on
expressa els seus sentiments, actituds, desitjos, opinions. Per altra banda, els
drets d’aquest individu coincideixen amb el respecte de les conductes de la resta
i com a conseqüència cal tenir la capacitat de poder resoldre els problemes im-
mediatament, minimitzant la probabilitat d’altres conseqüències que agreujarien
la situació. D’aquesta manera es crea una necessitat de créixer tant personalment
com professionalment, tenint en compte l’empatia com la capacitat de l’ésser
humà d’entendre les situacions que està vivint, posant-se al seu lloc i d’establir
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Les relacions comercials
nacionals i internacionals
ajuden al desenvolupament
econòmic. Com a exemple,
vegeu la nota de premsa
sobre els acords comercials
Catalunya-Cuba inclosa a la
secció “Annexos” del web
del mòdul.

Vegeu el vídeo “Negociar
és fàcil, si se sap com”
adjunt a la secció
“Annexos”.

La venda té com a objectiu
el reconeixement de les
necessitats del client i
l’oferiment d’un producte o
servei com a solució a les
seves necessitats.

bon clima en les relacions interpersonals. Finalment, la intuïció, com la capacitat
que tenen algunes persones d’anticipar-se a idees, sentiments o esdeveniments.

Entre els factors externs, com més informació es tingui de l’altra part, millor
serà l’acord. Tota informació recaptada és útil respecte a la situació financera,
la reputació com a negociador o la presa de decisions. El grau de domini és la
capacitat d’un individu de fer que l’altra persona faci una determinada acció a la
qual no hauria accedit sense la influència del primer. L’entorn és la capacitat de
persuadir l’oponent i fer-li veure que l’acord que pretén aconseguir és beneficiós.
El context i l’empatia són la base per obtenir èxit en la negociació. Cal tenir
en compte el tempscom a element del procés de negociació. En funció de si el
negociador pot controlar l’ansietat i estructurar les alternatives davant la situació,
pren la decisió d’expandir el temps si és necessari.

Hi ha altres factors com els econòmics, pel que fa a la solvència econòmica del
client, el cost del producte que s’ofereix i les necessitats del client; els socials, ja
que cada persona es mou en un ambient diferent i la negociació es desenvolupa
en ambients canviants, i els polítics, per la burocràcia i la moralitat per exposar
els punts a negociar. El factor de la cultura influeix en les negociacions entre
persones d’un mateix país o també entre diferents països. Per tant, prèviament
s’ha d’accedir a la informació relativa a la cultura de les persones a fi d’evitar
caure en situacions perjudicials per poder obtenir un benefici.

1.1 Negociació en les relacions comercials

La importància de les relacions comercials que es despleguen nacionalment i
internacionalment es reflecteix en el desenvolupament econòmic del país. Les
negociacions comercials estan presents en diferents àmbits de la vida social, com
en la política, les negociacions sindicals, la compra d’un cotxe o d’un magatzem,
etc.

La negociació comercial és un procés per mitjà del qual es presenten
propostes específiques amb el propòsit d’arribar a un acord o intercanvi. Una
relació comercial constitueix un procés de comunicació entre dues o més
parts amb la finalitat d’arribar a un acord comú que beneficiï les parts de la
negociació.

La negociació està relacionada amb el concepte de vendes, que va més enllà
del simple acte de mostrar articles o especificar serveis d’una empresa. Vegeu
el procés de negociació comercial a la figura 1.1. És fonamental que els
professionals que gestionen les vendes d’una empresa tinguin la formació i les
aptituds necessàries perquè puguin assolir resultats satisfactoris.
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El comakership és una nova
filosofia de política de

subministraments en les
organitzacions.

Figura 1.1. Procés de negociació comercial

La negociació comercial segueix un procés:

1. Primera presa de contacte amb el client; amb una bona impressió, ja que
marcarà el futur de possibles relacions comercials.

2. Obtenció d’informació

3. Fase d’argumentació, mitjançant les tècniques adients i amb el comporta-
ment adequat a cada situació per aconseguir la fidelitat del client.

La negociació comercial s’ha d’enfocar cap a la consecució d’intercanvis
comercials estables.

Una bona negociació ha de complir les tres condicions següents:

1. Conduir a un acord equilibrat on totes dues parts obtinguin beneficis.

2. Ser eficient i desenvolupar-se segons un procés lògic i rendible.

3. Millorar la relació entre les parts i generar confiança.

En la relació entre proveïdor i client el comakership apareix en la negociació
com una eina de qualitat per a la millora contínua. Antigament, les condicions de
mercat es basaven en un mercat on la demanda de béns i serveis superava l’oferta.
En la cadena de subministraments el proveïdor imposava les regles al mercat i no
hi havia rivals. Avui en dia en el mercat predomina l’oferta sobre la demanda a
causa de la gran quantitat de proveïdors de béns i serveis que hi ha. Actualment és
el comprador qui condiciona les compres, i la guerra de preus és contínua amb una
petició de rebaixes constant. Les cadenes de subministrament funcionen gràcies
a una cadena forta de subministrament, són liderades per una gran empresa que
engloba la relació amb la resta. Quan en una organització no hi ha relació, es
produeix una falta de subministraments. Per tant, la funció del comakership és
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Les negociacions es duen a
terme en els boxes. Es
tracta d’una habitació
envidriada on la
competència observa l’altre
mentre es negocia, ja que
els fabricants tenen una
lluita contínua de millorar els
avantatges amb altres parts.

evitar les cadenes febles i promoure les cadenes fortes ajudant a establir una relació
amb clients i subministradors. Així, quan hi ha col·laboració, la relació que sorgeix
beneficia uns i altres, i el benefici és global.

En les negociacions entre hipermercats i fabricants se segueixen una sèrie de
pautes per poder aconseguir acordar unes condicions favorables. Els proveïdors
han de saber en quin hipermercat és rendible col·locar els productes i conèixer el
moment en què es ven més.

• Preparar-se a consciència per conèixer el producte, els marges de benefici,
els preus de la competència i les possibles argumentacions del comprador.

• Controlar el punt de venda, per renegociar.

• Tenir una estratègia clara.

Exemples d’estratègies comercials

Algunes estratègies que fan servir els comercials per evitar haver de pagar o reduir el preu
a l’hora de posar el producte a la venda són:

• Agrupació per sectors: associar-se amb altres fabricants al moment de la venda fent servir
mètodes de col·laboració entre el fabricant i el distribuïdor, com a estratègia de disseny de
promocions creatives.

• Estratègia d’hipermercats: aconseguir grans beneficis pelsdescomptes que obtenen de
proveïdors i fabricadors, amb l’objectiu d’obtenir una millora de la gestió de compres.

Les vendes comercials de la petita i mitjana empresa han anat minorant les seves
vendes; en canvi, la competència de les grans superfícies augmenta amb les noves
tecnologies, ampliant els canals de distribució i, a més, contribuint a la rebaixa
contínua de preus, disminuint beneficis per la venda del producte i augmentant els
productes en oferta. Una rotació del producte fa que la marca sigui més desitjada
pel distribuïdor i llavors el fabricant té molt més poder en la negociació.

La distribució comercial es caracteritza per tenir com a eix comercial l’augment
de la població:

• Econòmicament, és l’organitzador dels intercanvis.

• Socialment, és la font generadora dels intercanvis.

Exemples de negociacions comercials dels supermercats

• Als supermercats Lidl, el producte tèxtil genera el 10% de la facturació total del grup, amb
una renovació constant de la seva marca femenina Esmara. Així, competeix amb Primark i
Zara. (Exemple d’establiments amb grans descomptes o cadenes hard discount)

• Gràcies als cupons de supermercats Dia, es faciliten descomptes (accés a cupons especials
al web clubdia.dia.es/mis-cupones). D’aquesta manera els clients gaudeixen d’avantatges
que no tenen en altres botigues. (Exemple d’establiments amb descomptes)

• Decathlon, Ikea, MediaMarkt s’estableixen en el cor de les grans capitals per estar més a
prop dels clients i ser més àgils per al comerç en línia. (Exemple de category killers)

https://clubdia.dia.es/mis-cupones
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Vegeu l’article “10
franquícies que podeu

muntar en 20 metres
quadrats o menys espai” a

“Annexos”.

Negociar //vs.// manipular

Negociar és influir , motivar
l’oponent perquè faci el que un

vol. Manipular és utilitzar
mitjans injustos per aconseguir

el que un desitja.

La millor alternativa a un
acord negociat (MAAN, o
també anomenat BATNA)
prové de l’anglès the best
alternative to a negotiated

agreement.

Les grans superfícies estan sotmeses a la competitivitat. Per això tracten de
comprar el més barat possible i apliquen estratègies. Per exemple, fan estudis de
quant costa als fabricants elaborar un producte i, com a conseqüència, pressionen
els proveïdors, negociant qualsevol tipus de descompte, bonificacions, compensa-
cions...

En les franquícies , el cànon d’entrada és l’import que sol cobrar el franquiciador
a cada franquiciat per entrar en una franquícia. Es cobra una vegada signat el
contracte, o de vegades de forma fraccionada.

1.2 Negociar per arribar a acords

Quan es negocia es fa sentir l’altra part que alguna cosa ha guanyat, s’intenta donar
la millor opció abans de triar entre unes altres. És a dir, donar totes les alternatives
i fer sentir que l’opció presentada és la més correcta.

En la preparació de la negociació es determina què aconseguir (els objectius),
quins arguments i quines tàctiques de negociació s’utilitzaran, i amb què s’està
disposat a conformar-se. Per tant, una negociació té èxit quan està preparada. A
més, s’investiga el mercat, que és el que desitja l’altra part, quines són les seves
inquietuds, la seva posició, si tenen autoritat per a la presa de decisions.

Els objectius de la negociació sempre estan marcats per paràmetres màxims
i mínims.

Si hi ha preparació, no existeix la por, perquè la seguretat s’incrementa. Així,
s’està més disposat a escoltar i, si no convé la negociació, disposar de diferents
alternatives ofereix major nombre de probabilitats d’aconseguir el tancament de
la negociació. Per una banda, si no s’aconsegueix salvar la negociació, sempre cal
tenir alguna alternativa i, per l’altra, s’ha de dur a terme la negociació. A més dels
objectius principals, és convenient conèixer també possibles alternatives per si
no prospera la negociació.

A partir de la distinció de les nocions d’atribut, posició i interès, es comprenen els
acords intel·ligents i posteriorment es reformula la situació:

• Els atributs són els temes rellevants objecte d’una negociació, són explícits
i recognoscibles (tipus d’interès, comissions, preu, etc.)

• Les posicions són les demandes que es formulen sobre els atributs negocia-
bles, són explícites i recognoscibles. Les posicions que adopta el negociador
no sempre són reveladores de quins són els interessos.

• Els interessos són les necessitats subjacents del negociador, allò que
està darrere de les seves posicions. L’interès no sempre és explícit ni
identificable de manera immediata.
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Vegeu la representació de la millor alternativa a un acord negociat (BATNA o
MAAN) en la figura figura 1.2.

Figura 1.2. BATNA

Abans d’iniciar una negociació important, cal analitzar:

1. La situació que es vol aconseguir en la preparació. També és important
recopilar i analitzar la major quantitat possible d’informació de l’altra part.

2. Els objectius, què pretén l’altra part: motivacions, necessitats i interessos,
les alternatives a la negociació i la MAAN, el punt de reserva, l’estil
de negociació, les tàctiques de negociació comunament utilitzades, les
fortaleses i febleses, etc.

3. El diàleg previ a la negociació, o buscar informació en altres fonts com ara
els clients, els proveïdors, la pàgina web, les negociacions prèvies, etc.

Si no s’arriba a un acord, cal determinar quina és la millor alternativa a un acord
negociat (MAAN) i millorar-la i aconseguir que pugui ser efectivament portada a
la pràctica.

La MAAN determina el valor mínim acceptable en una negociació, és a dir,
el límit, el mínim que s’està disposat a acceptar en la negociació (punt de
reserva). Si les parts no arriben a un acord, hauran de conformar-se amb les seves
respectives MAAN. Amb la MAAN en ment es pot avaluar de forma racional el
major preu que estan disposats a pagar o el mínim a acceptar. Quan hi ha més d’una
alternativa de negociació, hi ha millors condicions per córrer el risc de perdre la
primera i requerir que l’altra part faci alguna concessió. Tenir una altra alternativa
afavoreix la posició.

En aquesta fase de preparació, és important que abans d’analitzar i delimitar la
MAAN us centreu en les alternatives i opcions per arribar a un acord. La raó
és que la MAAN tendeix a canviar el procés de creació d’opcions, generant una
forta tendència en qui prepara la negociació a optar de forma prematura per la
millor de les alternatives, deixant poc marge al procés de negociació i, per tant,
condicionant-ne els resultats.

• És millor un “no acord” quan el possible acord és menor que el punt de
reserva i, per tant, cal retirar-se de la negociació.

• Si la MAAN i el punt de reserva estan ben definits dona la perspectiva per
saber quan és un acord beneficiós, quan cal mantenir-se ferm i si és possible
fer concessions.
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El poder està basat en la
percepció; es tracta de la

capacitat o habilitat per
aconseguir que les coses es

facin.

Poden establir-se dos tipus
d’objectius diferents en la

negociació: un d’ideal, que
és el màxim que s’espera

aconseguir, i un altre de
mínim, que és el que s’està

disposat a acceptar.

• Al moment de definir la MAAN i el punt de reserva, s’ha de ser tan objectiu
com sigui possible, tenint en compte tots els factors, tant els intangibles com
els difícils de mesurar.

• Abans i durant el procés de negociació, cal millorar la MAAN, ja que com
més bona sigui, més bona serà la posició per aconseguir un acord favorable.

Per exemple, el valor de la relació: es poden buscar nous clients o proveïdors, o
també millorar els acords ja existents amb actuals clients.

1.3 Variables bàsiques de la negociació

Tota negociació es compon de tres variables sempre presents: informació, temps
i poder. Aquestes variables han de ser analitzades per les dues parts que formen
part de la negociació.

Els elements que cal tenir en compte en una negociació són:

• La necessitat mútua de col·laborar i d’arribar a un acord. És la raó de ser
de tota negociació.

• Els objectius que es volen aconseguir, que depenent de cada situació poden
ser diferents.

• Les parts intervinents amb poder de negociació suficient per impedir a
l’altra part “imposar” les seves condicions.

• El marge de maniobra, com la distància entre la proposta inicial i el límit
mínim que s’està disposat a acceptar per arribar a un acord.

• El marge de negociació, que és la distància que hi ha entre la demanda
d’una de les parts i l’oferta de l’altra.

• La zona d’acord, que és l’àrea en què coincideixen els marges de negocia-
ció d’ambdues parts. També es pot establir la zona de conflicte o zona de
desacord, que es produeix quan el màxim de l’oferent és inferior al mínim
del demandant.

• El temps

• El cost de l’acord o el desacord, ja que tancar o no tancar un acord té el seu
cost. Cadascuna de les parts en la negociació dialoguen per poder arribar a
un acord sobre els beneficis que volen obtenir després del tancament de la
venda.
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Vegeu la referència
bibliogràfica de Dasi i
Martínez-Vilanova a les
“Referències” d’aquesta
unitat.

L’acte de negociació està determinat per tres variables:

• El marc de la negociació: el context on es desenvolupa la negociació:
el lloc de l’entrevista, el temps de què es disposa per negociar, la forma
en què es negociarà...

• El poder de negociació de cada part: el resultat depèn de la
influència de cada part.

• Els objectius fixats i les alternatives plantejades per cadascuna de
les parts: en destaca la forma i l’establiment del límit fins on vol cedir
cada una de les parts.

1.3.1 Entorn de la negociació

Els elements variables que afecten en major o menor mesura el procés formen
l’entorn de la negociació. L’entorn condiciona l’actuació de les persones que hi
participen, i actua a favor o en contra, en funció de com hagin preparat (les dues
parts) les estratègies, per arribar a obtenir els seus objectius en el menor temps i
amb l’èxit esperat.

Segons Fernando de Manuel Dasi i Rafael Martínez-Vilanova Martínez, les
variables que configuren l’entorn de la negociació són:

• Marc de la negociació: context on es desenvolupa i conforma el procés de
la negociació. Entre aquestes variables hi ha: els costums de lloc, la forma
de negociar, l’idioma, l’entorn físic, etc. El temps pot utilitzar-se com a
instrument de pressió.

• Persones o parts que negocien: condicionades per la seva necessitat de
negociar i la relació de poder que mantinguin, i també per la influència dels
grups de referència que s’hi relacionen. Aquests grups estan compostos per
les seves empreses, col·laboradors, necessitats de prestigi, famílies, estils de
negociar, etc.

• Objectius i aspiracions: els interessos en el procés, condicionats per les
diferents alternatives de cada part. Les alternatives s’han de manejar per
aconseguir una posició més avantatjosa sobre l’oponent.

Les variables de l’entorn físic de la negociació són:

• Distància física entre els individus: ha de permetre als interlocutors
observar els seus gestos i així afavorir un clima de confiança. No s’ha de
fer sentir mai incòmodes les parts negociadores per la seva disposició o
distància.
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• Mobiliari i decoració: els seients idèntics per a tothom contribueixen a
cuidar la sensació de respecte als altres i d’igualtat; en canvi les butaques
confereixen major estatus.

• Ambient: a banda del mobiliari i la seva disposició, tenen importància la
temperatura, la ventilació o la il·luminació.

• Negociació en terreny de l’altre: és bastant menys beneficiós que si es fa
en terreny propi.

• Local i situació física dels negociadors: és important afavorir la creació
d’un clima de treball agradable i de confiança.

Per una banda, si la negociació té lloc a casa del venedor cal tenir en compte:

• No fer esperar les visites, ja que no ajuda a començar la negociació, a més
de ser un signe de mala educació.

• Evitar interrupcions.

• Procurar comoditat per poder treballar amb el client, sense oblidar no abusar
de sofàs; cal recordar que no és una relaxació, una negociació, ja que és una
eina per arribar a acords.

• Fer ús d’un espai tan neutral com sigui possible, preferiblement taules de
reunió i evitar la taula del despatx.

• Observar les condicions ambientals, que no hi hagi massa llum, evitar
sorolls i tenir una temperatura agradable per oferir les màximes comoditats.

Un dels avantatges de negociar en terreny propi és la superioritat, ja que el
negociador se sent més confortable i mostra seguretat dins del seu entorn físic.

Quan la negociació té lloc a casa de l’altre o en terreny neutral:

• A més de les condicions, cal afavorir la creació d’un clima de treball
agradable i de confiança.

• Si no es compleixen les condicions, les heu de demanar sense cap vergonya.
Teniu el dret de sentir-vos còmodes en igualtat de condicions que l’oponent.
Si com a negociadors en un terreny aliè, esteu còmodes, tindreu l’avantatge
de percebre la confiança de l’altra part.

1.3.2 Objectius de la negociació

La negociació és un procés que, per norma general, té lloc en una atmosfera
d’incertesa. Cap de les parts sap realment el que l’altra desitja o està disposada
a concedir en la negociació. Per això, la negociació és una “habilitat directiva”
que té un gran component d’art, que, com la majoria de les coses, s’aprèn i es
perfecciona amb la pràctica.
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Dilació

Acció d’ajornar alguna cosa.

Tota negociació té dos objectius principals:

• Arribar a un acord en el contingut.

• No trencar la possibilitat de seguir negociant en altres circumstàncies.

Negociar suposa estar disposat a cedir i no simplement tractar de convèncer
l’oponent. Si una de les parts no està disposada a efectuar concessions, difícilment
arribarà a acords, tret que tingui tal poder o capacitat de maniobra que, de fet,
obligui a acceptar la seva posició a l’altra part. Però això no és negociar, és
imposar.

El manual dels arguments s’utilitza per preparar una negociació amb els objec-
tius desitjats i els arguments necessaris. Durant el procés sorgeixen objeccions
a les propostes, que cal contrarestar mitjançant l’aportació de fets i proves. Els
arguments preparats estan enfocats a les veritables motivacions, interessos i
necessitats d’ambdues parts.

Un argument convincent ha de contenir tres elements:

1. Enunciat: és la proposició de les intencions amb les quals es pretén
convèncer els oponents.

2. Prova: són els testimonis de suport a l’enunciat.

3. Argument: són les explicacions i els raonaments de per què la prova
dona suport a l’enunciat.

Tot argument exposat ha d’indicar a l’interlocutor els avantatges que representa
la solució proposada i provar-li els beneficis que aporta si és acceptada (demos-
tracions pràctiques, proves, referències, testimonis...) També ha de deixar clares
les conseqüències que aporta l’acceptació o no de la solució proposada. Quan es
venen productes, en la construcció de l’argument, les característiques tècniques
de l’objecte es converteixen en característiques comercials, fent veure que aporten
un benefici (avantatge) a l’usuari i satisfan la seva necessitat o motivació.

Exemple d’arguments de venda

“Aquest sistema d’aire condicionat que li ofereixo està equipat amb tecnologia de l’última
generació (característica tècnica), fet que li permet tenir un ambient molt agradable en
els mesos més calorosos de l’any (característica comercial). Això li permetrà estalviar
diners en les despeses del seu negoci (avantatge i benefici que cobreixen la necessitat de
l’usuari).”
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A la pràctica els
negociadors tendeixen més

a ocultar informació que a
comunicar-la.

1.3.3 Temps de la negociació

Un factor decisiu en tota negociació, tant per mancança com quan es consumeix
en un procés de llarga durada, és el temps. Si una de les parts posa de manifest que
va atabalada de temps, l’altra part ho aprofita en el seu benefici. Malauradament,
sempre es tanquen tractes deficients quan s’està exhaurint el temps. D’altra banda,
la dilació és una de les armes utilitzades pels negociadors.

Per tant, la persona negociadora depèn de les negociacions llargues, ja que el
cansament i l’esgotament poden exercir una certa influència en els resultats finals.
Cadascuna de les parts ha de valorar l’opció que li resulti més productiva dins
dels plantejaments possibles que es poden donar dins d’una negociació: el cost de
l’acord o del desacord.

1.3.4 Informació de la negociació

Establir els objectius de les parts de la negociació exigeix un volum considerable
d’informació. Ara bé, part d’aquesta informació coneguda són hipòtesis (pronòs-
tics probables) que caldrà contrastar i corregir durant els primers moments de la
negociació.

La falta d’informació o la falta de certesa en la informació sobre l’altra part és el
que crea la necessitat de negociar. Quasi mai és té una informació plena, i això és
el que fa imprevisibles les negociacions. Per tant, com més informació es pugui
recollir sobre l’altra part, millor serà l’acord al qual s’arribi.

La informació i les dades de l’adversari ha de ser variada. Per exemple, informació
sobre la situació financera, com pren les decisions, per què vol comprar o vendre,
la reputació com a negociador (dur, tou, etc.)

Si el negociador disposa d’informació, adquireix una posició d’avantatge en el
procés negociador. La informació que cal tenir en compte és:

• Tipus de negociacions que prefereix (cooperatives o competitives).

• Com s’han dut a terme les negociacions anteriors.

• Categoria professional de la persona amb qui es negocia.

• Informació sobre l’empresa

• Condicions laborals

• Punts forts i febles

• Poder de l’adversari

• Capacitat de decisió



Tècniques de venda i negociació 21 Negociació i contractació en les relacions comercials

L’ús de models de contracte
impresos, de llistes oficials
de preus, de negociacions
anteriors i de regulacions
reforça les posicions.

• Interessos i motivacions

• Identificar els seus objectius

• Costums

• Perfil general

D’altra banda, és important analitzar la informació que es vol donar a l’altra part
i el moment i forma de fer-ho, ja que la millor de les informacions atorga a la
persona que la posseeix el màxim poder en una negociació.

1.3.5 Límits de la negociació i relació de poder entre les parts

Si s’avalua el balanç del poder negociador entre les parts, comprovem que les fonts
de poder són molt variades i es basen en:

• Recursos (poder financer)

• Lleis, reglaments o precedents

• Factors psicològics: són els més importants i els que menys es prenen en
consideració.

Els factors determinants del poder negociador són:

• Informació: qui coneix l’objecte de negociació i l’entorn, les fortaleses i
febleses d’ambdues parts, més poder té.

• Legitimitat: el poder de la legitimitat està format pels següents factors:

1. Opinió pública

2. Sentit de rectitud

3. Bona trajectòria

4. Posició ben sostinguda

• Compromís, lleialtat i amistat defensen el poder del negociador.

1. La gent té les seves metes o la satisfacció d’uns altres desitjos (poder ocult).

2. El compromís amb l’organització i els seus valors dona credibilitat i força
per argumentar i defensar les seves posicions.
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El negociador ideal és
aquell capaç d’adaptar-se a
les diferents circumstàncies;
gràcies a la flexibilitat utilitza

els diferents tipus de
negociació.

El tipus de negociació
guanyar-guanyar és la

manera més intel·ligent
d’aconseguir acords. Es

tracta que tots hi guanyin
alguna cosa.

• Temps i paciència són poder: la persona que està més restringida pel límit
de temps proporciona a l’oponent una base de poder. Cal no donar la
sensació que s’està “desesperat” i saber reaccionar a temps.

• Saber callar: per no donar més informació de la necessària; cal escoltar i
esperar les respostes de la contrapart.

• Assumir riscos: la seguretat és una meta per a les persones, augmenta el
seu poder.

• Dependència: quan la contrapart depèn de l’altra li dona més poder.

• Habilitats per negociar: cal crear un clima col·laboratiu, per convèncer.

• Esforç: el desig de treballar o de negociar fa guanyar poder.

• Anàlisi DAFO: com a resultat de l’anàlisi prèvia (debilitats, amenaces,
febleses i oportunitats) a la negociació es pot obtenir la informació sobre els
factors interns i externs que afavoreixen el procés negociador i la possibilitat
d’aconseguir acords.

1.4 Estils de negociació

La negociació és un procés dinàmic i imprevisible, en el qual dues o més parts
concilien les seves diferències mitjançant un diàleg amb la finalitat d’arribar a un
acord satisfactori. En el terreny empresarial, la negociació és una eina valuosa
que permet millorar les possibilitats d’èxit a l’hora d’emprendre un negoci. Per
tant, cal conèixer els diferents tipus de negociació per optar a l’estil que s’adapti
millor a cada circumstància.

Davant la necessitat de negociar és aconsellable, en primer lloc, identificar els
diferents tipus de negociació:

• Negociació competitiva: el benefici d’una part es produeix a costa de la
pèrdua de l’altra. És el tipus de negociació que molts coneixen sota la
denominació guanyar-perdre, és a dir, que un guanya a costa del que un
altre perd. Per exemple, la compra d’un habitatge o un conveni col·lectiu.
Aquesta negociació, anomenada guanyar-perdre, és un confrontament
constant, en un intent d’aconseguir el màxim cedint el mínim, ja que cada
part intenta mantenir la seva posició mentre l’altra abdica de la seva. Es
basa en una proposta llançada per una part a una altra, la qual és rebutjada i
substituïda per una altra contraproposta i així successivament, i els resultats
no són mai satisfactoris per a les parts.

• Negociació col·laborativa: es coneix amb la denominació guanyar-
guanyar, és a dir, tots hi guanyen. Les dues parts tenen una mútua
disposició cap a l’acord. Per això és necessari que cadascuna de les parts es
posi amb facilitat en el lloc de l’altra. La relació és habitual entre les parts
i el benefici d’una part a costa de l’altra posaria en un perill molt seriós la
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seva continuïtat. Per exemple, els convenis de col·laboració, la gestió amb
bons clients, els acords amb l’equip directiu...

• Negociació interna: es du a terme dins de l’empresa, per la qual cosa
incideixen directament en la “motivació” del personal.

• Negociació externa: es produeix amb persones alienes a l’empresa, com
són proveïdors, clients, institucions, organitzacions, etc.

1.4.1 Actituds de negociació

Els estils de negociació més habituals depenen de tres aspectes:

1. Objectius buscats

2. Actituds de negociador individual

3. Actituds de negociadors com a grup

Hi ha dos estils de negociació en funció dels objectius:

1. Negociació personal: a través de la relació personal busca una aproximació
progressiva per arribar a empatitzar amb l’interlocutor usant les habilitats
relacionals o l’ús de la intel·ligència emocional. S’estableixen vincles
personals abans d’entrar a discutir posicions, serveix per acostar postures
abans de centrar-se en l’objecte de la negociació. Són criteris subjectius: la
confiança i l’honestedat. Com a exemple típic d’aquest tipus de negociació:
negociar amb els socis de l’empresa en una societat limitada.

2. Negociació impersonal: l’objectiu és tancar acords i compromisos sense
necessitat d’establir una relació personal amb l’altra part. Evitar donar
voltes a l’exposició i centrar-se en els arguments objectius en presentar la
informació. Es basa en les característiques tècniques, garanties, avals o
terminis de lliurament. Com a exemple d’aquest procés: les negociacions
amb entitats financeres.

Segons com sigui l’objectiu del negociador, aquest opta per les següents cinc
estratègies de negociació:

1. Acomodativa, és aquella en la qual una de les parts decideix acceptar la
posició de perdedor, sigui de forma absoluta o parcial com a estratègia per
prendre posicions i establir una relació que ofereixi beneficis en el futur.

2. Competitiva, és aquella en què preval el resultat sobre la negociació. Els
adversaris són fidels a la seva organització i competeixen per guanyar en
situacions molt competitives.
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Vegeu a “Referències” la
bibliografia citada de

Raiffa (1982).

3. Col·laborativa, té com a objectiu que les parts busquen millorar les
condicions de l’un i de l’altre perquè tots dos surtin guanyant en la mesura
del possible i tenir un acord productiu.

4. Distributiva, en què l’objectiu és acaparar el màxim possible del que es
busca. Les parts són conscients que el que una guanya l’altra ho perd.

5. Esquiva, quan s’entén que la negociació resultarà contraproduent per a una
o ambdues parts. Els possibles beneficis no compensen els problemes o
perjudicis de qualsevol tipus que podria comportar dur-la a terme.

Hi ha dos estils de negociació en funció de les actituds del negociador:

1. Negociador de resultats. Quan el que interessa és aconseguir l’objectiu,
el negociador es despreocupa més de les formes per aconseguir-lo. A
vegades es crea un ambient tibant en la negociació. L’excés d’autoconfiança
i seguretat porta a veure l’altra part com un contrincant que cal vèncer
per obtenir més benefici. No té en compte les relacions personals ni la
intel·ligència emocional. En surt beneficiat en cas de tractar-se d’una
situació de poder sobre l’interlocutor, però no és convenient seguir aquest
model perquè en futures relacions les relacions de poder amb les parts poden
canviar i la impressió creada no aporta bones referències a través de tercers.

2. Negociador de persones. Quan s’està interessat a mantenir una bona
relació personal amb l’interlocutor, s’eviten els enfrontaments abans de
generar conflicte i s’actua tenint cura de les formes. A més, es busca
col·laboració i es facilita la informació, i això genera un clima de confiança
amb l’interlocutor. El negociador de persones confia en la paraula de
l’interlocutor sense utilitzar estratègies enganyoses per aconseguir objectius.
El problema d’aquest tipus de negociador és que pot tenir al davant un
negociador de resultats, i això pot derivar en ingenuïtat, d’una banda, i abús,
de l’altra. Aquest estil és recomanable en les relacions amb els treballadors
de l’empresa, ja que la seva motivació i interès per compartir els objectius
de l’empresa es poden veure alterats amb un estil de negociació centrat
únicament en els resultats.

Aquests perfils descrits són una referència, responen a estereotips extrems. L’ob-
jectiu de la postura a adoptar és l’equilibri entre les dues postures i la capacitat per
adaptar-se a les situacions. Per tant, conèixer el tipus de negociador és fonamental
per detectar les febleses i fortaleses de les postures. Això requereix actuar amb
agilitat per anticipar moviments i corregir errors mentre s’està desenvolupant la
mateixa negociació.

Es diferencien tres estils de negociació en funció de les actituds dels negociadors
com a grup. Segons Raiffa es distingeixen tres grups bàsics:

1. Antagonistes estridents: el seu comportament reflecteix la seva mala
voluntat, són indignes de confiança, abusius i disposats a travessar la
frontera de la llei.
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2. Antagonistes cooperatius: són conscients que els seus interessos són diver-
gents i que cada part es preocupa primordialment dels seus; desitgen arribar
a algun tipus de compromís amb la intenció de complir-lo. Actuen dins de la
llei, despleguen estratègies que poden ser competitives o integradores, però
tenen una certa consciència compartida dels límits admissibles.

3. Socis totalment cooperatius: es caracteritzen per portar una gestió honesta
i oberta del procés, encara que hi hagi diferències d’opinions, valors o
necessitats. La relació entre ells és una prioritat i no tenen un comportament
estratègic.

Model de negociació Harvard

Durant els anys setanta Robert Fisher i William Ury van dur a terme un projecte
sobre negociació. Aquest model de negociació és una eina que ajuda a diferenciar
els components de la negociació i tractar les diferències entre persones. Fins que
va sorgir aquest mètode s’utilitzaven les dues formes de negociació: la tova i la
dura. A partir del mètode apareix la negociació per principis.

1. Negociació tova, en què el negociador fa concessions per arribar a un acord,
evitant així qualsevol tipus de conflicte personal.

2. Negociació dura, que és una lluita de voluntats i el negociador adopta la
posició més extrema per guanyar.

3. Negociació per principis, sota els quals es posen les bases del mètode:

• Separa la persona del problema.

• Se centra en els interessos, no en les posicions.

• Inventa opcions de benefici mutu.

• Insisteix a utilitzar criteris objectius.

Els quatre principis van desenvolupar els set elements que regulen mundialment
una negociació:

1. Alternatives: són les coses que una part o l’altra poden fer per compte propi
sense necessitat que l’altra part hi estigui d’acord.

2. Interessos: és tot allò que desitja algú, darrere de les posicions de les parts,
com ara les seves necessitats, desitjos, temors i esperances.

3. Opcions: obren la possibilitat que les parts puguin arribar a un acord.
L’acord és millor si incorpora diferents opcions i, així, el millor acord arriba
quan no es pot millorar sense perjudicar alguna de les parts.

4. Legitimitat: l’acord ha de ser just per a les parts en comparació amb les
referències externes, o algun criteri que vagi més enllà de la mera voluntat
de les parts.
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5. Compromís: són els plantejaments verbals o escrits el que especifiquen allò
que farà i allò que no farà una part. Un acord és millor quan les promeses
són duradores i pràctiques, és a dir, de fàcil comprensió i verificables.

6. Comunicació: el resultat és millor si s’aconsegueix amb eficàcia una
comunicació bilateral, sense perdre temps ni esforç.

7. Relació: una relació produeix un millor resultat en la mesura que les parts
han millorat la seva capacitat per col·laborar. Cal destacar l’element de la
capacitat per resoldre bé les diferències.

La personalitat o estil de negociació de cadascun dels interlocutors correspon
a adoptar una actitud diferent. Hi ha diverses classificacions d’estils i rols de
negociació segons l’enfocament o l’òptica des de la qual s’observin.

Els membres de l’equip negociador poden adoptar diferents tipus de rols:

• Harmonitzador. És el tipus de negociador tímid i tancat, desconeix el món
de la negociació, té el permanent sentiment que serà enganyat i no es troba
còmode en l’enfrontament amb altres estils més agressius. Sofreix discutint,
vol la pau a qualsevol preu, valora molt portar-se bé amb la gent i mantenir
unes bones relacions personals, i per això, no li importa cedir, vol arribar a
un acord tan ràpidament com es pugui.

• Conservador. És aquell que constantment rumia les diferents propostes,
les analitza, les revisa i les pensa molt detingudament abans d’actuar, ja que
per ell l’important és veure clarament el millor acord possible i evitar les
decisions errònies.

• Agressiu. És el tipus de negociador arrogant, agressiu i prepotent. A
més, és confiat i té una gran capacitat d’establir idees i propostes creatives.
Negocia pressionant i utilitzant interrogants i trucs, no cedeix mai si els
altres no cedeixen abans, fa sentir incòmode qui ha de negociar amb ell,
s’aferra a les seves posicions, utilitza l’enfocament guanyar-perdre. Està
disposat a córrer riscos per aconseguir acords. Li agrada el reconeixement
i la valoració positiva dels altres.

• Cooperatiu. És el tipus de negociador ideal, obert i sincer. Sap la
importància que té la preparació i dedica el temps a aclarir els objectius,
així com a intentar esbrinar els dels altres. És equilibrat i responsable, el
preocupa aconseguir un bon resultat i és equitatiu i durador. Utilitza sempre
l’enfocament guanyar-guanyar.

• Manipulador. És el tipus de negociador més complex. Igual que els
promotors, planteja les negociacions com una guerra, però així com aquests
fan sentir el pes de la seva bota des del primer moment, amb el manipulador
no te n’adones fins que ja és massa tard. Es presenta amable, de vegades fins
i tot massa, però alhora fred i distant, sempre intenta sostreure informació,
però ell no la facilita.
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Tractament a aplicar a cada estil:

1. Amb els harmonitzadors cal ser amables i no preocupar-se pel factor temps,
tret que se’ls vulgui posar nerviosos. Per fer-ho, res millor que pressionar-
los amb els objectius, ser rigorosos en els plantejaments.

2. Amb els conservadors, cal ser precisos i tractar de potenciar les argumen-
tacions, tret que es pretengui descol·locar-los. Per fer-ho, res millor que
generalitzar i passar d’un tema a un altre sense concretar gens.

3. Amb els agressius, cal valorar obertament les seves idees, mostrar-los
interès pels seus punts de vista, tret que es vulgui fer-los enfadar. Per fer-ho,
el més apropiat és no escoltar-los, ni tenir-los en consideració.

4. Amb els cooperatius, cal anar directes al gra de forma ordenada fent-los
veure els beneficis que es poden obtenir si es col·labora mútuament, tret
que es busqui entorpir-los en el procés de negociació.

5. Amb els manipuladors, cal tenir molta cura perquè tracten d’obtenir avan-
tatges per a qualsevol tipus de procediment. Els perd l’ego i la necessitat de
reconeixement i poder.

1.5 Qualitats de bon negociador

En un mercat competitiu utilitzar correctament el poder d’impacte i la influència
és el que diferencia uns negociadors d’uns altres. Avui en dia la negociació és un
procés de comunicació estratègic, on el negociador ha d’aconseguir sortir-se amb
la seva i al mateix temps aconseguir que l’altra part quedi satisfeta.

La negociació és el procés per arribar a una mútua satisfacció de dues
o més parts a través d’una acció de comunicació, on cada part fa una
proposta inicial i rep una contraproposta, amb l’intent d’aproximar-se al punt
d’equilibri d’ambdues ofertes.

Negociació

El bon negociador ha de detectar quina és l’estratègia per als seus objectius. La
confiança i la seguretat atorguen convicció en el discurs negociador.
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Negociació és:

• Informació: procés que cal preparar i del qual cal conèixer bé els
passos, els trucs i les estratègies.

• Comunicació: procés pel qual dues parts negocien i creuen que poden
aconseguir més amb el diàleg que sense.

• Argumentació: procés en el qual dues parts que tenen un conflicte
d’interessos busquen el millor resultat possible.

Negociar implica complir una sèrie de normes.

Negociar és un acte de comunicació per intentar arribar a acords amb interessos
comuns. El problema és que moltes vegades hi ha interessos oposats. Per tant,
negociar és imprescindible quan:

• Entre ambdues parts hi ha un conflicte d’interessos, contraposats i enfron-
tats.

• Hi ha voluntat d’acostament entre ambdues parts, ja que desitgen trobar una
solució acordada que els pugui aportar avantatges.

Les habilitats d’un bon negociador són:

1. Conèixer el comportament i els estímuls que el fan reaccionar d’una manera
o d’una altra.

2. Tenir motivació per la negociació.

3. Ser bon comunicador d’allò que pretén negociar.

4. Empatitzar amb l’altra part: escoltar i preguntar, i així aconseguir informa-
ció de quines són les emocions que poden despertar l’interès dels clients.

5. Satisfer els interessos d’ambdues parts. Mostrar assertivitat.

Taula 1.1. Qualitats d’un bon nego-
ciador

Qualitats a potenciar Defectes a evitar

Autocontrol Monopoli de la conversa

Creativitat Incomoditat davant la incertesa

Capacitat d’observació Ingenuïtat

Capacitat d’escolta Manca de confiança

Flexibilitat Rigidesa

Paciència Agressivitat

Persuasió Excessiva autocomplaença

Autoconfiança Excessiva emotivitat

Ment analítica Baixa autocrítica

Perseverança

Els negociadors són bons comunicadors:
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• Tenen una fluïdesa verbal excel·lent, amb una gran capacitat per expressar
en un llenguatge senzill adaptant-lo contínuament al nivell dels seus inter-
locutors.

• Són grans observadors, ja que són conscients que el llenguatge no verbal de
les persones diu molt més que les simples paraules.

• Són molt persuasius, perquè adapten els seus arguments racionals i emoci-
onals a les motivacions reals dels seus oponents.

• Demostren una gran capacitat d’escolta activa.

Els negociadors posseeixen una intel·ligència intuïtiva:

• Sintetitzen amb summa rapidesa i claredat davant qualsevol situació.

• Són molt resolutius davant els problemes buscant accions òptimes per
resoldre’ls.

• Intenten endevinar què “hi ha de més” en la comunicació de l’oponent.

• Són excel·lents planificadors i organitzadors.

Els negociadors són competents i grans coneixedors de la seva matèria:

• Tenen coneixements, tant tècnics com comercials, dels productes, serveis o
idees objecte de la negociació.

• Tenen coneixements amplis sobre la psicologia del comportament. Són
respectuosos amb el protocols i les diferents posicions personals.

A més, per norma general tenen un caràcter amb cert grau d’humor i optimisme,
resulten ser persones molt socials i cordials. Quan negocien, gaudeixen mentre
realitzen les seves tasques.
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Consells per negociar amb èxit:

• Aprendre dels errors, tenir humilitat.

• Elaborar preguntes per obtenir informació.

• No fer-se notar mai per l’èxit obtingut en una negociació.

• Establir un nombre equitatiu de persones negociadores.

• Escoltar i observar molt atentament.

• Negociar amb visió global.

• Si no hi ha necessitat de negociar, no tirar endavant.

• Negociar amb persones amb poder de decisió.

• Definir els objectius i un pla de negociació.

• No efectuar mai cap concessió sense obtenir alguna cosa a canvi.

• Mostrar tranquil·litat i paciència.

1.5.1 Errors en la negociació

Sigui per la falta d’experiència o per qualsevol altra causa, hi ha aspectes que cal
evitar en una negociació:

• Objectius mal definits o mal plantejats. Si no estan clars, facilita l’assoli-
ment dels objectius de l’altra part.

• Aparició prematura de postures fermes i inflexibles. Tota negociació
requereix un procés de diàleg i comunicació que va efectuant progressos
a poc a poc.

• No escoltar. Els negociadors novells tenen desitjos de “convèncer” el
contrari amb argumentacions i no escolten la contrapart.

• No saber revelar les dades i la informació de què disposem de forma
progressiva, gradual i al moment oportú.

• Predomini de l’emotivitat sobre la racionalitat.

• No recapitular els preacords o acords assolits en la mesura que es van
obtenint.

• Pensament en termes de vèncer, de guanyar a costa de l’altra part (guanyar-
perdre). Una negociació ben resolta no té vencedors ni vençuts: la
satisfacció de les seves necessitats ha de ser equilibrada.
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Els elements de l’oferta són:
les característiques dels
productes o serveis, els
preus i les condicions de
pagament, els terminis de
lliurament, les normes
complementàries...

Les emocions no es poden
ignorar. Per ser efectiva, la
negociació ha de combinar
el treball del cervell i el
control de les emocions.

1.6 Fases d’un procés de negociació

En tot procés negociador les propostes inicials d’ambdues parts es troben, en
principi, allunyades, però ambdues parts tenen un objectiu comú: volen arribar
a satisfer les seves mútues necessitats i interessos. Això és el que els impulsa
a negociar, arribant a aquest punt mitjançant acostaments graduals produïts per
les diferents etapes dels seus arguments i objeccions, al costat de l’intercanvi
d’alternatives i concessions mútues.

L’inici del procés negociador comença quan cadascuna de les parts fa
conèixer a l’altra la seva idea sobre el valor òptim de la variable negociada.

Al principi, la posició d’una part no coincideix amb la de l’altra. En el punt
d’arrancada les primeres posicions donen pas al procés negociador. L’objectiu
és un plantejament més raonable, ja que és la pretensió real que la part entén què
ha d’aconseguir en la negociació. El punt de ruptura és el límit que tota part ha
de plantejar-se en la negociació. Una vegada s’hagi traspassat, la consecució de
l’acord és més perjudicial per als interessos propis que el mateix desacord.

El 80 per cent de l’èxit de la negociació depèn d’una bona preparació.

Les fases de la negociació són:

1. Fase de preparació: aquesta és l’etapa més important, perquè en funció de
la informació i les dades obtingudes del client es preparen millors arguments
per al desenvolupament de les etapes successives.

• Es recapta el màxim d’informació sobre l’empresa o client, l’entorn i
els objectius.

• S’han de conèixer a la perfecció tots elements de l’oferta i no impro-
visar.

• Cal ressaltar els avantatges de les ofertes.

• S’estableix un pla estratègic per desenvolupar un argument original,
demostracions amb proves.

• S’ha de determinar abans de la reunió el marge de negociació i prevenir
alternatives en el cas que no s’arribi a un acord.

2. Fase de desenvolupament

• El domini de les tècniques de comunicació, l’escolta i l’observació
junt amb l’empatia i la paciència són claus durant el procés.

• Es comprova des del primer moment l’avantatge que reporta haver
dedicat temps a la preparació.

• Els negociadors posen en joc totes les seves habilitats personals i
professionals.
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El 80% d’una negociació es
guanya abans d’asseure’s

en una taula. Llegiu:
bit.ly/2yoNGTS.

• En el desenvolupament es duen a terme: l’estratègia, els arguments
i possibles objeccions. Els arguments intenten neutralitzar les pos-
sibles objeccions que poden tancar el pas als èxits esperats, s’ha de
fer veure a l’altra part que el que demana és raonable i demostrar-ho
aportant les proves per no dubtar.

• Es tracta de crear un clima de no-confrontació respectant les postures
dels adversaris. Un bon negociador sap controlar-se davant els atacs
de l’altre, i no oblida mai el seu objectiu.

• Cal ajustar millor les estratègies en funció de la informació obtinguda
i els objectius proposats.

3. Fase d’acords

• El negociador ha de ser flexible. En el cas d’un negociador difícil, cal
utilitzar estratègies.

• Els estils personals de negociar busquen la cooperació o la confronta-
ció.

• Cal separar sempre les persones del problema a tractar, perquè l’impor-
tant és resoldre l’assumpte i aconseguir els objectius que s’han fixat.

• Compromís a complir tots els acords establerts en un contracte escrit.

• Tractar de concloure amb la satisfacció d’haver cobert els objectius
d’ambdues parts. Així, davant d’una negociació “guanyar-guanyar”,
es mantenen les portes obertes per a negociacions futures amb el
client.

• La conclusió de la negociació acaba amb el seguiment i l’avaluació
del procés.

S’ha de reflexionar després de cada procés, per aprendre noves habilitats.

1.6.1 Preparació de la negociació

Una vegada identificat el tipus de negociació, competitiva o col·laborativa, les
negociacions requereixen una preparació acurada.

La preparació del procés de negociació implica:

1. Establir el marge de negociació de les condicions comercials.

2. Obtenir informació de l’altra part: els seus objectius, el seu poder de
negociació...

3. Analitzar els punts febles i forts de l’oferta: amb arguments que refermin
les seves fortaleses i esbrinar com resoldre o minimitzar les febleses.

Les diferents parts en la negociació i la mediació han de:

https://www.crecenegocios.com/proceso-de-la-negociacion
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Preparar un bon dossier de
negociació dona la sensació
de seguretat.

• Informar les persones sobre el procés de negociació.

• Informar els actors sobre els procediments de negociació.

• Fomentar l’apropiació per part dels participants i mantenir expectatives
realistes.

• Ajudar a triar el lloc i l’hora adequats per efectuar les negociacions.

• Fer preguntes clau sobre l’escenari, l’hora, el lloc, etc.

Un procés negociador comença quan cadascuna de les parts fa conèixer a
l’altra la seva idea sobre el valor òptim de la variable negociada. És el punt
d’arrencada.

Aquesta posició d’arrencada no coincideix amb la que té l’altre. Si des d’un
principi saben que han de negociar, la primera posició serà exagerada, perquè és
un pur intent de posar a prova l’altre i està lluny de les veritables pretensions de les
parts. Amb aquestes primeres posicions del punt d’arrencada, s’engega el procés
negociador. Una negociació ha d’haver marcat els objectius i estratègies a seguir.
Si no és així, és garantia de fracàs. Per aquest motiu la preparació adequada és un
pas ineludible.

S’han de marcar uns objectius i establir quins són els més importants, de forma
clara i per escrit. Això és el que determina el marge de la negociació. Si hi ha més
d’un objectiu, cal prioritzar-los sobre la base del grau d’interès de cadascun. Tota
negociació té dos objectius principals:

• Arribar a un acord en el contingut.

• No trencar la possibilitat de seguir negociant en altres circumstàncies, és a
dir, estar disposat a cedir en determinades circumstàncies.

Les qüestions per resoldre són si les necessitats que es pretén satisfer són
ambicioses però raonables. És necessari fixar les expectatives amb realisme. La
satisfacció d’una negociació és directament proporcional a les expectatives inicials
que es marquen. Si les fixem molt elevades, les probabilitats d’insatisfacció al final
augmenten.

1. Què es vol aconseguir?

2. Com es pot aconseguir?

3. Per què es vol aconseguir?

4. Què és negociable i què no ho és?

Establir i conèixer els aspectes d’una negociació és fonamental per
aconseguir-la.
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Els aspectes que cal tenir en compte són: el marge de maniobra, és a dir, quina
és la proposta inicial i quin el límit mínim que s’acceptaria per arribar a un acord;
el marge de negociació, que és la distància que hi ha entre la demanda d’una de
les parts i l’oferta de l’altra; la zona d’acord, quan coincideixen els marges de
negociació d’ambdues parts, i la zona de desacord, quan el màxim que ofereix
l’oferent és inferior al mínim del demandant.

A continuació, cal saber la posició de l’interlocutor: quines són les seves
prioritats i quin podria ser el seu marge de negociació. Per exemple, sobre les
seves aspiracions, febleses, idees, aptitud per escoltar i negociar, temps disponible,
així com sobre les zones comunes d’afinitat.

Posteriorment, cal analitzar tota la informació disponible sobre l’altra part i els
seus punts de vista:

• Com és l’interlocutor?

• Quines són les seves posicions d’interès, les emocions, els reconeixements,
la millora de relacions o la seguretat?

• Quines concessions pot fer un i altre?

• Quines conseqüències positives i negatives tindria acceptar les propostes?

Exemples per conèixer l’altra part

• Determinar els papers que representarà cadascun dels membres participants en la
negociació, així com el grau de coordinació. Per exemple: portaveu, decisor final, agressiu,
facilitador...

• Establir contactes informals amb la finalitat de saber per on poden anar les demandes, encara
que cal ser prudents en les informacions que es recullin.

• Preveure una possible ruptura. Valorar les conseqüències i costos de no aconseguir acords i
trencar les negociacions.

Informació sobre l’altra part

Per a la cerca d’informació de la part contrària, és convenient fer-se les següents
preguntes:

• Què pretén la part contrària en aquesta negociació?

• Quins són els seus interessos i motivacions?

• Intentarà pressionar?

• Quina posició té en l’empresa?

• Disposa de temps per aconseguir el que volen?

• Quins poden ser els seus límits màxim o mínim?
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• Ens han buscat ells a nosaltres o tot el contrari?

• Estarien disposats a canviar preu per qualitat?

• Busquen solament compensacions de tipus comercial?

• És una negociació aïllada o per contra preveiem una relació estable en el
temps?

De l’altra part és important conèixer:

• Si es negocia per iniciativa pròpia o hi ha persones o empreses que hi donen
suport. Si té suficient autoritat per acceptar les diferents alternatives o
simplement pretenen sondejar i consultar.

• Si la forma de negociar ve condicionada per una sèrie de variables.

• Si està condicionada per la necessitat de serveis o productes. Així, el seu
estil serà participatiu i cooperador.

• Si alguna part està en inferioritat perquè necessita l’oferta. Així, la forma de
negociar és de confrontació. Depenent de la situació de poder, els objectius
i les metes de l’altra part, cal preparar les tàctiques i els arguments.

• Si no es coneix gaire la part contrària, la millor estratègia és cercar una
primera trobada per a preguntes que ajudin a obtenir informació i ajornar
l’acord per a un altre moment.

A banda de fer preguntes, la recerca d’informació se centra a:

• Cambres de comerç (www.cambrescat.es)

• Professionals del sector

• Registres

• Associacions empresarials (www.acedecatalunya.org )

• Contactes personals amb la competència

• Informes i altres

Amb la informació de les diferents fonts, el següent pas és confeccionar una taula
de preguntes i observacions pràctiques davant d’una negociació, per saber els
interessos, la posició i les necessitats de l’altra part.

Exemple de taula de recollida d’informació

Vegeu com elaborar una taula de preguntes per recollir informació per tal de començar a
negociar. Podeu seguir la següent estructura per elaborar totes les preguntes i respostes.

http://www.cambrescat.es/
http://www.acedecatalunya.org/
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Taula 1.2.

Preguntes abans de negociar Observacions i
respostes

. .

. .

. .

Finalment, cal procedir a identificar les pròpies motivacions i les del contrari. Així,
s’aconsegueix:

• Adaptar l’oferta de negociació a les necessitats de tots dos.

• Preveure amb prou antelació les possibles objeccions.

• Preparar l’estratègia argumental i demostrativa.

• Definir les concessions que esteu disposats a fer, calculant el cost que ens
suposa o el valor que pugui donar l’altra part...

Fixació dels objectius i els límits de la negociació

La següent fase és establir els objectius primaris i secundaris i determinar amb
els objectius quines són les aspiracions i les metes que es pretén aconseguir.

• Les aspiracions són el conjunt d’objectius proposats, és a dir, aquells que
es volen aconseguir en una negociació per cobrir les necessitats. S’han de
marcar les aspiracions més altes possibles.

• Les metes són els interessos conceptualitzats de forma més global que els
objectius. La seva projecció és a mitjà o llarg termini.

Exemple d’objectiu primari i secundari

Els directius de la cadena hotelera XXXX comuniquen als seus comercials la negociació
que tenen prevista per a l’any 2020:

“Desitgem penetrar en el mercat de Cuba en un 20 per cent (meta). Per a això els
tres mesos vinents hem d’intensificar la introducció de la cadena hotelera XXXX amb
promocions a l’Havana (objectiu) A més, hem d’aconseguir negociar amb els clients del
tipus X contractes d’exclusivitat per a la temporada alta de vacances (un altre objectiu)”.

• Els objectius són realitzacions parcials a curt termini i parts necessàries
a complir per aconseguir les metes proposades. Es refereixen a accions
clares i concretes que es pretenen. A més, han d’estar proveïts de mitjans
per realitzar-los.
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Exemple de meta i objectiu

La Dolors fa diversos anys que treballa a la universitat i desitja ocupar el càrrec de cap
de departament (meta), ja que per al curs 2018/19 quedarà vacant. La Dolors es fixa dos
objectius: negociar amb el director la possibilitat d’ocupar el lloc i millorar el coaching amb
un màster especialitzat (objectius).

La preparació de l’estratègia serveix per definir la finalitat i els objectius
principals de la negociació:

• Resultat òptim, que equival al millor resultat possible de la
negociació.

• Resultat acceptable, per sota del primer però suficient per tancar un
acord o negociació.

• Resultat mínim, que marca el mínim acceptable per sota del qual no
interessa tancar cap acord.

En tota negociació s’han de conèixer les metes del client per intuir quins poden ser
els objectius planejats per aconseguir-les. I, per altra banda, s’ha d’intentar trobar
una via comuna d’acord entre les metes.

Consells per definir els objectius:

1. La negociació és una via de doble sentit i no es poden satisfer els interessos
d’ambdues parts. L’única forma de trobar un comú acord és intercanviant
compensacions mútues.

2. En cas que no hi hagi consens, és millor posposar una negociació o no
acceptar-la que arribar a un mal acord.

3. Per establir les aspiracions i metes s’han de determinar els objectius:

• Jerarquia d’objectius per ordre d’importància

• Determinació d’objectius principals i secundaris

• Previsió d’alternatives compensatòries

• Avaluació de si són adequats i reals

• Síntesi (per exemple, amb xifres, terminis d’execució o valors.)

Elaboració del pla estratègic

El pla estratègic és el conjunt d’activitats coherents i integrades dirigides a la
consecució dels objectius en la resolució del conflicte.

“La negociació és un procés en el qual es pren una decisió conjunta per part de dos o més
negociadors. Les parts verbalitzen primer les seves demandes contradictòries i es mouen,
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posteriorment, cap a l’acord, mitjançant un procés de realització de concessions o recerca
de noves alternatives.”

Dean G. Pruitt (1986). Dins de Villa, Juan Pablo. Manual de negociación y resolución de

conflictos.

El negociador pot utilitzar estratègies o tàctiques d’interacció per solucionar con-
flictes i poden aparèixer en qualsevol moment del procés de negociació. La solució
de problemes és l’intent de trobar alternatives acceptables i satisfactòries per a
ambdues parts. La rivalitat té l’objectiu d’aconseguir els objectius propis, forçant
l’altra part. És necessari mantenir: flexibilitat, amb una reducció d’objectius i
aspiracions, i inacció, amb una activitat mínima per part dels negociadors.

• L’estratègia de solució de problemes persegueix la col·laboració i la conci-
liació, generant majors resultats conjunts i permetent el compromís amb
l’acord i millorant les relacions interpersonals. Aquesta estratègia pot
aparèixer en diferents moments:

1. A l’inici, amb la identificació del problema.

2. Durant la negociació, quan es proposen alternatives i solucions al conflicte.

3. Al final del procés de negociació.

L’objectiu d’un pla estratègic és influir en les converses per obtenir alguna cosa que
l’altra part no vol donar. El negociador necessita traçar un pla estratègic, perquè
l’ajuda a mentalitzar-se i a enfrontar l’inesperat.

Les dues opcions estratègiques bàsiques són:

1. Prendre la iniciativa, per imposar les preferències quant al temps, la durada,
el ritme, el lloc i l’agenda de treball.

2. No prendre la iniciativa, per mantenir-se a l’espera i/o arribar a forçar l’altra
part a prendre la iniciativa. En aquest cas, el negociador només ha de
preocupar-se de mantenir el llistó mínim i aconseguir els seus objectius.

Una estratègia és un grup de decisions coherents relatives als objectius, els
mitjans i les accions en un món en constants rivalitats.

Una estratègia de fermesa eleva el risc de no arribar a un acord, suscitant reac-
cions de confrontació. Per això és convenient establir una estratègia d’equitat i
fer concessions equitatives. Els camins per obtenir algun producte o servei són la
força, la diplomàcia, l’astúcia i la negociació.

Perquè una negociació tingui èxit, el negociador ha de complir tres premisses:

• Disposar en ordre les fases d’anàlisi i preparació (estratègia = habilitat per
dirigir un assumpte).
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Cal anar amb compte en la
forma d’utilitzar la tàctica de
l’assalt directe, ja que
l’objectiu és acoquinar però
mai ofendre i humiliar.

• Tenir habilitat per negociar, entendre i precisar (tàctica = habilitat per
aconseguir un fi)

• Desenvolupar amb habilitat arguments i tancar el tracte (tàctica).

Hi ha diferents tipus de tàctiques que s’utilitzen:

• Assalt directe: tàctica dissenyada per pressionar i impressionar el contrari.
S’utilitza amb arguments poderosos i contrastats, amb la finalitat de produir
en l’adversari intimidació i incomoditat. Realment el que desitja és afeblir
o desorientar la part contrària.

Exemples d’assalt directe

Una acadèmia fa compres setmanals a una empresa proveïdora de material d’oficina per
proveir els alumnes de material per a l’estudi i abans de canviar a uns proveïdors més
econòmics, utilitza la següent tàctica amb el proveïdor actual:

“Fins que no efectuï una bonificació del 10% de les compres que hem realitzat durant aquest
any a la seva empresa, no farem noves negociacions. A més, pot ser que ens perdi com a
clients”.

Un comprador que negocia les condicions de compravenda d’un vehicle amb un comercial
d’un concessionari utilitza la següent tàctica:

“Té autoritat suficient per tancar el tracte?”

• Recés: ajornament de temps curt (normalment 15-30 minuts) per reconsi-
derar alguns aspectes de la negociació. Els avantatges de la tàctica de recés
són que si el ritme del procés no és favorable, aconsegueix començar en un
altre moment, i que permet valorar o revisar i si és necessari utilitzar altres
arguments en el descans.

• Fal·làcia: atreure o despistar l’oponent amb arguments falsos, per persuadir-
lo i influir en ell amb l’ànim que cedeixi a les pretensions del negociador.
És una tàctica utilitzada per grans empreses, quan entaulen negociacions
per primera vegada amb nous proveïdors.

Exemple de fal·làcia

Un empresari fa una comanda a un comercial d’una empresa per un servei d’àpats:

“Passi’m un pressupost per a 300, així que concedeixi’m totes les possibles bonificacions
per aquesta quantitat”.

Quan l’empresari, després de rebre el pressupost, fa la comanda, aquesta és menor de la
pactada amb les bonificacions al pressupost.

• Cimbell: tàctica per fer creure a l’altre que tot estava acordat, però a l’últim
moment sol·licitar més coses.

• Gran muralla o disc ratllat: tàctica que consisteix a ser inflexible i no
cedir; es caracteritza per desgastar l’altra part indicant que no hi ha una
altra alternativa possible.
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Exemple de gran muralla

“Lamento molt no poder concedir-li aquest desig, són normes de la meva empresa.”

“Si la seva pretensió és que redueixi un 20% el preu, li prego que no passem a altres
qüestions, ja que solament estic autoritzat per realitzar fins a un 10% de descompte. Ho
lamento moltíssim.”

El negociador, per suscitar la seva estratègia, ha de plantejar-se, entre d’altres,
algunes de les següents preguntes:

• Quins riscos hi haurà?

• Hi haurà un clima de confiança i cooperació?

• Què penso obtenir?

• Què penso atorgar?

• Quin és el llistó mínim?

• Com puc conèixer l’altra part?

• Utilitzaré tàctiques de pressió?

• Parlaré de la competència?

Qualsevol estratègia implica eleccions preparades o prèvies.

Estratègies i tècniques de negociació

Un cop coneguts els objectius principals i les possibles alternatives per si no
prospera la negociació, cal plantejar-se si és convenient arribar a uns acords
intel·ligents i reformular la situació. Aquest procés passa per:

1. Explorar els interessos de cada part, també els que hi ha darrere de les seves
posicions explícites.

2. Detectar els interessos comuns, els divergents i els antagònics.

3. A partir de l’exploració d’interessos, generar noves propostes d’atributs per
donar resposta als interessos en comú, fins on sigui possible.

4. Organitzar l’inventari obert de qüestions en la negociació, els intercanvis
i les transaccions que optimitzin les utilitats dels negociadors i formin
l’acord.

5. Remetre la resolució dels aspectes més antagònics o distributius a criteris o
procediments imparcials i independents de la voluntat dels negociadors.

A partir d’aquesta reformulació, els negociadors passen a ser corresponsables de
la resolució intel·ligent d’un problema utilitzant les seves pròpies estratègies.
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L’estratègia és la manera en què cada part tracta de conduir la negociació
amb la finalitat d’aconseguir els objectius. Es poden definir estratègies
genèriques a partir de les quals cada part ha de decidir les seves pròpies
estratègies específiques.

Les dues estratègies genèriques són:

• Estratègia guanyar-guanyar: es busca que ambdues parts guanyin inten-
tant arribar a un acord que sigui beneficiós per a totes dues. Es defensen tots
els interessos en joc. L’altra part es percep com a col·laboradora. Aquest
tipus de negociació genera un clima de confiança, ja que ambdues parts
assumeixen concessions. Probablement cap de les parts obtingui un resultat
òptim, però sí un acord suficientment favorable. Així les parts se senten
satisfetes, garantint d’aquesta manera que cadascuna tracti de complir la
seva part de l’acord. Aquest clima d’entesa fa possible que al final de la
negociació el benefici a compartir puguis ser major que l’inicial, a més
d’estrènyer relacions personals. Per tant, les parts volen mantenir viva
aquesta relació professional, la qual cosa els porta a maximitzar en el llarg
termini el benefici de la seva col·laboració.

• Estratègia guanyar-perdre: cada part tracta d’aconseguir el màxim be-
nefici a costa de l’oponent, sense preocupar-se per la situació en la qual
queda l’altre. Mentre que en l’estratègia guanyar-guanyar es genera un
ambient de col·laboració, en aquesta estratègia l’ambient és de confrontació,
ja que es veu l’altra part com a contrincant a qui cal derrotar. Les parts
desconfien mútuament i utilitzen diferents tècniques de pressió amb la
finalitat d’afavorir la seva posició. Un risc de seguir aquesta estratègia a
força de pressionar l’oponent és que la part pot sortir-ne guanyadora, però
quan l’oponent veu la injustícia del resultat pot resistir-se a complir la seva
part de l’acord i acabar recorrent a la llei, dificultant així les relacions futures
o les perllongades en el temps.

En la venda, les tècniques que utilitza un venedor mitjançant la negociació per
poder aconseguir resultats satisfactoris són:

1. Recollir informació relacionada amb allò que el client vol obtenir de l’acord.

2. Amb l’ajuda de la informació obtinguda, influir en les seves decisions i
utilitzar recursos com:

• El mètode del cop: consisteix a oferir una raó contundent per tractar
de convèncer el client.

• El mètode del pas a pas: consisteix a ordenar els temes o arguments
des d’aquells que són menys importants fins als més importants.

• La dialèctica: consisteix a exposar els arguments utilitzant figures
retòriques.

3. Conduir la conversa quan l’altra part intenti desviar-la o plantegi objeccions.
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4. Afavorir l’enteniment, amb l’objecte que ambdues parts puguin arribar a un
acord, per fixar una data, un lloc i una hora per a l’entrevista, amb l’objectiu
que cada part pugui planificar la forma en què exposarà els seus arguments.

El venedor sempre ha de negociar tenint en compte totes les alternatives o
possibles solucions que aportin beneficis, tant per al client com per a l’empresa
per a qui treballa.

1.6.2 Desenvolupament de la negociació

La trobada entre les parts es desenvolupa en les següents fases:

1. La presentació de la posició d’una part i l’anàlisi de la posició de la
contrapart. Es refereix a quines són les condicions de la venda planejades
pel venedor i com és manifestat l’interès per part del comprador per tancar la
venda, però aquest no està disposat a acceptar les condicions proposades pel
venedor. S’inicia l’etapa per conèixer al client, la seva personalitat, les seves
prioritats i necessitats. Es fa la identificació i valoració de la posició inicial
del client i la recerca de les posicions comunes de les parts que intervenen
en la negociació.

2. La determinació de les condicions de la negociació i recerca del punt en
comú de les parts.

3. La realització de propostes i concessions. Donat el cas, cada part justifica
les condicions a aconseguir, accepten o rebaten les diferents propostes.
L’intercanvi de propostes generalment està basat en les diferents ofertes
econòmiques.

1.6.3 El pacte o acord de la negociació

Amb l’acord es dona pas a l’última etapa del procés de negociació, ja que és el
moment de reafirmar el desig d’efectuar el tancament de la negociació.

L’acord marca el final d’una negociació que ha conclòs amb èxit.

L’acord s’ha de plasmar per escrit, perquè posteriorment es puguin interpretar
fidelment els termes si sorgeixen diferències. També pot servir de model per a
futures renovacions. El document on es recull l’acord exigeix:

• Un recull fidel de tots els punts tractats i acordats. Qualsevol dubte que
sorgeixi ha de plantejar-se abans de signar-lo i tenir la seguretat plena que
recull exactament el que un ha negociat.
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• Un recull dels acords específics que poden ser necessaris en les futures
negociacions.

• La renovació tàcita o expressa de l’acord.

• Els esdeveniments que permeten cancel·lar-lo anticipadament.

• Les garanties aportades per cada part.

• Els actes que es consideren causa d’incompliment.

• Les possibles sancions a aplicar, etc.

Com més a prop estigui l’acord definitiu, s’ha de fer saber a la contrapart
que s’aproxima un tracte acceptable perquè no esperi més concessions. Abans
d’arribar a l’acord també és recomanable haver tractat tots els punts per evitar que
l’altra part pugui realitzar demandes durant els últims minuts de la negociació.
Finalment, al moment d’arribar a un acord cal tenir present el valor de les relacions,
és a dir, crear i conservar bones relacions amb l’altra part. Per exemple, per a un
bon tracte és recomanable buscar un acord on l’altra part també estigui satisfeta i,
després de l’acord, si en sortim afavorits, mantenir-hi una bona relació, preguntar
si tot està correcte.

Per concloure una negociació no és necessari que ambdues parts estiguin en les
seves respectives posicions límit, ja que la incertesa sorgeix quan cap de les parts
està segura de quin és realment el límit de l’altra. El negociador s’enfronta a la
incertesa de la negociació quan no se sap si realment ha aconseguit obtenir de
l’opositor totes les concessions possibles:

1. Si la negociació s’allarga més temps de l’esperat, hi ha temps per obtenir
totes les concessions possibles de l’opositor i viceversa.

2. Si la contrapart pensa que ja té el que volia, el tancament augmenta la
confiança, i amb més rapidesa i menys cost s’arriba a l’acord.

La decisió de tancar la fase d’intercanvis és una qüestió de criteris. Si creieu
que esteu en la vostra posició límit, tindreu un gran interès a tancar. Qualsevol
pròrroga de l’intercanvi provoca unes concessions que excedeixen els límits. El
més probable és que quan tanqueu no estigueu en la vostra posició límit. La
credibilitat del tancament és la que determina la reacció del nostre opositor. Un
intent de tancament prematur pot suposar arriscar la mateixa possibilitat de tancar.
El tancament ha de ser creïble. Perquè sigui acceptable, la proposta de tancament
ha de satisfer necessitats de l’altra part, presentar l’alternativa de manera que quedi
clara la determinació de no fer més concessions i que el que interessa a l’altra part
és tancar un acord en aquest moment. És clau l’elecció del moment correcte per
tancar.

Tipus de tancament de l’acord

Hi ha diferents tipus i maneres de tancar un acord, depenent de la postura que
adopta cada part negociadora. Al final de l’acord se n’ha de fer seguiment i
signatura.
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• Tancament amb concessió: és la forma de tancament més freqüent en
les negociacions. L’intercanvi que ofereix una concessió per aconseguir
l’acord. L’acord és immediat i global en tots els aspectes negociats. És
millor fer el tancament amb una concessió petita que amb una concessió
sobre un punt important. Si no es pot fer cap concessió dels punts discutits,
és recomanable concedir un punt no suscitat en la negociació. L’elecció
exigeix imaginació i creativitat.

• Tancament amb resum: es tracta d’acabar la fase d’intercanvi amb un
resum dels acords destacant les concessions aconseguides i l’avantatge
d’arribar a un acord. És a dir, es tracta de fer una llista de les concessions de
cada part i de la venda. Si l’altra part accepta el resum respon que sí. Pot ser
que l’altra part respongui “sí, però” i doni la volta a alguns dels punts que
considera pendents. En aquest cas hi ha dues opcions: passar a un tancament
amb concessió o a una declaració formal que aquesta és l’última oferta. És
perfectament possible utilitzar el tancament amb concessió abans o després
del tancament amb resum. El tancament amb concessió està condicionat a
l’obtenció d’un acord immediat.

• Tancament amb descans: s’utilitza per donar temps a l’altra part de
considerar l’oferta, i també les alternatives de desacord. Si necessita aquest
temps i això no perjudica, és bo concedir-ho.

• Tancament amb ultimàtum: es resumeix amb la frase “o l’altra part
accepta el que se li ofereix, o en cas contrari...”. És molt arriscat i convé
pensar-s’ho molt bé abans d’utilitzar-lo. Com més gran sigui l’audiència
del tancament amb ultimàtum, més difícil resulta per a la part que ho rep
retrocedir sense una pèrdua de prestigi.

• Tancament disjuntiu: és la forma de tancament amb la presentació a l’o-
posició de la tria de dues solucions, ambdues dins dels límits pressupostaris
de la part que tanca. Té l’avantatge de donar certa llibertat d’elecció a la
contrapart, ja que el que ha decidit en l’últim terme té l’èxit psicològic.

El propòsit de la fase de tancament és aconseguir un acord. L’acord és el
punt final de la negociació.

Cal tenir present que la negociació es fa per arribar a un acord, encara que hi
ha negociacions en les quals cal preguntar-se si les parts volen realment arribar
a aquest punt. Cal tenir en compte que quan hi ha molt d’interès a arribar a un
acord, es poden descurar detalls acordats i com a conseqüència tenir problemes
a l’hora d’executar l’acord i cadascuna de les parts tenir la seva opinió. En les
negociacions més formals, cada part sol disposar d’un esborrany de treball. Si
la negociació ha estat oral, és convenient enviar a l’altra part un resum escrit de
la negociació, resumir l’acordat i aconseguir que l’altra part accepti el resum. Si
no hi està d’acord o vosaltres no esteu d’acord amb alguna cosa del seu, cal buscar
un acord sobre aquest punt. Les negociacions més complexes són les que deixen
més marge a la confusió.
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1.6.4 Control i seguiment de la negociació

Després de signar l’acord, el següent pas és el control i seguiment perquè es
compleixin totes les condicions pactades en l’acord. Per exemple, el compliment
dels terminis de pagament, de renovació de lloguer, de drets de traspàs, etc. S’ha
de fer un seguiment diari i un control de les condicions amb clients, proveïdors,
entitats financeres o col·laboradors.

L’acord marca el final d’una negociació i és plasmat per escrit. Això permet
interpretar fidelment els termes de l’acord si durant la seva execució sorgeixen
diferències i, a més, pot servir de model per a futures renovacions. Per tant, el
document de l’acord exigeix una lectura reflexiva, sentir que recull fidelment tot
el que s’ha tractat i acordat en la negociació. En el cas que sorgeixi un dubte,
s’ha de plantejar abans de signar l’acord i recollir exactament el que s’ha negociat.
L’altra part de la negociació reforça la seva posició davant futures negociacions
si durant el seguiment reclama els errors detectats, ja que aquests errors es poden
utilitzar per forçar millors condicions.

El document de l’acord ha de recollir:

• Punts principals tractats

• Acords específics que poden tenir transcendència durant la vida de l’acord.

• Garanties de cadascuna de les parts.

• Renovació tàcita o expressa.

• Actes que es consideren causa d’incompliment.

• Possibilitat de sancions a aplicar, etc.

1.7 Àmbits i límits de la negociació

Per tenir èxit en una negociació abans de començar les converses és necessari un
treball d’anàlisi i planificació, tenint en compte que planificar és un avantatge per
al negociador. Cal insistir que la disposició de temps es fonamental per qüestionar
si convé o no continuar amb la negociació.

A l’oferta inicial hi ha el límit de sortida o posició de partida, que és el que
defineix l’oferta inicial. Gairebé sempre és un valor allunyat de la realitat que
permet fer concessions fins a la zona objectiu. Un criteri a utilitzar per establir-lo
és el de plantejar ofertes inicials el màxim d’elevades o de baixes possibles (depèn
de si és oferta o demanda), però que permetin contestar racionalment a la pregunta.

La zona objectiu són els valors entre els quals s’espera que es tanqui l’acord. Si
l’acord és d’un valor superior serà clarament beneficiós, mentre que si està per
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La capacitat per resoldre
conflictes satisfactòriament

és el que caracteritza un
bon directiu.

sota pot ser acceptable encara que no compleixi totes les expectatives. La zona
objectiu ha de quedar definida objectivament a través de l’anàlisi de les necessitats,
interessos i desitjos de cada part negociadora.

El límit de ruptura o no acord és el punt per sota del qual és millor no tancar
l’acord, ja que les conseqüències del mal acord serien pitjors que el fet de trencar
la negociació. Cal preguntar-se què passarà si no s’arriba a cap acord, quines
conseqüències del no acord facilitaran establir fins on s’està disposat a arribar.

Un bon negociador sap fixar els seus límits de sortida i de ruptura. Fora
d’ells no hi ha acord i no els modifica una vegada iniciada la negociació.

La promptitud per arribar a un acord pot arribar a temptar acceptar acords per sota
del límit de ruptura. Cal demanar un ajornament i analitzar de nou la negociació si
s’arriba a aquest punt, per poder controlar les emocions i evitar acords no desitjats.

1.8 Resolució de conflictes

El conflicte es genera quan dues o més parts no són capaces d’arribar a un acord
perquè les seves visions no coincideixen. La diferent percepció és un “sentiment
enfrontat” que va dirigit cap a l’altra part en la creença que aquesta obstaculitza la
proposta. Hi ha conflictes quan l’autoritat no és prou forta, ni és capaç d’evadir-
los.

Davant dels conflictes s’ha de perdre la por, fer ús de la bona voluntat i posar en
pràctica habilitats com la creativitat i altres. Un mètode de tractament per poder
solucionar els conflictes:

1. Identificar clarament el problema.

2. Delimitar cada conflicte i tractar de resoldre’l de forma separada.

3. Centrar-se en els fets i no en els comportaments de les persones. Per
exemple, una afirmació com “vostès han tingut molts problemes amb el
veïnat perquè no compleixen les normes de convivència” incrementa el
conflicte.

4. Donar temps per buscar solucions i seleccionar la millor.

5. Expressar el problema com un interès mutu, ja que s’ha d’aconseguir la
col·laboració de l’altra part i per fer-ho ha de percebre que hi “guanya”
alguna cosa.

La resolució de conflictes indica la necessitat de conèixer l’origen i el final del
conflicte, buscant el benefici i la convergència dels interessos de les persones que
hi estan implicades. Els conflictes poden plantejar-se de diverses maneres, no hi ha
només una pauta que garanteixi la millor solució en tots els casos. Hi ha conflictes
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que són molt complexos perquè hi ha en joc aspectes que impliquen perdre o
guanyar coses molt importants per a alguna de les parts implicades i es necessiten
maneres més formals i elaborades per resoldre’ls. Aquests procediments més
formals poden ser exògens o endògens. Sense violència, és la llei del més fort.

Les vies exògenes de solució de conflictes són: la justícia, l’arbitratge i la
mediació.

• La justícia: representa la intervenció del poder de l’Estat i el conflicte es
resol mitjançant processos judicials en els tribunals.

• L’arbitratge: requereix la intervenció d’una tercera persona aliena al
conflicte que representa alguna institució amb autoritat per fer complir els
pactes als quals s’arribi.

• La mediació: és un mètode o tècnica per resoldre conflictes de manera
amigable mitjançant la intervenció confidencial d’una tercera persona im-
parcial que assisteix, redueix les emocions negatives i facilita la resolució
tot restablint el diàleg d’ambdues parts i ajuda a trobar solucions acceptables
per a les parts implicades. Sense la seva intervenció difícilment les parts
implicades haurien arribat a un acord.

Les vies endògenes per resoldre conflictes són: la confrontació i la negociació.

• La confrontació és la forma primària de resoldre els conflictes. Es resol
per la llei del més fort; per tant, sempre hi ha un guanyador i un perdedor.

• La negociació és una tècnica mitjançant la qual les parts en conflicte
dialoguen i arriben a un acord mutu ja que ambdues parts interaccionen
per arribar a una solució òptima.

Un conflicte mal gestionat és la causa principal de nous conflictes i dels objectius
no coberts. Per tant, la cerca de solucions dels conflictes passa a tenir les solucions
acceptades per ambdues parts per la via de la negociació col·laboradora.

1.9 Estratègies i tàctiques de negociació portades a terme per l’equip
directiu

Les tàctiques i les estratègies són diferents línies d’actuació utilitzades per les parts
durant el procés negociador.

Tàctiques de negociació

Les tàctiques defineixen les accions de cada part en l’execució de la seva
estratègia i l’estratègia marca la línia general d’actuació. Per tant, les
tàctiques són les accions en les quals es concreta l’estratègia.
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Els directius han de tenir
una visió estratègica.
Sobre això, vegeu el

vídeo basat en el
best-seller d’Spencer

Johnson “Qui s’ha endut
el meu formatge?” a la

secció “Annexos”.

L’estratègia marca l’horitzó, és la forma en què es defineixen els objectius.
L’estratègia és la manera de gestionar incidències anticipadament. És a dir, és
la capacitat d’anticipar esdeveniments que probablement tindran lloc en un futur,
marca les indicacions que han de seguir els membres d’una organització. Per regla
general tot directiu ha de saber gestionar les estratègies, per exemple, a l’hora de
definir com gestionar les incidències en el departament d’atenció al client o quin
tipus de client és el més rellevant per a l’organització.

La tàctica és el mètode d’execució per aconseguir els objectius marcats. Són els
passos que s’han de seguir per poder aconseguir els objectius. Per exemple, una
tàctica pot ser obrir un perfil d’Instagram de l’empresa, saber com a artesà del
vidre confeccionar vitralls per incloure-ho en un projecte de la construcció d’un
palau, innovar un servei d’enviament en 24 hores...

1.9.1 Tipus d’estratègies enfront dels canvis de posició i per
assegurar la credibilitat de la negociació.

La negociació i les actuacions que duu a terme una empresa amb diferents objec-
tius a aconseguir es poden trobar diferents estratègies depenent de les situacions;
per una banda, canvis de posició i, per l’altra, per assegurar la credibilitat del
compromís pactat.

Schelling suggereix dues recomanacions molt útils per facilitar els canvis de
posició (d’un mateix i de l’altra part) en la negociació, per tant, els tipus
d’estratègia són:

• Negociació de regateig o patró de concessió: són els intervals entre la
primera oferta i les successives concessions, que revelen informació sobre
si encara són possibles més concessions. El patró de concessions està
dissenyat per fer creure que s’ha aconseguit la màxima rebaixa raonable
possible i que s’ha d’acceptar el preu. Com a recomanació, cal evitar fer
concessions de gran interval, sigui quina sigui la posició en el regateig. Si
es fan, es posa de manifest que encara es pot perdre molt més.

1. Referit a un mateix. Quan es considera fer-se una concessió, cal tenir
en compte que afecta les estimacions de l’adversari sobre la nostra
pròpia fermesa i a més pot suggerir que l’anterior posició és un frau,
la qual cosa afectarà la credibilitat de la resta de propostes. Per això, és
necessari trobar una justificació per al canvi, fent una reinterpretació
racionalitzada dels fonaments de la nostra posició anterior perquè
resulti persuasiva per a l’adversari.

2. Referit a l’altra part. Quan l’adversari és a punt de cedir i no ho fa
perquè se sent compromès amb l’anterior presa de posició, hem de
mostrar-li que pot fer-ho de manera consistent, suggerint, per exemple,
que no li representa cap contradicció, perquè una anàlisi dels principis
que hi havia darrere de la seva posició li permet canviar-la.
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• Presa d’ostatges: es basa en conèixer el valor que té per a l’altra part un
dels elements en joc. Es pren aquest element com a ostatge i s’esbrina el
valor real que té per a l’altra part. Aquesta estratègia funciona en un context
conflictiu, quan hi ha diverses qüestions en joc. Si un dels elements és molt
valuós per a una part, l’altra part pot exigir un preu molt alt a canvi de cedir
en un altre.

Exemple de presa d’ostatge

Un pintor que ha de fer unes modificacions en les pintures dels paisatges de les parets del
menjador d’un hotel ha de perdre més temps del pactat. Per aquest motiu el preu pactat
s’incrementa.

• Amenaça estratègica: és el tipus de resposta que castiga l’altra part si
no fa o deixa de fer una determinada acció, però el compliment efectiu de
l’acció no està en l’interès de qui la formula. Les accions constitutives de
resposta no es durien a terme si no estiguessin compromeses. La raó d’això
és que qui compleix efectivament una amenaça estratègica castiga l’altre,
però també a si mateix i, de fet, actua contra els seus propis interessos.
Si l’amenaça estratègica té èxit, indueix o dissuadeix el comportament de
l’altre i no ha de ser utilitzada. Però, per tenir èxit, l’amenaça necessita estar
dotada de credibilitat. La credibilitat de les amenaces estratègiques es funda
en la proporcionalitat, el compromís i el valor de reserva. La credibilitat
és que l’amenaça sigui proporcionada a l’objectiu que es pretén obtenir,
així l’adversari pensa que es farà efectiva. El compromís irreversible amb
l’amenaça és el que pot fer que ens prenguin de debò. Quant al valor de
reserva, aquest subministra credibilitat precisament a l’amenaça estratègica
més freqüent: la que consisteix a donar a entendre que s’abandonarà
la negociació, si l’altra part no concedeix el que es demana. Per tant,
convé utilitzar la tàctica de transmetre la mateixa informació constitutiva
de l’amenaça però sense presentar la conseqüència de càstig com alguna
cosa aliena a la voluntat de qui la formula. Per exemple, en lloc de “abaixi
el preu de la nau o no m’interessa” és millor “em van oferir anar a veure
altres naus, però tinc pressa i vull deixar aquest tema tancat al més aviat
possible”.

Exemple d’amenaça estratègica

Un empresari negocia el lloguer d’un restaurant amb el propietari. En un punt de la
negociació l’empresari amenaça de llogar un altre restaurant.

Si el propietari no abaixa el preu, l’empresari està obligat a renunciar al restaurant si no vol
perdre credibilitat.

• Promesa estratègica: implica una recompensa si fa o deixa de fer una
determinada acció. En termes de negociació, una vegada obtinguda la
cooperació, hi ha un incentiu de no complir la promesa. La promesa és
un compromís amb l’altra part i sol ser necessària quan les últimes accions
d’una o les dues parts no estan sota el control de l’altra i pot haver-hi
algun incentiu per trair. Serà necessari, doncs, oferir una garantia perquè
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la promesa sigui creïble i motivi l’altra part a cooperar. L’instrument
que assegura el compliment de les promeses són els contractes. D’altra
banda, el compromís com a mecanisme de restricció, dota les promeses de
credibilitat. Perquè el compromís produeixi el resultat desitjat, l’adversari
l’ha de conèixer i entendre’l).

Dixit i Nalebuff (1991) proposen diferents fórmules per dotar de credibilitat els
compromisos i les agrupen sota els següents principis:

• Canviar l’estructura de recompenses: fer més costós trencar el compro-
mís que mantenir-lo. El canvi es pot obtenir mitjançant la subscripció de
contractes i mitjançant l’establiment i l’ús d’una reputació. Els contractes
canvien els guanys del joc perquè creen obligacions amb l’altre negociador
o amb un tercer l’incompliment del qual porta aparellada una sanció. La
reputació la crea i la manté un mateix, però pot tenir el mateix efecte
que els contractes. Si només es negocia una vegada, la reputació té poca
importància per garantir un compromís. Però si es negocia moltes vegades
amb uns i amb uns altres, la reputació s’estendrà i amb ella la percepció
generalitzada sobre la falta de compromís en la negociació.

• Canviar el model de funcionament del joc, per limitar la possibilitat de
renegar del compromís.

1. Tallar la comunicació després d’anunciar una operació pot fer irrever-
sible el compromís amb una opció determinada.

2. Negar-se la possibilitat de la retirada reforça la credibilitat del compro-
mís de mantenir la posició fins al final.

3. Establir un mecanisme automàtic de resposta: es tracta de crear
intencionadament un risc que no es controla del tot, així el descontrol
resulta intolerable a l’altra part, i l’obliga a cedir.

4. Moure’s pas a pas, o descompondre el compromís en parts per fer
creïble el compromís de complir cada part.

• Utilitzar unes altres persones com a intermediàries per ajudar a mantenir
el compromís. Si l’altra part ho accepta és un desavantatge, perquè només
ella pot fer concessions efectives per avançar en la negociació. Així,
l’intermediari, després de les “consultes”, sempre té l’última paraula.

1.9.2 Tàctiques de negociació

Les tàctiques de solució de problemes estan basades en dos estils de gestió del
conflicte:

• Mitjançant la integració: les parts de la negociació intenten aconseguir
resultats satisfactoris mutus per als interessos en conflicte.
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• Mitjançant el compromís: les persones intenten aconseguir acords satis-
factoris mitjançant la reducció mútua de les aspiracions i la realització de
concessions.

Una tàctica és una actuació deliberada, amb l’objectiu d’influir en el procés
negociador, pressionant la part contrària perquè cedeixi davant les exigències
de l’altra part.

Les tàctiques negociadores estan orientades en dues dimensions:

• La generació de solucions alternatives a les propostes iniciades per les parts
en conflicte; a més, requereixen un alt grau de creativitat.

• La cerca d’un compromís acceptable per a les parts.

Els resultats són possibles gràcies a l’ampliació dels elements sobre els quals es
negocia, el desenvolupament de noves opcions satisfactòries per a ambdues parts.

Quan les persones utilitzen una estratègia de resolució de problemes com la
cerca d’un compromís, mitjançant la utilització del nivell d’aspiracions propis o
de l’altra part i la resposta a les necessitats subjacents, intenten donar resposta
a aquestes necessitats subjacents més que als punts concrets que s’estableixen
en l’agenda negociadora. Així, és possible que la solució acordada respongui
a aquestes necessitats sense que necessàriament hi quedin plasmats els punts
concrets negociats.

1. Tàctiques de desenvolupament:

• Concreten l’estratègia triada, tant si és de col·laboració com de confrontació,
sense que suposin un atac a l’altra part.

• No tenen perquè afectar la relació entre les parts.

2. Tàctiques de pressió:

• Tracten d’enfortir la mateixa posició i afeblir la del contrari.

• Poden deteriorar greument la relació personal, ja que busquen confondre,
intimidar o afeblir la posició del contrari.

• Busquen crear una atmosfera tibant en la qual un se sap moure i que
perjudica l’altra part.

Exemples de tàctiques de pressió

Pressionar l’altra part a través d’un ultimàtum, forçant-la que prengui una decisió sense
donar-li temps per reflexionar.

Aferrar-se a la mateixa decisió sense concessions o amb condicions mínimes, buscant el
desgast de l’interlocutor. Es busca el seu esgotament fins que cedeixi.

3. Tàctiques de potestat:
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Una persona assertiva
utilitza el “no” amb

naturalitat i espontaneïtat,
sense provocar cap tipus de

tensió amb l’altra part.

• Basades en negociar sota l’aparença que es compta amb l’autonomia per
tancar el tracte i, finalment, quan després de moltes cessions de l’altra part
s’ha aconseguit un acord, es comunica que queda pendent de la conformitat
de la resta de socis (que plantejaran noves exigències).

• Són útils si s’utilitzen per forçar que s’acceptin unes condicions determina-
des sota l’amenaça que si aquestes es modifiquen, caldrà remetre la proposta
a la resta dels socis (més exigents).

Una negociació no es pot improvisar, sinó que el negociador s’ha d’adaptar a
l’evolució dels esdeveniments i saber detectar l’estratègia i/o les tàctiques de
l’altra part. D’aquesta manera és més fàcil anticipar els seus moviments i prendre
mesures oportunes.

Les tàctiques estan en mans del negociador i les fa servir depenent de les situacions
concretes en les quals es trobi amb l’altre interlocutor.

Les tàctiques més habituals són:

• Sol·licitar petites concessions abans de tancar l’acord.

• Exigir a l’altra part diverses cessions prèvies per negociar. Amb una posició
molt exigent es busca reduir les expectatives de l’altra part, marcant qui
mana.

• Reclamar la intervenció d’un mediador, assegurant la legalitat de la negoci-
ació plantejada.

• Concedir un ultimàtum, basat en la necessitat d’una decisió immediata o en
un altre client interessat.

• Fer peticions contínuament, i que no siguin mai suficients les cessions de
l’altra part.

• Amenaçar amb trencar negociacions.

• Sol·licitar a l’altra part repartir la distància que separa les dues postures,
buscant una acord en el punt intermedi.

• Donar informació falsa a l’altra part i prometre concessions que no es
compliran.

• Pressionar l’altra part amb terminis curts i innegociables. D’aquesta manera
l’acord portarà més ràpid al tancament de la negociació, ja que en tota
negociació sempre hi ha una part conciliadora que intenta aconseguir un
acord i una altra d’inflexible.

• Procedir al canvi de negociador, si el negociador arriba a concessions
inassumibles.

• Comunicar a l’altra part que l’acord queda condicionat a l’aprovació per un
òrgan superior i noves exigències després d’haver cedit.
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Perquè les tàctiques funcionin s’ha d’actuar amb professionalitat, preparació
de la negociació, franquesa, respecte per l’altra part i defensa dels mateixos
interessos.

Tècniques i tàctiques de la negociació, segons G. Kennedy

Al llibre Com negociar amb èxit G. Kennedy presenta alguns principis bàsics sobre les
tàctiques negociació:

• Les tàctiques són els mecanismes i models de conducta que les parts utilitzen per influir sobre
l’altra part i aconseguir una solució satisfactòria d’un conflicte. Aquestes accions tàctiques les
usen les parts en la negociació.

• L’objectiu de la tàctica és, per part del negociador, la consecució del millor acord possible. Són
més efectives les tàctiques que procuren aconseguir les màximes concessions de l’oponent
en l’acord. Cal que l’acord resulti avantatjós per a les parts implicades, per poder negociar en
un futur.

• La tàctica bàsica per arribar a un acord consisteix a manipular la percepció de poder entre
les parts, donant a entendre qui controla els recursos, incrementant el grau de dependència
de la resta i la necessitat d’anar reduint les seves aspiracions amb la finalitat d’aconseguir un
acord.

Tàctiques habituals

Hi ha un nombre de moviments i tàctiques que es donen amb freqüència:

1. Expectatives de futur. És un dels arguments principals de tota negociació.
S’usa en tots els nivells de la vida. Les empreses parlen de possibilitats
de beneficis futurs, promoció, etc. Els compradors parlen de comandes
futures, però en realitat són una forma d’aconseguir que en l’actual situació
es vengui barat. Cal saber reaccionar davant d’aquesta tàctica, per exemple
posant a prova les promeses o demanant detalls dels oferiments futurs. Si
com a conseqüència s’esvaeixen, això ens retornarà novament a negociar la
situació actual.

2. Àncora. S’usa quan l’opositor obre la negociació amb una petició extrema-
dament alta, més enllà de totes previsions. Ens enfrontem amb l’alternativa
de retirar-nos o tractar de posar-nos a la seva altura. El seu objectiu
consisteix a temptar-nos a fer una oferta molt més alta de la que hauríem
fet en un altre cas, de la que teníem previst fer, cosa que pot aconseguir si
nosaltres creiem que la fermesa de la seva petició és gran. Abans de fer
res, si l’oferta que rebem és veritablement inacceptable, el més important
és fer-li veure ràpidament al nostre interlocutor la realitat de la situació.

3. Bo i dolent. En el cas de dos negociadors, és quan una fa la pressió i l’altre
és amigable i comprensiu. L’objectiu primer és desequilibrar l’adversari,
actuant primer com el policia dolent i, després, al cap de poc temps, com el
policia bo, i aconseguir de l’altra part el que desitgem amb bones maneres.
Una vegada coneixem que estan utilitzant aquesta tàctica amb nosaltres,
cal no deixar-se impressionar ni pel to desagradable del primer, ni per
l’amigable del segon.
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4. Enllaç. Es dona quan, a vegades, l’altra part pot voler començar per algun
punt en el qual es veu la nostra feblesa, amb l’objectiu d’aconseguir algunes
concessions afegides per la nostra banda. Utilitzar aquesta tàctica consisteix
a enllaçar aquest tema en el qual som febles amb uns altres en els quals
siguem més forts.

5. Apuntar al cor. És quan una de les parts de la negociació tracta de
despertar la compassió de l’altra part, relacionant el tema en conflicte
amb els possibles efectes negatius als quals aquesta situació podria conduir.
Aquesta tàctica amb determinades persones pot funcionar, dependrà de la
personalitat del negociador amb el qual tractem.

6. Ploma en l’aire. Posa en evidència que anunciar els èxits abans de tenir-
los segurs pot ser perillós. L’altra part pot usar aquesta tàctica i a l’últim
moment demanar una sèrie de concessions en les quals no hauria estat
necessari cedir, si no haguéssim fet públics els nostres resultats o acords
de forma precipitada. L’altre negociador només ha de retardar la signatura
de l’acord, quan el negociador es pensava que ja estava tot gairebé tancat i,
malauradament, li tocarà fer concessions imprevistes. La millor defensa, en
aquest cas, és no anunciar els nostres acords fins que no estiguin signats.

7. Falta d’autoritat (“És política de l’empresa”). És important saber amb qui
estem negociant i qui representa l’altra part. Si qui representa l’altra part
no té autoritat per decidir, serà impossible arribar a un acord amb ell, ja que
les propostes presentades només seran aprovades pels qui tenen l’última
paraula i en aquesta ocasió no estan presents en la negociació. La falta
d’autoritat d’un negociador pot portar a la pèrdua de marge de negociació.
Té com a avantatge que està lliure de tota pressió (ningú pot forçar-lo a dir
“sí”) i únicament farà de missatger de les nostres propostes. Quan calgui
negociar amb algú que necessita l’aprovació dels seus superiors, el millor
que es pot fer és presentar la nostra proposta inicial i sol·licitar conèixer la
d’ells.

8. Butxaques buides. És de les tàctiques més poderoses que un negociador
utilitza després d’una preparació acurada. És gairebé irresistible. Consisteix
a convèncer l’altra part que desitgem arribar a un tracte però que no hi
ha cap possibilitat d’accedir a les seves demandes inicials, amb l’objectiu
que redueixin les seves exigències de vegades de manera significativa. En
realitat, se’ls fa creure que estan a punt de tancar el tracte, però no veiem
la manera de pagar-los aquest preu. Naturalment no ens creurà. La tàctica
de butxaques buides suposa presentar proves de la impossibilitat de pagar-
los el preu que demanen. Ensenyar per escrit els preus als quals podríem
arribar a pagar. L’escrit comporta més autoritat que la comunicació oral i
fa augmentar les possibilitats que acceptin el que veuen.

9. Catxa. És quan una de les parts exigeix de forma explícita a l’altra
part que millori el seu oferiment, perquè té una altra proposta que li
ofereix condicions més avantatjoses. Hi ha tres possibles reaccions davant
d’aquesta tàctica:

• Catxa sobre catxa: “En aquest cas li aconsello que les accepti”.
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• Cartes cap per amunt: “Si m’exigeix que iguali aquesta oferta haurà
d’ensenyar-me-la”.

• Prendre la iniciativa: “He d’entendre que vostè prefereix la meva
oferta, però desitja que en justifiqui el preu?”

10. A dalt i a baix. S’empra per bloquejar una demanda inacceptable, no
sols s’ha de dir “no”. La millor resposta és una contraoferta “a dalt i a
baix”: forçar l’altra part a retirar la seva petició en imposar una condició
inacceptable.

Exemples de tàctica "a dalt i a baix"

“Sol·licitem un descompte del 10% pels pagaments fets dins de les 72h.”

“Hi accedirem, si vostès accepten un recàrrec del 10% sobre tots els pagaments que arribin
després de 72h.”





Tècniques de venda i negociació 57 Negociació i contractació en les relacions comercials

Causahavent

Persona física o jurídica que té
un dret derivat o transmès d’una
altra i, fins i tot, el pot exercir
judicialment a la mort d’aquesta.
Drethavent.

2. Elaboració de contractes de compravenda i altres d’afins

Per poder tancar una venda de productes o contractació de serveis es requereix
que en el procés de negociació entre les parts es produeixi un acord de voluntats,
amb les condicions establertes en la normativa. Les diferents normatives regulen
els diferents tipus de contracte i els requisits per poder formalitzar-los.

2.1 El contracte: característiques i requisits bàsics

El contracte com a acord de voluntats genera obligacions i drets entre les parts con-
tractants i els seus causahavents; a més, alguns contractes a l’hora de perfeccionar-
se requereixen una sèrie de requisits formals.

Un contracte és un acord entre dues o més parts pel qual una d’elles
s’obliga a realitzar una prestació o lliurar un bé a canvi d’un preu. Pot ser
oral o escrit i en qualsevol tipus de format.

El contracte pot ser, d’una banda, un document públic, autoritzat per un notari
o un empleat públic competent, d’acord amb l’article 1216 del Codi civil, o, de
l’altra, un document privat, que simplement es du a terme amb la intervenció de
les parts contractants.

Exemple de contracte privat

Un contracte de treball, on hi ha un acord entre dues parts: el treballador, que fa una feina
a canvi d’un sou, i l’empresari, que paga un salari per la feina feta.

SEPE

El Servei Públic de Treball Estatal (SEPE) ofereix la tramitació en línia de la comunicació
del contracte de treball a través del seu web:

bit.ly/2zd25ls

El contingut dels contractes:

• Títol identificador de la finalitat del contracte

• Dades de les parts contractants

• Antecedents (si n’hi ha).

• Objecte i finalitat

• Pactes o acords

https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/comunicar_contratacion/comunica_contratacion.html
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Determinat i determinable

Determinat: la determinació pot
fer-se en el moment que se

subscriu el contracte.

Determinable: la determinació
de l’objecte es fa posteriorment
al moment de la subscripció del

contracte.

• Fórmula final

• Exposició de motius sobre el perquè del contracte

• Clàusules (vacances o salari en un contracte de treball, per exemple)

• Datació

• Signatures de les parts del contracte

• Annexos (si és el cas).

Hi ha alguns contractes que per imperatiu legal s’han de fer de determinada forma.
Per exemple, el contracte d’hipoteca.

Determinat i determinable al Codi civil

L’article 1155 del Codi civil: l’objecte del contracte ha de ser possible, lícit, determinat
o determinable. Els articles 1170 i 1171 del Codi civil diuen que si l’objecte no està
determinat, ha de ser determinable.

Per exemple, fixar les regles per mesurar la quantitat, qualitat, etc. I, si no és possible la
determinació, ho farà el jutge amb l’ajuda dels perits.

2.1.1 Elements del contracte

Els elements reals són els elements objecte del contracte:

• Prestació

• Contraprestació

Hi han de constar l’objecte del contracte, que pot ser un bé o servei, i també el
preu en diners (o un signe que els representi).

Els elements personals són les persones físiques o jurídiques que tenen capacitat
jurídica i d’obra per poder formalitzar acords i poder assumir drets i obligacions.
Poden ser:

• Persones majors de divuit anys.

• Persones majors de setze anys, legalment emancipades o a qui, amb l’auto-
rització dels pares o tutors, se’ls permet actuar.

• Totes aquelles persones que no han sigut declarades incapacitades.

Els elements formals són les formalitats que han de tenir els contractes. En
funció de cada normativa contractual s’estableix com han de quedar plasmats
els contractes. Habitualment són escrits, però també poden ser verbals. També
hi ha l’obligació de registrar-los oficialment i deixar una còpia perquè en quedi
constància. Per exemple, les hipoteques.
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Article 1142 Codi civil: “El
contracte pot ser anul·lat per
incapacitat de les parts o
d’una d’elles; i per vicis en
el consentiment.”

2.1.2 Requisits del contracte

Un contracte, perquè sigui plenament vàlid, ha de contenir el consentiment dels
contractants, l’objecte determinat i un fonament o causa. La forma del contracte,
d’altra banda, només de vegades és un requisit imprescindible perquè existeixi
(principi de llibertat de forma).

“Les condicions requerides per a l’existència del contracte són:

1. Consentiment de les parts

2. Objecte que pugui ser matèria de contracte

3. Causa lícita”

Article 1141 del Codi civil

Els requisits del contracte són:

• El consentiment donat per ambdues parts per quedar vinculades contractu-
alment, ja que el consentiment ha de ser expressat lliure i voluntàriament.

• L’objecte pot ser un bé o un servei que es pugui transmetre, cedir, permutar,
etc. La “cosa” objecte del contracte ha de ser lícita, real i determinada.

• La causa ha de ser verdadera, lícita i existent. La causa és l’objectiu
que desitgen les parts contractants, per tant, assumeixen obligacions i
adquireixen drets conforme a l’acord.

2.1.3 Classes de contracte

D’acord amb els criteris a seguir els contractes es poden classificar en:

• Unilaterals i bilaterals: segons les obligacions generades per les parts. Són
unilaterals quan només generen obligacions en una de les parts, i bilaterals
si generen obligacions per a les dues parts.

• Onerosos i gratuïts: si els beneficis són recíprocs són contractes onerosos;
en canvi, quan només es beneficia una part són contractes gratuïts.

• Commutatius i aleatoris: en els commutatius des d’un principi apareix
determinada la relació existent entre beneficis i sacrificis que les parts
assumeixen. Per exemple, la compravenda i l’arrendament (articles 1445 i
1546 del Codi civil). En els aleatoris la relació no està determinada, depèn
d’alguna circumstància desconeguda per les parts o imprevisible (article
1790 del Codi civil). Per exemple, contracte d’assegurança, contracte de
renda vitalícia...
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Fe pública

Garantia que l’Estat dona en el
sentit que els fets que interessen
al dret són veritables i autèntics.
En la realitat hi ha una sèrie de

fets i actes amb rellevància
jurídica que no tots els ciutadans

poden presenciar. Aquests fets
han de ser creguts i acceptats

com a veritat oficial.

CC = Codi civil

Alienable: béns o drets que
poden ser venuts o

transmesos en propietat.

• Principals i accessoris: els principals existeixen per si mateixos, ja que la
seva formalització no depèn de l’existència d’altres contractes, mentre que
els contractes accessoris existeixen en funció de la celebració del contracte
principal. Per exemple, un contracte d’assegurança.

• Instantanis i de tracte successiu: els instantanis es compleixen al mateix
moment en què es formalitzen, és a dir, es duen a terme en un sol acte.
Per altra banda, el compliment de les prestacions del contracte de tracte
successiu es fa en un període determinat i les parts decideixen si es pot
estendre per satisfer les seves necessitats primordials. Admet diferents tipus
d’execucions:

– Execució continuada: execució única però sense interrupció.
– Execució periòdica: diverses prestacions que s’executen en dates

establertes.
– Execució intermitent: es dona quan ho sol·licita l’altra part.

• Consensuals i formals o solemnes: els contractes solemnes són els que
per al perfeccionament han de complir amb certes formalitats especials,
la falta de les quals fa que no es produeixi cap efecte. Per exemple, el
contracte d’hipoteca sobre un bé immoble és un contracte solemne perquè
per considerar que té validesa erga omnes i que produeixi els seus efectes
legals es requereix de la seva inscripció en el registre. En canvi, els
contractes consensuals es perfeccionen amb el simple consentiment.

• Públics i privats: els contractes públics són un tipus de contracte en els
quals almenys una de les parts és una Administració pública quan actua com
a tal, i està sotmesa a un règim jurídic que col·loca el contractant en una
situació de subordinació jurídica enfront de l’Administració. Se celebren
amb la participació d’un funcionari públic o notari que dona fe de l’acte. El
contracte privat és el realitzat per la sola intervenció de les parts contractants.
Entre els subjectes intervinents hi ha una relativa igualtat contractual, i no
hi ha potestats que un pugui imposar a l’altre.

• Nominats o típics i innominats o atípics: l’article 1143 del Codi civil
defineix el contractes nominats com aquells als quals la llei assigna una de-
nominació especial i els innominats com aquells que no la tenen assignada.
Els contractes nominats tenen una denominació especial en el Codi civil i
en les lleis especials, on tenen el tractament, la formació i els efectes. Això
significa que estan tipificats o, dit d’altra manera, són típics. L’article 1197
del CC defineix els contractes innominats com aquells en què les parts es
regeixen pels seus drets conforme al principi d’autonomia de la voluntat i
per la força obligacional dels contractes segons ho creguin més convenient.

Els tipus de contractes més comuns són de compravenda, d’arrendament, de
facturatge, de lísing, d’hipoteca, d’assegurança o de treball.

• Compravenda. Contracte pel qual una de les parts (venedor) s’obliga a
lliurar una cosa determinada i l’altra part (comprador) en paga un preu cert
en diners o en un signe que el representi.
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Es coneix amb el terme
traditio l’entrega de la cosa
venuda.

• Arrendament. Mitjançant aquest contracte l’arrendador s’obliga al lliura-
ment d’un bé moble o immoble perquè l’arrendatari el tingui a nom i en lloc
de l’amo, i l’usi i pugui gaudir-ne, pagant a l’arrendador un preu de forma
periòdica.

• Facturatge. És el contracte en el qual una persona dedicada al comerç o bé
d’una empresa encarrega a una altra entitat el maneig de la seva facturació
mitjançant la transmissió dels seus crèdits enfront de tercers.

• Lísing. En aquest tipus de contracte l’arrendador traspassa el dret a usar
un bé a canvi del pagament de rendes d’arrendament durant un termini
determinat.

• Hipoteca. És el contracte unilateral del qual només poden ser objecte béns
immobles i drets reals (alienables).

• Assegurança. L’assegurador s’obliga, amb el cobrament d’una prima, a
cobrir un esdeveniment. Aquest és el risc del qual és objecte de cobertura
en la pòlissa dins dels límits pactats.

• Treball. Una de les parts s’obliga a pagar una remuneració determinada al
treballador, que prestarà serveis sota la subordinació de l’ocupador.

2.2 El contracte de compravenda

El concepte de compravenda és molt genèric i pot aplicar-se tant a la compravenda
civil, regulada pel Codi civil, com a la compravenda mercantil, regulada pel Codi
de comerç.

2.2.1 Característiques del contracte de compravenda

El contracte de compravenda és el document que contempla l’acord entre compra-
dor i venedor, pel qual una persona física o jurídica adquireix el producte o servei
a un preu fixat i acordat per ambdues parts.

Tant el contracte mercantil com el civil són contractes obligatoris, ja que el venedor
està obligat a fer l’entrega de la cosa venuda, però sense transmetre directament
el seu domini. Així doncs, adquirim la propietat de la cosa venuda, en el moment
de la traditio.

La compravenda civil es dona quan el venedor és un empresari i el comprador és
un consumidor i usuari. La regula el Codi civil i la Llei general de consumidors
i usuaris (LGDCU). L’article 1445 del Codi civil defineix la compravenda com
el contracte pel qual un dels contractants s’obliga a lliurar a un altre una cosa
determinada i aquest a pagar-ne un preu cert en diners o en un signe que el
representi.
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Sobre l’adquisició de la
propietat en el contracte de

compravenda el Codi civil
segueix la teoria del títol i

manera, la qual cosa
implica que no és suficient

un títol vàlid perquè
s’entengui produïda la

transmissió, sinó que ha de
donar-se la traditio o
lliurament de la cosa

venuda. S’entén lliurada
quan es posa en poder i

possessió del comprador.

En el cas que un comerciant
adquireixi el bé per al seu

ús és una compravenda
civil; els béns destinats al
consum del comprador no

es consideren
compravendes mercantils.

En la compravenda civil:

• Un dels dos contractants no ha de ser empresari.

• Les parts contractants tenen capacitat per poder prestar el consentiment.

• L’objecte de la compravenda ha de ser lícit.

• La compravenda ha de ser onerosa, és a dir, amb contraprestació.

La compravenda mercantil s’origina quan el comprador i el venedor són empre-
saris. Presenta unes característiques especials, perquè té lloc entre dues empreses.
L’article 325 del Codi de comerç defineix la compravenda mercantil de les coses
mobles per revendre-les, bé amb la mateixa forma de compra o bé amb una altra
de diferent, amb l’ànim de lucrar-se en la revenda.

En el cas de la compravenda, el contracte regula les condicions en les quals es fa
l’intercanvi: el preu, el termini de lliurament, la forma de pagament, etc.

El contracte de compravenda mercantil:

• És consensual, es perfecciona amb el consentiment de les parts.

• És bilateral, perquè estableix obligacions al venedor i el comprador.

• És commutatiu, perquè es consideren equivalents l’obligació de pagament
del preu que té el comprador i el valor de la cosa que entrega el venedor.

• És onerós, perquè cal pagar un preu per la cosa objecte del contracte i això
implica un benefici per al venedor.

2.2.2 Requisits del contracte de compravenda mercantil

Sobre la compravenda mercantil, els requisits del contracte són:

• L’objecte de contracte és que sigui un bé moble, i en els casos de les vendes
de béns immobles que s’adquireixin amb intenció de revenda i amb ànim
lucratiu.

• És necessària l’existència d’ànim de lucre, ja que un comerciant adquireix
un bé amb intenció d’obtenir un benefici amb la revenda.

• La intenció de revenda ha d’estar present en el contracte, bé sigui el bé
transformat o no.

Compravendes no mercantils i realitzades amb ànim lucratiu, d’acord amb l’article
326 del Codi de comerç:

• Vendes realitzades pels empresaris als particulars.
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El venedor està obligat al
lliurament del bé i al
sanejament de la cosa
objecte de la venda, tant
dels seus vicis ocults com
de la seva posició legal i
pacífica.

Un menor d’edat
s’emancipa quan té més de
setze anys i es casa o quan
qui n’ostenti la pàtria
potestat l’hi concedeix.

• Vendes realitzades pels agricultors i ramaders dels fruits o productes de les
collites o ramaderia.

• Vendes realitzades per artesans dels objectes fabricats en els seus tallers.

• Vendes realitzada per qualsevol persona no comerciant dels seus béns de
consum.

• Compra que fa l’empresa de productes per al consum i maquinària destinada
a l’ús de l’explotació industrial.

2.2.3 Elements del contracte de compravenda

D’acord amb l’article 1254 del Codi civil, el contracte és un negoci essencialment
consensual. És el consentiment a obligar-se respecte a una altra persona o altres
persones, a donar o fer alguna cosa o servei que determini el naixement del
contracte. Perquè hi hagi un contracte, ha de reunir elements reals, personals i
formals.

Els elements reals del contracte de compravenda són l’objecte (el bé) i el preu:

• El bé que s’intercanvia. Poden ser tant béns mobles com immobles comprats
amb l’objectiu de fer-ne una revenda i obtenir un benefici a canvi. L’objecte
venut i comprat, ha de ser determinat i estar en el comerç(s’exclouen, per
exemple, els òrgans o els objectes contraris a l’ordre públic). En el moment
que es faci l’entrega del bé, aquesta ha de ser total, no es pot imposar al
comprador rebre sols una part de l’acordat, excepte si ho han acordat.

• El preu de l’objecte de la compravenda que ha de ser entregat al venedor.
D’aquesta manera el comprador rep el dret a rebre l’objecte del contracte.
El preu és la quantitat monetària o signe que el representa, fixat lliurement
per les parts i cert, és a dir, la quantitat exacta. La quantitat es pot fixar en el
moment de la formalització del contracte i en el moment de lliurament. Es
pot pagar al comptat o en diversos terminis. En canvi, en el cas que s’hagi
de determinar el preu posteriorment s’anomena contracte de preu variable.

Els elements personals poden ser tant persones físiques com jurídiques. Són parts
del contracte de compravenda:

• Comprador

• Venedor

També poden formalitzar contractes de compravenda els menors emancipats, però
no poden obtenir diners en préstec, ni vendre béns immobles, ni establiments
mercantils o objectes de valor considerable.
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D’acord amb l’article 1457 del Codi civil, “podran subscriure contracte de compra
i venda totes les persones a qui el Codi autoritza per obligar-se”. I d’acord amb
l’article 1263 del Codi civil, “no poden prestar consentiment els menors d’edat no
emancipats; els bojos o dements; els sordmuts que no sàpiguen llegir, ni escriure”.

En referència a l’article 1265 del Codi civil, el consentiment en el contracte
ha de ser prestat de forma voluntària i conscient.

El contracte no és vàlid si en la prestació de consentiment:

1. Hi ha error sobre la cosa objecte del contracte o les seves condicions.

2. Utilitza la violència o força irresistible per obtenir el consentiment.

3. Amenaça amb un mal greu la persona, familiars o els seus béns.

4. Existeix engany intencionat per una part, perquè l’altra part formalitzi el
contracte.

Els elements formals depenen de com les parts manifestin el seu consentiment en
l’acord:

• Verbals

• Escrits

És necessari que les parts tinguin la capacitat per signar perquè expressin el seu
consentiment en la signatura del contracte (en el cas dels contractes importants
o inhabituals en el tràfic jurídic, no la tenen els menors no emancipats ni
els incapacitats judicialment). En la venda de béns immobles, després de ser
formalitzat, serà elevat l’acord a document públic, llavors el contracte podrà ser
provat mitjançant aquest document.

Vegeu a la :figura 2.1 tots els elements del contracte de compravenda:

Figura 2.1. Elements del contracte de compravenda
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S’han de tenir constantment
en compte les modificacions
que es puguin produir en la
normativa.

Quan l’objecte està determinat, el preu establert i les parts estan d’acord, es
perfecciona el contracte de compravenda i ja és possible passar a la redacció
del contracte i la signatura.

2.3 Normes que regulen la compravenda

En general el contracte de compravenda es regeix pel títol IV del Codi civil (article
1445 i següents). Si el comprador és un consumidor, s’aplica el Text refós de la
Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, especialment referent a
l’obligació de proporcionar-li informació precontractual (articles 60 i següents, i
97 i següents), i a les garanties i servei postvenda (article 114 i següents). Si es
tracta de béns mobles, en els contractes de compravenda on el pagament del preu
s’ajorna per un període superior a tres mesos i el comprador és un particular, és
aplicable la Llei 28/1998, de 13 de juliol, de venda a terminis de béns mobles.

La legislació mercantil general a la qual s’atenen els empresaris està regulada per:

• Codi de comerç

• Codi civil

• Llei canviària i del xec

• Llei sobre l’impost sobre la renda de les persones físiques i el seu reglament

• Llei de societats de responsabilitat limitada

• Llei de societats anònimes

• Llei del comerç minorista

• Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres normes
complementàries (aprovada per RD 1/2007, de 16 de novembre)

• Reial decret 2485/1998, que desenvolupa l’article 62 de la Llei 7/1996,
d’ordenació del comerç minorista, relatiu a la regulació del règim de
franquícia, i es crea el Registre de franquiciadors

• Reial decret 1133/1997, que regula l’autorització de vendes a distància i la
inscripció en el registre d’empreses de vendes a distància

2.4 Formació del contracte de compravenda: oferta i acceptació

La formació del contracte entre particulars procura la satisfacció dels seus interes-
sos de forma personal i individual, sense reclamar la intervenció arbitral.
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Contracte de compravenda = oferta + acceptació

No hi ha una normativa específica per a la formació dels contractes, però, pel que
fa a la legislació civil:

• Article 1254 del Codi civil. El contracte existeix des que una o diverses
persones consenten obligar-se, respecte d’una altra o unes altres, a donar
alguna cosa o prestar algun servei.

• Article 1262 del Codi civil. Explica que el consentiment es manifesta pel
concurs de l’oferta i de l’acceptació sobre la cosa i la causa que han de
constituir el contracte.

• Article 1258 del Codi civil. Els contractes es perfeccionen pel consen-
timent, i des de llavors obliguen no només al compliment del que s’ha
pactat expressament, sinó també a totes les conseqüències que, segons la
seva naturalesa, siguin conformes a la bona fe, a l’ús i a la llei.

• Article 1450 del Codi civil. Explica que la venda es perfeccionarà entre
comprador i venedor, i serà obligatòria per a tots dos, si haguessin
convingut en la cosa objecte del contracte, i en el preu, encara que ni l’un
ni l’altre s’hagin lliurat.

Sol precedir la formació d’un contracte una fase preparatòria, on s’intercanvien
ofertes i propostes. En el contracte els interessos de les parts solen ser contrapo-
sats, però excepcionalment hi ha tipus de contractes en què no es constitueixen
parts oposades sinó parts concurrents. Per exemple, en el contracte de societat.

En l’acord final, les posicions de les parts (oferta i acceptació) donen el seu
consentiment i llavors neix o es perfecciona el contracte. L’acord entre les parts
del contracte pot ser verbal o escrit. Si se’n deixa constància per escrit, les parts
manifesten la seva voluntat, sempre d’acord amb les disposicions legals. A més,
per exemple, el contracte de compravenda de béns immobles ha de ser formalitzat
per escrit.

El contracte s’inicia quan l’oferent, com la part que pren la iniciativa, mostra
l’oferta a l’acceptant.

El contracte és una declaració unilateral de voluntat per la qual
l’oferent proposa la formalització d’un contracte a una persona concreta o
indeterminada.

Les fases de formació del contracte són l’oferta contractual i l’acceptació de
l’oferta.

L’oferta contractual:

• És una declaració de voluntat, emesa amb intenció de formalitzar un
contracte.
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L’article 1262 del Codi civil
ha estat modificat per la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de
serveis de la societat de la
informació i de comerç
electrònic.

• Conté els elements necessaris per a la formalització del contracte, que s’han
de mantenir fins a l’acceptació de la contrapart.

• És un acte unilateral.

• Pot ser revocable.

L’article 1262 del Codi civil enuncia que el consentiment es manifesta pel concurs
de l’oferta i de l’acceptació. Per tant, la proposta contractual que fa un oferent serà
acceptada per l’acceptant. Finalment comporta la formalització del contracte o la
seva perfecció amb el consentiment manifestat en el contracte. Segons la Llei del
contracte d’assegurança: la proposició d’oferta, que s’estableix en l’assegurança
per part de l’assegurador, vincularà el proponent durant un termini de quinze dies.
Si l’acceptant modifica les condicions de l’oferta, s’estaria fent una nova oferta, la
contraoferta, que hauria de ser acceptada per qui inicialment assumia la posició
d’oferent.

“El consentiment es manifesta pel concurs de l’oferta i l’acceptació sobre la cosa i la causa
que han de constituir el contracte. Trobant-se en llocs diferents el que va fer l’oferta i el que
la va acceptar, hi ha consentiment des que l’oferent coneix l’acceptació o des que, havent-
la-hi remès l’acceptant, no pugui ignorar-la sense faltar a la bona fe. El contracte, en tal
cas, es presumeix celebrat en el lloc en què es va fer l’oferta. En els contractes subscrits
mitjançant dispositius automàtics hi ha consentiment des que es manifesta l’acceptació.”

Article 1262 del Codi civil

L’acceptació de l’oferta:

• És realitzada per l’acceptant del contracte, mitjançant la declaració de
voluntat dirigida a l’oferent. Es limita a acceptar en tots els seus termes
l’oferta, per tant perfecciona el contracte. Si en canvi hi introdueix alguna
modificació, per mínima que sigui, no accepta la formalització del contracte,
sinó que fa una contraoferta.

• És una declaració de voluntat receptiva, dirigida a l’oferent i concordant
amb l’oferta o contraoferta, segons la situació, amb independència que
pugui fer-se tant de forma expressa, tàcita com a través de fets concloents
que no deixin lloc a dubtes sobre l’admissió de les condicions contractuals
ofertes.

D’acord amb el Tribunal Suprem, si abans no existia cap tracte previ entre les parts,
el silenci o la manca d’actuació de qui no pot ser considerat eventual acceptant
no pot considerar-se com una manifestació positiva de voluntat, que el vincularia
contractualment. En canvi, si entre els parts hi havia relacions prèvies, i s’imposa
a l’eventual acceptant l’adopció de mesures de caràcter positiu i aquest es limita
a callar com a resposta, cal considerar el silenci com a declaració de voluntat.

Quan els contractants duen a terme les negociacions en la distància i no tenen un
mitjà que de forma immediata els permeti concloure-les, es dificulta determinar el
moment de perfecció del contracte. La Llei 34/2002 estableix que el consentiment
es manifesta pel concurs de l’oferta i de l’acceptació sobre la cosa i la causa que
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han de constituir el contracte. En canvi, respecte de l’acceptació s’ha unificat
el contingut de l’article 1262 de Codi civil i l’article 54 del Codi de comerç.
Ambdós articles estableixen ara que “hi ha consentiment des que l’oferent coneix
l’acceptació o des que, havent-la-hi remès l’acceptant, no pugui ignorar-la sense
faltar a la bona fe”.

Com a regla especial s’estableix que l’acceptació és determinant en els casos de
contractació automàtica.

2.4.1 Obligacions i drets de les parts

El fet de formalitzar un acord de compravenda genera una sèrie d’obligacions i
drets per a ambdues parts, tant per al comprador com per al venedor.

• Drets del comprador: rebre l’objecte del contracte en les condicions pacta-
des en l’acord.

• Obligacions del comprador: són correlatives a l’obligació del venedor de
lliurament de la cosa i les obligacions de sanejament, la seva regulació està
continguda fonamentalment en els articles 1500 a 1505 del Codi civil (CC).

Les obligacions del comprador són:

1. Acceptar la cosa objecte del contracte en el lloc i moment acordats.
No és possible refusar unilateralment o no acceptar una mercaderia
una vegada realitzat el contracte. El venedor pot rescindir el contracte
quan el comprador no es faci càrrec de la cosa o es retardi. El
comprador quedarà obligat a dur a terme el contracte dipositant els
béns judicialment.

2. Pagar el preu en el lloc i moment acordats. En el cas de retard s’ha
d’abonar el pagament dels interessos. El pagament és al comptat. El
pagament de la compravenda civil es fa quan es formalitza el contracte,
en canvi, la compravenda mercantil es paga quan la cosa objecte del
contracte es troba en mans del comprador.

• Drets del venedor: rebre el pagament acordat en temps i forma.

• Obligacions del venedor: obligacions legals establertes al contracte.



Tècniques de venda i negociació 69 Negociació i contractació en les relacions comercials

Evicció

Dret de propietat que té
l’anterior propietari, que en
realitat és el legítim posseïdor de
la “cosa” objecte de contracte.

Les obligacions del venedor són:

1. Conservar l’objecte del contracte fins a la seva entrega. Pel que fa al
risc de pèrdues i la deterioració per causes no imputables a cap de
les dues parts, d’acord amb el Codi de Comerç, des del moment que
s’entrega o es posa a disposició el risc recau en mans del comprador.
En canvi, en la compravenda civil, qui compra corre amb els riscos
des del moment del contracte.

2. Entregar la “cosa” en el temps i moment acordats en les mateixes
condicions en què es trobava en el moment de la formalització del
contracte.

3. Sanejar i reparar els defectes de la “cosa” venuda, perquè el venedor ha
de garantir la possessió pacífica de les coses adquirides. Els defectes
de caràcter jurídic (per evicció), poden ser: de qualitat, de vici, de
quantitat i vicis ocults.

4. Respondre a vicis ocults que tingui la cosa en el moment de l’entrega,
si no es declaren en aquell moment.

5. Entregar la cosa objecte de contracte amb el compliment de les
condicions pactades tant de qualitat, com de quantitat.

6. Garantir que la “cosa” està lliure de càrrecs i gravàmens durant l’inici
de la formalització del contracte.

7. Garantir ser el propietari legal de la cosa.

Si la venda es fa en un establiment obert al públic, l’entrega de la cosa es fa dins
de l’horari de comerç i en el mateix establiment. Si la venda es du a terme fora
de l’establiment comercial (per exemple, en fires), l’entrega de la mercaderia es fa
dins dels termes acordats (tant el lloc, com la data) en la negociació. El comprador
pot rescindir el contracte per incompliment si no es fa l’entrega acordada.

Defectes en el producte

D’acord amb el Codi civil, per al sanejament per defectes el comprador disposa del
termini de sis mesos per exigir bé la resolució del contracte o una rebaixa de preu.
Segons el Codi de comerç són trenta dies, que poden ser quatre si el comprador
en el moment de l’entrega ja l’examina o renuncia a fer-ho.

Els tipus de defecte de la cosa adquirida poden ser:

• De caràcter jurídic (per evicció)

• Funcionals: de qualitat, de vici, de quantitat i vicis ocults.
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Consulteu els diferents
models i plantilles de

contracte de compravenda
a: bit.ly/2gWobyf.

Exemples de defectes

• Defecte per evicció: la compravenda d’un cotxe que es troba pendent de judici i la sentència
ha condemnat el venedor a tornar el cotxe al legítim propietari.

• Defectes ocults: la compra d’un immoble. Al moment de l’entrega el sostre aparentment està
en perfectes condicions, però quan plou es filtra l’aigua.

• Defectes de quantitat: l’entrega de deu cadires quan en realitat el nombre negociat eren
dotze.

• Defectes de vici: la compra d’un assecador de cabells que té diferents velocitats i no funciona
correctament.

• Defectes de qualitat: la compra d’un assecador de cabells té la qualitat de ser iònic i realment
no ho és.

Termini de prescripció per reclamar en una compravenda civil i mercantil

Segons l’article 1962 del Codi civil, “les accions reals sobre béns mobles prescriuen al
cap de sis anys d’haver-ne perdut la possessió, llevat que el posseïdor hagi guanyat per
menys termini el domini, d’acord amb l’article 1955, i excepte els casos d’extraviament i
venda pública, i els de furt o robatori, en què cal atenir-se al que disposa el paràgraf tercer
del mateix article esmentat”.

L’article 1967.4 del Codi civil estableix que el termini de prescripció per al compliment de
l’obligació de pagament de la cosa venuda serà de tres anys per a la compravenda civil.

Segons l’article 1967.4 del Codi civil, “pel transcurs de tres anys prescriuen els accions
per al compliment de les obligacions següents: 4) La d’abonar als hostalers el menjar i
l’habitació, i als mercaders el preu dels gèneres venuts a altres que no ho siguin, o que,
sent-ho, és dediquen a un tràfic diferent”.

L’article 1955 del Codi civil estableix que “el domini dels béns mobles es prescriu per la
possessió no interrompuda de tres anys amb bona fe”. També es prescriu el domini
de les coses mobles per la possessió no interrompuda de sis anys, sense necessitat de
cap altra condició. “Pel que fa al dret del propietari per reivindicar la cosa moble perduda o
de què ha estat privat il·legalment, així com respecte a les adquirides en venda pública, en
borsa, fira o mercat, o d’un comerciant legalment establert i que es dedica habitualment al
tràfic d’objectes anàlegs, cal atenir-se al que disposa l’article 464 d’aquest Codi.”

L’article 943 del Codi de comerç estableix un termini (per remissió a l’article 1964 del Codi
Civil) de prescripció de cinc anys.

L’article 943 del Codi de comerç esmenta “les accions que en virtut d’aquest Codi no tinguin
un termini determinat per deduir-se’n judici es regiran per les disposicions del dret comú.”

2.5 Clàusules generals del contracte de compravenda

El contracte de compravenda és un contracte escrit, redactat en un document, que
conté les dades de les parts contractants, la descripció de l’objecte de contracte, el
preu, la forma de pagament, les clàusules, els pactes o estipulacions acordades
i la firma dels contractants.

Clàusules generals:

• Especificació de la “cosa” objecte del contracte

https://www.wonder.legal/es/creation-modele/contrato-compraventa-bienes-muebles-inmuebles
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• Preu de la “cosa”

• Lloc de l’entrega

• Forma i lloc del pagament

• Declaració de sanejament per evicció i vicis ocults

• Responsabilitat de les despeses derivades del contracte

• Reconeixement del caràcter contractual i de la seva legislació especial

• Acceptació de les autoritats territorials a què estan sotmeses les parts.

L’estructura del contracte de compravenda és:

• Encapçalament

1. Lloc i data de celebració

• Cos

1. Identificació de les parts (“reunides les parts...”)

2. Manifestació de la voluntat de les parts (“Manifesten / Exposen
que...”)

3. Voluntat de les parts d’arribar a un acord per escrit

4. Descripció de l’objecte del contracte: clàusules, estipulacions o
pactes

• Peu

1. Còpies del contracte

2. Signatures

En el contingut del contracte hi ha de constar:

• Lloc i data de celebració del contracte.

• Identificació de les parts que intervenen en el contracte. Les dades identifi-
cadores del venedor i comprador: nom, cognoms, domicili i identificació
fiscal, per tant, si són persones físiques o jurídiques, i les dades del
representant. Cal insistir en si les parts contractants tenen capacitat legal
per a contractar.

• Manifestació de la voluntat de les parts. El contracte neix de la manifestació
de la voluntat del comprador i del venedor.

• Clàusules del contracte. Són les estipulacions o pactes acordats, on es
descriu l’objecte del contracte, el bé, el preu i totes les condicions establertes
per les parts sempre que no siguin contràries a la llei. També indiquen
els tribunals als quals es sotmetran en cas de conflicte. Les condicions es
refereixen a la quantia, la forma de pagament, el termini, qui es fa càrrec de
les despeses i les conseqüències de l’incompliment de contracte.
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Al lateral esquerre de tots
els fulls del contracte hi ha
de constar la signatura o la

rúbrica de les parts.

• Còpies del contracte.

• Signatura de les parts. Al final de tota la redacció del contracte, cal indicar
el nom i cognoms de les parts contractants més la signatura de cadascuna
de les parts.

2.5.1 Clàusules d’extinció d’un contracte

Els contractes poden finalitzar per múltiples raons. Algunes poden estar previstes
en el mateix contracte i d’altres poden ser al·legades per alguna de les parts
a posteriori. La finalització d’un contracte origina conseqüències jurídiques i
econòmiques, tant per a les parts del contracte com per a tercers.

El contracte de compravenda s’extingeix pels següents motius, segons l’article
1156 del Codi civil:

• Pagament o compliment del contracte segons les condicions pactades en
l’entrega de l’objecte del contracte, així com la recepció i el seu pagament
en el moment, forma i lloc establerts.

• Pèrdua de la “cosa” objecte del contracte. Quan el venedor posseeix la
cosa objecte del contracte i la perd i, per tant, no la pot lliurar, en haurà
d’indemnitzar el comprador pels danys i perjudicis ocasionats.

• Novació, quan l’obligació antiga és substituïda per una de nova, i queda
extingida la primera. Ha de declarar-se de forma expressa.

• Confusió dels drets del creditor i del deutor, quan ambdós són la mateixa
persona, les obligacions s’extingeixen.

• Condonació del deute per part del creditor al deutor, per la qual cosa es
perdona el deute gratuïtament i s’extingeix el dret a cobrar.

• Compensació. Quan ambdues parts són recíprocament deutores i creditores
s’entenen extingides les seves obligacions per la quantia coincident.

En els articles 327, 328, 329, 331, 332 i 336 del Codi de comerç es regulen una
sèrie de particularitats per a l’extinció del contracte:

• Si la venda es realitza sobre mostres, el comprador no pot refusar la
mercaderia, si és conforme a les mostres.

• Quan es desconeix la mercaderia, el comprador es reserva la facultat
d’examinar-la i, si no li convé, pot rescindir el contracte.

• Si la mercaderia no és entregada en el termini establert, el comprador pot
demanar el compliment o la rescissió del contracte.



Tècniques de venda i negociació 73 Negociació i contractació en les relacions comercials

• Si hi ha pèrdua o deteriorament abans de l’entrega de la mercaderia, el
comprador pot rescindir el contracte.

• Si el comprador refusa sense justificació rebre les mercaderies, el venedor
pot demanar el compliment o la rescissió del contracte.

• Si en rebre la mercaderia el comprador detecta vicis o defectes en la
quantitat o qualitat, podrà optar per la rescissió del contracte o pel seu
incompliment amb indemnització.

2.6 Tipus de contractes de compravenda

Dins de la compravenda hi ha nombroses modalitats diferents de contracte, cadas-
cun amb les seves característiques pròpies i peculiaritats. Els tipus de contracte
de compravenda són: a terminis, de subministrament, estimatori i especials.

2.6.1 Contracte de compravenda a terminis

El contracte de compravenda a terminis s’utilitza quan es fa la compra de béns
duradors i que tenen un alt valor econòmic. Es tracta d’un finançament per part del
venedor al comprador, ja que és un ajornament del pagament i facilita al comprador
l’accés a aquest tipus de béns perquè pugui fer una compra més assequible.

El contracte de compravenda a terminis es regula per la Llei 50/1965, de venda a
terminis de béns mobles, que defineix aquest tipus de compravenda. Aquesta llei
posteriorment es perfecciona per la Llei 28/1998, de 13 de juliol, on s’estableixen
les condicions de compravenda, els préstecs del comprador i les garanties per
assegurar aquest tipus de compravenda.

Es defineix el contracte de compravenda a terminis com aquell pel qual
una de les parts lliura a l’altra una cosa moble corporal i aquesta part s’obliga
a pagar-ne un preu cert de forma total o parcialment ajornada en temps
superior a tres mesos des de la perfecció del contracte.

En la venda a terminis, el venedor és un comerciant i el comprador ha d’adquirir
el bé per al seu ús, no per fer una revenda.

Elements personals:

• Venedor

• Comprador

Elements reals:
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El TAE és la taxa anual
equivalent. És un indicador

que, en forma de tant per
cent anual, revela el cost o

rendiment efectiu d’un
producte financer, ja que

inclou l’interès i les
despeses i comissions

bancàries.

• Béns mobles

• Preu ajornat total o parcialment, durant almenys tres mesos des de la data
de formalització del contracte.

Elements formals:

• Escrit

• Clàusules que indiquen el preu, els ajornaments, la periodicitat i l’import
del pagaments.

Les característiques principals del contracte a terminis són:

• El venedor ha de lliurar al comprador el bé moble.

• El comprador es compromet a pagar totalment o parcialment el preu ajornat.

• La “cosa” objecte del contracte ha de ser un bé moble, corporal, no
consumible i identificable.

• La contraprestació ha de ser un preu concret.

• El termini per abonar la contraprestació s’ajorna totalment o parcialment,
almenys des del dia de celebració del contracte.

• El preu figura com una quantia determinada o bé s’indica la forma de
determinar-la.

• La propietat del bé es transmet al comprador en el moment que en paga
totalment la quantia.

• La garantia de pagament que s’utilitza és la “cosa” objecte del contracte.

• El contracte es formalitza per escrit i ha d’inscriure’s en el registre de la
venda a terminis.

La resolució per incompliment de pagament dona lloc dret al venedor a:

1. rebre un 10% dels terminis vençuts com a indemnització per la tinença del
bé per part del comprador.

2. rebre una quantitat igual al desemborsament inicial, si existeix, per la pèrdua
del valor comercial del producte.

El comprador pot pagar anticipadament el preu pendent de liquidar que es va
ajornar en formalitzar el contracte. En aquest cas no ha d’incloure els interessos
que produeixen els ajornaments, encara que sol pactar-se una compensació.

Els requisits necessaris per a la formalització del contracte de venda a terminis de
béns mobles són:
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• S’ha de formalitzar per escrit, perquè tingui validesa.

• El preu del bé es paga al comptat.

• L’import inicial entregat a compte i les quantitats ajornades.

• L’import de cada termini i la periodicitat dels pagaments.

• Cal especificar el TAE.

• Cal especificar el cost total del crèdit.

• Clàusules de reserva de domini. És quan la propietat no passa al comprador
fins que no pagui la totalitat dels ajornaments del pagament.

• Clàusules de prohibició d’alienar o de disposar. El comprador no pot vendre
o embargar el bé fins que no es pagui el preu total.

Perquè aquestes clàusules siguin vàlides han d’estar inscrites al Registre de vendes
a terminis de béns mobles de la província on es formalitzi el contracte. La
formalització es fa en models oficials que són necessaris per a la inscripció.
Aquests models han de ser aprovats per la Direcció General dels Registres i del
Notariat.

2.6.2 Contracte de subministrament

El contracte de subministrament és el contracte pel qual una part (el proveïdor o
subministrador) s’obliga a lliurar a l’altra (subministrat), a canvi del preu unitari
que pot pagar-se periòdicament o cas per cas, coses mobles que han de ser objecte
de lliuraments successius, al moment i quantitat establerts de manera determinada
o determinable.

El contracte de subministrament es du a terme per mitjà de la companyia
subministradora a canvi d’un preu. S’obliga a realitzar una sèrie de
prestacions periòdiques i contínues a favor del subministrat.

La característica principal del contracte de subministrament és la periodicitat
de la prestació, de manera que només es fa un contracte de forma contínua i per
a temps indefinit. Per exemple, el subministrament de gas, electricitat, aigua o
comunicacions.

Les característiques principals del contracte de subministrament són:

• No té una regulació específica, s’apliquen les normes legals de la compra-
venda.

• Com a contracte d’adhesió que és, accepta les condicions imposades pel
subministrador o renuncia al subministrament.



Tècniques de venda i negociació 76 Negociació i contractació en les relacions comercials

Vegeu a la secció
“Annexos” l’article 9 de la

Llei de contractes del
sector públic, que defineix

el contracte de
subministrament.

• No inclou assistència tècnica ni el manteniment.

• És un contracte de serveis, però discontinu.

• El preu del subministrament en alguns casos està regulat, ja que el Govern
aprova les tarifes màximes que poden cobrar les companyies subministra-
dores als subministrats. A part d’això, les companyies, a més del cost
que suposa l’import del consum, inclouen altres imports, com per exemple
lloguers d’aparells, o afegeixen altres impostos sobre electricitat. Per
exemple, en el rebut de l’aigua s’inclouen tributs de recaptació municipal.

Exemple de subministrament d’aigua a Barcelona

A la ciutat de Barcelona, subministrat per Aigües de Barcelona, el que es paga per
al subministrament d’aigua inclou diferents conceptes: el contracte de subministrament
d’aigua (un únic pagament a Aigües de Barcelona), l’equip de mesura i el manteniment
(a l’empresa subministradora i de manteniment), el servei de subministrament i el consum
d’aigua (en la factura bimestral d’Aigües de Barcelona), els tributs i altres conceptes.

Consulteu més informació sobre això a: bit.ly/2zbrD2o.

Al contracte de subministrament, una part, anomenada subministrador, es com-
promet a un lliurament de subministraments per a les seves necessitats contínues
i periòdicament a l’altra part, a canvi d’un pagament.

L’objecte del contracte de subministrament han de ser coses susceptibles de
ser explicades, mesurades o pesades.

Els lliuraments es determinen en referència a un període concret de temps, en
el qual el subministrador ha d’atendre les comandes que li fa el client, o bé
per obligació de lliurament d’una determinada quantitat de coses en lliuraments
preestablerts, que tenen lloc en un determinat període.

• Pot ser un contracte civil o mercantil.

• La finalitat del contracte consisteix en el lliurament periòdic i successiu de
les coses objecte del contracte.

• El subministrat s’obliga a pagar el preu dels lliuraments periòdics i d’acord
amb les condicions pactades.

El contracte de subministrament del sector públic apareix regulat en el dret
administratiu, en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

La diferència entre el contracte de subministrament i el contracte d’aprovisio-
nament és que el contracte d’aprovisionament és aquell que fan les empreses per
rebre de forma constant i periòdica una determinada quantitat de mercaderia.

http://www.aiguesdebarcelona.cat/facturadelaigua/es/precios-tarifas/
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’Tradens’ i ’accipiens’

Tradens és el que lliura o fa
traditio. És la persona que lliura
a l’accipiens la cosa objecte del
contracte, traslladant-li la
possessió, la seva propietat o la
simple tinença. Accipiens és la
persona que rep el pagament.

2.6.3 Contracte estimatori o de vendes en consignació

El contracte estimatori és aquell pel qual un fabricant o venedor majorista, anome-
nat consignant, lliura en dipòsit durant un període de temps determinat un nombre
de béns mobles a un establiment detallista anomenat consignatari, que procura
vendre’ls en un cert termini de temps, i deixa condicionada la contraprestació a la
seva venda final.

Els béns estan dipositats durant un temps determinat i es paga el valor estimat dels
béns que es venen en el termini pactat. Quan els béns no són venuts es retornen
al fabricant o majorista, o bé es retenen fins que es venen.

La diferència amb el contracte de compravenda és que el lliurament dels béns per
part del productor o distribuïdor no genera transmissió de la propietat al detallista;
en canvi, sí la seva plena disposició.

El contracte estimatori és aquell pel qual una de les parts (tradens) lliura
a una altra part (accipiens) coses mobles amb un valor amb quantitat certa.
L’accipiens s’obliga a procurar la venda de les coses dins d’un termini i a
retornar el valor benvolgut i el preu de venda, mentre que al tradens se li
permet la difusió dels seus productes.

Un exemple de contracte estimatori és el realitzat per les editorials de premsa
diària.

Les característiques principals del contracte estimatori són:

• Pot ser oral o escrit.

• El consignatari adquireix la disponibilitat de les coses, no la propietat, i as-
sumeix, excepte pacte en contra, els riscos que poden sofrir les mercaderies
mentre estan en el seu poder.

• L’element essencial és la determinació del termini de compliment de les
obligacions de les parts. Dins del termini concedit es realitza la venda dels
béns.

Les clàusules indiquen el termini establert:

1. Per a la devolució dels béns no venuts.

2. Per al pagament dels béns venuts.

Benefici del distribuïdor = valor estimat dels béns que rep - preu de venda

Elements personals:
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• Consignant: fabricant o majorista, és aquell que dona a conèixer els seus
productes (béns mobles), en un establiment detallista per a formar part de
l’oferta del consignatari i els deixa en dipòsit.

• Consignatari: rep els béns i es compromet a vendre’ls. El detallista rep
els béns durant un període determinat i paga, en el termini pactat, el valor
benvolgut dels béns que ven, per tant els béns no venuts són retornats al
fabricant o majorista, o bé es retenen fins que es venen. Permet al tradens
l’exhibició dels seus productes en les seves infraestructures (botigues). El
contracte estimatori o de vendes en consignació s’utilitza entre productors
o majoristes i minoristes per distribuir els seus productes.

El contracte estimatori o de vendes en consignació s’utilitza entre productors o
majoristes i minoristes per distribuir els seus productes.

El lliurament de la cosa no produeix transmissió de la propietat, sinó l’atribució
del accipiens d’un poder exclusiu de disposició sobre l’objecte. L’accipiens, que
sense adquirir la propietat de les mercaderies rebudes ha de suportar la seva pèrdua
o deterioració mentre romanguin en el seu poder, una vegada complert el termini
ha de retornar els productes rebuts, o bé el valor que tenien.

Econòmicament, respon als interessos de les parts. Es tracta d’un mitjà de finan-
çament del detallista o accipiens que es proveeix sense necessitat de desemborsar
l’import de la mercaderia que rep.

2.6.4 Contractes de compravenda especials

En els contractes de compravenda especials es tenen en consideració les modalitats
del consentiment atorgat, el seu objecte, o la incorporació de pactes complemen-
taris que condicionen tot el seu funcionament.

• Compravenda sobre mostres. En aquest tipus de compravenda el com-
prador adquireix un producte basant-se en els trets o característiques d’una
mostra proporcionada pel venedor. Així, el comprador no està obligat a
acceptar la mercaderia si no és idèntica a la mostra. De vegades poden
sorgir discrepàncies, aleshores decideixen els perits de les dues parts (art.
327 del Codi de comerç).

• Compravenda d’assaig o prova. Contracte mitjançant el qual el compra-
dor es reserva el dret de provar o assajar la mercaderia i, si no li agrada, la
pot retornar al proveïdor (art. 328 del Codi de comerç).

• Compravenda per catàleg. Les mercaderies lliurades han de coincidir amb
les del catàleg.

• Compravenda per correspondència. L’enviament de la carta de comanda
determina les obligacions que ha de complir el comprador; en canvi, les del
venedor comencen quan es remet la comanda.
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Vegeu més informació de
les vendes a distància a:
bit.ly/2z63ZET.

• Compravenda de plaça a plaça. Aquest tipus de contracte està relacionat
amb el contracte de transport. La venda inclou el trasllat de la mercaderia
des del lloc on és el venedor (origen) fins on es troba el comprador
(destinació). Generalment el contracte de compravenda de plaça a plaça
va acompanyat d’un contracte de transport i un contracte d’assegurança
sobre les mercaderies transportades. Respecte al trasllat de la mercaderia,
es parla de comerç nacional quan la mercaderia no surt del país i l’origen i
el destí estan ubicats dins del mateix país , i de comerç internacional quan
les mercaderies són traslladades a un país de destí diferent del d’origen.

La Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, dins del grup
de vendes especials, inclou les vendes a distància, ambulants i en subhasta pública
(articles 49 al 52):

• Venda automàtica o vending

• Venda en subhasta pública

• Venda en fira o mercat i venda ambulant o no sedentària

• Venda a distància: les relacions de consum a distància són les formalitzades
sense la presència física de l’empresari i de la persona consumidora. Cal
dir que l’oferta que realitza l’empresari i l’acceptació del consumidor
es realitzen de forma exclusiva mitjançant una tècnica de comunicació
a distància i dins un sistema de contractació a distància organitzat per
l’empresari.

Els mitjans de proposta de contractació a distància són: el correu, els catàlegs
amb butlleta de resposta, la telebotiga de la televisió, els anuncis de la premsa
amb butlletes de comanda, el telèfon, el fax i el correu electrònic.

En el supòsit de propostes de contractació electrònica, cal insistir que el contracte
electrònic no és un contracte especial “pur”, ja que, per una banda, és un contracte
regulat sota les normes generals de contractació i, per l’altra, és electrònic, és
a dir, regulat per normes especials: Llei 34/2002, sobre serveis a la societat de
la informació i comerç electrònic, títol IV (art. 23 al 29), Codi civil i Codi de
comerç, i normativa civil i mercantil sobre contractació. La definició de contracte
electrònic de la Llei 34/2002 és: “Tot contracte en què l’oferta i l’acceptació es
transmeten per mitjà d’equips electrònics de tractament i emmagatzematge de
dades connectat a una xarxa de telecomunicacions.”

La contractació pot ser en línia i fora de línia (es lliura la mercaderia al
domicili).

Les normes específiques que regeixen el contracte electrònic són:

• Abans de la contractació s’informarà el comprador de les condicions del
contracte.

http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/vendes_distancia/#1
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• L’oferent està obligat a confirmar la recepció de l’acceptació; normalment
s’envia a les 24 hores.

• El formulari de desistiment s’ha de facilitar amb la informació prèvia,
(normalment 14 dies naturals).

• El comprador ha d’atorgar de manera expressa el seu consentiment, per a
qualsevol despesa addicional a l’obligació principal. El lloc de formalitza-
ció del contracte per poder determinar la legislació aplicable és:

– En el cas de contractes entre empresaris i professionals, el lloc on
estigui establert el venedor o el prestador de serveis.

– En els contractes amb intervenció d’un consumidor, el lloc de residèn-
cia d’aquest.

2.7 Els contractes de transport i d’assegurança

La importància econòmica i social del transport requereix l’establiment de nor-
mativa de transport, per poder controlar el desenvolupament de les activitats
relacionades amb el transport així com les seves infraestructures, sobretot de
transport terrestre.

El transport és una activitat mercantil que forma part del sector serveis i
s’aplica tant al trasllat de persones com al de mercaderies. El més utilitzat
és el contracte de transport per al trasllat de mercaderies.

La normativa que regeix el contracte de transport és:

• Llei d’ordenació dels transports terrestres (LOTT) de 30 de juliol de 1987
i el seu Reglament general de desenvolupament, de 28 de setembre de
1990 (ROTT). L’última modificació de la LOTT és la Llei 9/2013, de 4
de juliol (on la terminologia de concessió de transport regular de viatgers
i títol concessional és substituïda per contracte de gestió de servei públic
de transport regular de viatgers d’ús general. Cal afegir que el mot
concessionari se substitueix pel de contractista del servei públic).

• Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari (LSF).

• Llei sobre el contracte de transport terrestre de mercaderies (LCTTM). Llei
15/2009, d’11 de novembre. La doctrina diferencia la definició de contracte
depenent del que es transporta, ja siguin persones o mercaderies. En el
contracte de transport una persona anomenada portador s’obliga, a canvi
d’un preu, a traslladar mercaderies o persones sota la seva responsabilitat
d’un lloc a un altre i en el temps previst.
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Fungible, és aquella cosa
que es consumeix amb l’ús.
Consensual, que ha estat
decidit per acord o consens.

No constitueixen transport:
l’enviament de notícies per
via telefònica, electrònica,
telegràfica...

El concepte de mercantil es
reflecteix en l’exercici d’una
activitat d’empresa.

Semovent

Que es mou per si mateix,
s’aplica especialment al bestiar.

2.7.1 Contracte de transport

L’element essencial del contracte de transport és el trasllat o desplaçament. El
traspàs ha d’efectuar una activitat, és a dir, el transport, i, a més, assumir una
obligació de resultats indivisibles.

El contracte de transport és un arrendament d’obra i no de serveis.

Els caràcters del contracte de transport són:

• El portador, que assumeix l’obligació de dur a terme el trasllat d’una cosa
o una persona d’un lloc a un altre.

• La prestació, que té com a contrapartida el pagament d’una determinada
quantitat.

Segons el tipus de trasllat, el contracte ofereix:

• Trasllat de passatgers, sense que sofreixin lesions ni perjudicis en la seva
persona, ni en el seu equipatge.

• Trasllat de mercaderies, tal com van ser lliurades al seu transportista.

El contracte de transport és un contracte onerós i de caràcter consensual i pot
ser dut a terme pel portador o per tercers o un altre transportista. El contracte té
caràcter fungible. L’objecte del transport són béns materials. Hi ha la possibilitat
que l’acord es materialitzi o no. Per exemple, es materialitza amb la compra d’un
bitllet de tren i el lliurament d’aquest, també amb la compra per internet, o a través
d’aplicacions mòbils.

La classificació dels contractes de transport, com a norma general, atén als criteris
següents:

• La mercantilitat es refereix al transport mercantil quan té per objecte les
mercaderies. La mercantilitat del contracte queda regulada en la LCTTM,
ja que l’objecte del contracte són mercaderies i el transportista és un
comerciant o donat el cas el portador comerciant aquell que es dedica al
transport per al públic. Per altra banda, en la resta de situacions el contracte
és civil.

• En funció delmitjà utilitzat: el transport terrestre (per carretera o ferrovi-
ari), el transport aeri i el transport fluvial o marítim. Eltransport mixt és
quan s’utilitzen diversos mitjans de transport de diferent naturalesa.

• El contingut del contracte és un transport de coses o de persones.

El contracte de transport de mercaderies depèn de l’objecte transportat:



Tècniques de venda i negociació 82 Negociació i contractació en les relacions comercials

Vegeu com a exemple les
restriccions del transport

terrestre a Espanya per al
2017 d’acord amb la

publicació del 18/01/2017
de FENADISMER

(Federació Nacional
d’Associacions de

Transport d’Espanya):
bit.ly/2lH5i7P

Vegeu el model de
contracte de transport de
mercaderies a “Annexos”.

• Persones o coses: matèries primeres, productes manufacturats i semovents.

• Efectes mercantils: títols de crèdit, bitllets de banc...

• Postal: paquets i correspondència.

El contracte de transport de mercaderies és aquell pel qual una part
s’embarca a transportar mercaderies d’un lloc a un altre, i a entregar-
les a la persona designada, a canvi d’un preu que ha de satisfer l’altra
part. El contracte és signat entre el remitent i el transportista, però en
algunes situacions l’operador de transports passa a ser el portador enfront
del remitent, com si hagués fet el transport.

El termini màxim per realitzar la càrrega i l’estiba d’una càrrega completa són
dues hores.

Intervinents en el procés del transport:

• Des de l’origen: el carregador o remitent.

• Durant el transport: elportador o transportista.

• En destí: el consignatari o destinatari.

Obligacions del remitent o carregador:

• Pagar el preu del transport.

• Condicionar la mercaderia.

• Identificar els paquets, que han de coincidir amb l’escrit de la carta de ports.

• Fer l’entrega al portador en el lloc i moment acordats.

Drets del carregador:

• Si el transportista no arriba puntual al lloc acordat, desistir de l’expedició.

• Disposar de les mercaderies transportades, amb la possibilitat de: suspendre
el contracte indemnitzant el destinatari, variar la consigna però no el lloc
d’entrega.

Obligacions del transportista o portador:

• Deixar el vehicle en mans del remitent segons els pactes i, si no hi hagués
un pacte, abans de les 18.00 de l’inici de ruta.

• Anar en compte i guardar els documents mercantils i la mercaderia des de
la recollida fins al destí.

http://www.fenadismer.es/restricciones-a-la-circulacion-en-espana-en-2017-para-vehiculos-de-transporte/
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En els transports de
paqueteria, si passats tres
mesos des de l’intent
d’entrega al destinatari no hi
ha resposta, el portador pot
vendre la mercaderia per
cobrar el preu i les
despeses o destruir-la si no
és vendible i reclamar danys
i perjudicis.

• Realitzar càrrega i descàrrega si es tracta de càrrega fraccionada o paquete-
ria.

• Realitzar el transport per la ruta més convenient.

• En el cas que sigui contra reemborsament, ha d’entregar en el termini de 10
dies la quantitat cobrada.

• Respondre dels danys ocasionats, si durant el trajecte es produeixen desper-
fectes o pèrdua de la cosa.

• Realitzar l’entrega al destinatari en el moment i lloc acordats, d’acord amb
la carta de ports.

Drets del portador:

• Dret al registre dels embalums que se li lliuren per a repartiment.

• Dret a procedir a la venda judicial dels efectes transportats que corren risc
de perdre’s per la seva naturalesa.

• Acordar amb el destinatari l’examen pericial de l’estat de la mercaderia
entregada.

• Adoptar mesures o tornar la mercaderia a l’origen quan es detecta perillosi-
tat i no n’hagi estat informat prèviament.

• Exigir el pagament del preu quan la mercaderia ja estigui en mans del
destinatari.

• Pot exigir una indemnització al carregador quan el mitjà de transport estigui
esperant més de dues hores durant la càrrega i estiba o desestiba i descàrrega.

Obligacions del destinatari:

• Si es tracta de càrrega completa, ha de fer la descàrrega, excepte pacte en
contrari.

• Si són ports deguts, pagarà el ports i les despeses.

• Rebre mercaderia, excepte si aprecia desperfectes i no és tracta de la
mercaderia esperada.

Drets del destinatari:

• Rebre la mercaderia en el termini previst.

• Abandonar o deixar a compte del portador la mercaderia que ha quedat
inutilitzada per al seu consum o venda.

Els elements del contracte de transport de mercaderies són:
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Actualment l’e-CRM amb
codis QR permet controlar

càrrega i situació del
camions a través dels

telèfons mòbils per evitar la
carta de ports en situacions.

Vegeu l’article:
bit.ly/2z7cZJJ.

• Portador o transportista. Persona física o persona jurídica (empresa) que
ofereix el servei, és a dir, que presta el servei de transport i assumeix
l’obligació de transportar la mercaderia a nom propi.

• Carregador o remitent. Persona física o jurídica que contracta el transpor-
tista i a qui entrega la mercaderia. El contracte pot consistir en: una càrrega
completa, és a dir, el servei que ofereix és de porta a porta i contracta els
serveis i la capacitat del vehicle o pot consistir en una càrrega fraccionada,
que vol dir que comparteix vehicle amb altres clients.

• Consignatari o destinatari. Persona o empresa que rep la mercaderia
transportada. Es designa bé en la carta de port, a l’ordre o al portador.
No forma part del contracte, però pot rebre mercaderia sense reclamació,
denúncia per danys i avaries o rebutjar la mercaderia o negar-se a fer
el pagament del servei. Si el consignatari refusa de la mercaderia, el
transportista té la possibilitat de torna-la al remitent o dipositar-la en la Junta
Arbitral de Transport.

El transportista, després de l’acceptació del contracte, s’obliga a:

1. Respondre de la pèrdua o deterioració de la mercaderia durant el viatge.

2. Mantenir el mateix recorregut pactat (itinerari), excepte casos de força
major.

3. Abonar al remitent tots els danys causats, encara que hi hagi retard en
lliurament.

El destinatari no és part en el contracte però li corresponen una sèrie de drets:

1. Rebre les mercaderies sense reclamació.

2. Pagar els ports si aquests són a ports deguts i les despeses causades per culpa
seva.

3. Reconèixer les mercaderies abans del seu lliurament i en les 24 h següents
fer la reclamació contra el portador per danys o pèrdues.

La prestació del servei està basada en el trasllat de la mercaderia.
La contraprestació és el preu o port, una quantitat de diners fixa o variable,
ja que es fixa a tant per quilòmetre i es determina abans de realitzar el viatge,
a priori. En funció del moment del pagament del preu, si es du a terme abans
del servei és a ports pagats i, si es fa després, és a ports deguts.

El contracte de transport, si és necessari, queda reflectit en un document que
s’anomena, segons el mitjà utilitzat, carta de ports per carretera, carta de ports
per ferrocarril, coneixement d’embarcament o coneixement aeri.

La carta de ports és el document que formalitza el contracte de transport terrestre.
No és un document obligatori; amb l’acord verbal n’hi ha prou, tret que el

http://www.terranea.es/blog/adios-carta-de-porte-hola-e-cmr/


Tècniques de venda i negociació 85 Negociació i contractació en les relacions comercials

La prima és la quantitat de
diners que periòdicament ha
de pagar la persona que
contracta la pòlissa
(anomenada prenedor) a la
companyia asseguradora
per a la cobertura del risc.
És el preu del contracte.

transportista demani la constància per escrit del contracte amb carta de port al
carregador o viceversa. Les dades que hi han de constar són:

• Dades del transportista: CIF, domicili fiscal, etc.

• Dades del carregador i del consignatari

• Preu o port

• Lloc de sortida i destinació

• Dates de càrrega i descàrrega

• Indemnitzacions per incompliment de contracte, si és el cas.

Les indemnitzacions poder tenir constància en la carta de port o judicialment, quan
les parts no es posen d’acord, però aquesta indemnització mai no és superior al
valor real de les mercaderies.

2.7.2 Contracte d’assegurança

La finalitat de l’assegurança és reparar el dany sofert per l’altra part mitjançant el
pagament d’una indemnització, la conseqüència econòmica de la qual és suportada
per l’assegurador en virtut de l’assegurança. L’assegurat queda compromès
a rescabalar el dany causat a l’altra part contractant. La Llei del contracte
d’assegurança és la Llei 50/1980, del 8 d’octubre.

El contracte d’assegurança és el contracte per al qual una persona
(assegurador) s’obliga a canvi d’una prestació pecuniària, anomenada prima,
a indemnitzar una altra persona (assegurat), sense sobrepassar els límits
convinguts, pels danys soferts per a la realització d’un esdeveniment incert.

Vegeu els tipus d’assegurança en la imatge figura 2.2.

Figura 2.2. Contractes d’assegurança

Les característiques principals del contracte d’assegurança són:
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Sense risc no pot existir
l’assegurança.

Vegeu l’exemple de lísing
del concessionari SEAT a

“Annexos”.

• És un contracte bilateral, ja que estan obligades les dues parts.

• Té tracte successiu, ja que darrere d’una primera prestació segueixen
prestacions successives.

• És un contracte aleatori, perquè el pagament d’una prestació depèn d’un
esdeveniment incert.

• És d’adhesió, ja que l’assegurat està sotmès a les condicions generals
establertes per l’assegurador.

• És onerós, es busca un avantatge patrimonial.

• És un contracte de bona fe, que significa lleialtat recíproca d’ambdues parts.

L’element essencial del contracte d’assegurança és la prima, ja que si no es
paga no pot existir l’assegurança.

Elements personals:

• Assegurador. És la part que suporta el risc i indemnitza el dany a canvi del
pagament d’un preu.

• Assegurat. És el titular de l’assegurança; es tracta de la persona o objecte
que es troba amenaçat per un risc i es vol cobrir mitjançant una assegurança.

• Tenidor. És qui signa la pòlissa de l’assegurança i contracta amb l’assegu-
rador.

• Beneficiari. És un tercer, en favor del qual es pacta l’assegurança. És a dir,
és la persona legitimada per rebre la prestació.

2.7.3 Contractes de lísing

El contracte de lísing o arrendament financer és una operació que permet a
l’empresa l’ús per temps determinat, d’un bé moble o immoble, mitjançant
el pagament o el cànon d’una quota periòdica. És un lloguer amb opció
de compra d’actius fixos, com els béns d’equip, elements de transport o
equipaments per a professionals liberals i empresaris.

Vegeu un esquema del contracte de lísing en la figura 2.3:
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Figura 2.3. Contracte de lísing

En el contracte de lísing, a més de l’arrendament, és possible adquirir la propietat
del bé cedit en el moment que el contracte d’arrendament es dona per finalitzat
amb l’entrega de l’última quota, que correspon al valor residual objecte del
contracte.

Elements personals:

• Usuari o empresa que ofereix a la societat de lísing adquirir un bé, amb la
declaració de voluntat de realització del contracte.

• Societat de lísing o intermediari financer que adquireix el bé per arrendar-lo.
Generalment són entitats financeres.

• Proveïdor, que és el distribuïdor que ven el bé.

La fiscalitat del lísing és més avantatjosa que altres tipus de finançament.
Per a l’usuari comptabilitza com a despesa de lloguer i fiscalment és
deduïble.

Per al proveïdor i usuari és una operació financera: el proveïdor cobra la venda
al comptat i, en canvi, l’usuari el paga a terminis. Per a l’entitat financera és una
operació comercial, ja que el bé és una garantia de cobrament, no és propietat de
l’usuari fins que no exerceix l’opció de compra i paga el valor residual.

Les característiques principals del contracte de lísing són:

• És un contracte d’arrendament amb opció de compra.

• És una font de finançament, ja que es disposa del bé sense necessitat
d’abonar tot el valor.

• El manteniment del bé va a càrrec de la societat.

• Intervenen en l’operació tres subjectes: societat de lísing, usuari del bé i
proveïdor del bé.

• No hi ha opció a la rescissió del contracte abans del termini convingut.
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• La durada del contracte depèn del bé: per als béns mobles, entre dos i sis
anys, i per als immobles, més de deu anys.

• Si es paga el valor residual de l’objecte de lísing, una vegada finalitzat el
contracte es pot exercir l’opció de compra i adquirir la propietat.

El procés de contractació de lísing segueix tres etapes:

1. L’empresa necessita un bé o equip i es posa en contacte amb l’entitat
financera perquè aquesta adquireixi el bé.

2. Quan l’entitat financera ha comprat el bé, l’arrenda per un temps determinat,
durant el qual l’arrendatari paga les quotes d’arrendament.

3. Quan ha finalitzat el temps pactat, l’arrendatari pot:

• Prorrogar el contracte d’ús.

• Tornar el bé.

• Comprar el bé a la societat de lísing.

Valor residual = valor del bé - valor total de les quotes d’arrendament
pagades.

Hi ha diferents tipus de lísing, oferts per les diferents entitats financeres:

• Lísing d’importació. És una fórmula de finançament que permet a
empreses i professionals disposar d’equips productius adquirits a l’estranger
destinats al desenvolupament de la seva activitat i utilitzar-los durant un
termini determinat de temps. Quan finalitza el termini estipulat al contracte,
el client té una opció de compra sobre el bé, normalment per import
equivalent a una quota més. El termini mínim és de dos anys. El lísing
d’importació constitueix una alternativa per finançar l’adquisició, en els
mercats exteriors, de l’equipament necessari per a l’activitat productiva.

• Lísing mobiliari. És una operació de finançament que permet a empreses i
professionals poder disposar d’equips productius destinats al desenvolupa-
ment de la seva activitat i utilitzar-los durant un temps determinat. Quan
finalitza el termini estipulat al contracte, el client té una opció de compra
sobre el bé, normalment per import equivalent a una quota més. El termini
mínim és de dos anys.

• Lísing immobiliari. És una operació de finançament que permet a empre-
ses i professionals poder disposar d’immobles de capital productiu destinats
al desenvolupament de la seva activitat i utilitzar-los durant un determinat
temps. Quan finalitza el termini estipulat al contracte, el client té l’opció de
compra sobre l’immoble.
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2.7.4 Contracte de rènting

El contracte de rènting és el lloguer establert entre una part i una altra
part durant un temps determinat d’una part d’actius fixos, com ara vehicles
o equipament d’ofimàtica i informàtica per a professionals liberals i petits
empresaris. Incorpora serveis addicionals a canvi de quotes periòdiques.

Vegeu l’esquema del contracte de rènting en la figura 2.4.

Figura 2.4. Contracte de rènting

Qualsevol particular pot formalitzar un contracte de rènting. El rènting no es
considera un producte financer, ja que no es troba sota la disciplina reguladora i
el control del Banc d’Espanya (mentre que el contracte de lísing sí). La legislació
aplicable és la continguda en el Codi civil sobre arrendament de béns mobles. Els
contractes específics que signen les companyies de rènting amb els seus clients (el
contracte a canvi d’una quota mensual) atorguen el dret d’ús i gaudi del bé durant
el termini establert, a més d’incloure diferents serveis. Per exemple, quan es tracta
d’un vehicle inclou l’assegurança a tot risc, el manteniment i les reparacions, el
canvi de rodes, el pagament d’impostos, els vehicles de substitució, etc.

El procediment per realitzar la contractació d’un bé en rènting és:

1. Una empresa necessita un bé immobilitzat i vol llogar-lo. Per fer-ho contacta
amb empreses especialitzades en rènting.

2. L’empresa arrendadora té el bé i ofereix el servei de rènting, i a més presta
serveis addicionals pactats prèviament en el contracte.

3. L’empresa arrendatària obté:

• Ús i gaudi del bé

• Prestació de serveis (a canvi de la quota de lloguer pactada)

Tant el rènting com el lísing arrenden a llarg termini un bé, que pot ser un
vehicle, un immoble o equips tecnològics.
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En el rènting no s’observa
l’opció de compra, ja que
s’utilitza en béns mobles

que es deterioren molt en el
temps o el seu valor residual

tendeix a zero amb el pas
del temps. Les quotes de

rènting solen ser més altes
que les del lísing.

Hi ha similituds entre el contracte de rènting i de lísing perquè ambdós contractes
obtenen beneficis fiscals per a les empreses, més en el cas del lísing. En els dos
casos es permet també la renovació del contracte: el lísing basa la seva fórmula
de finalització del contracte afegint com a opció final la compra, i també pot
concloure amb la devolució del bé.

Les diferències entre el contracte de rènting i lísing es veuen en l’ús, l’objectiu, el
tractament comptable i la durada i forma del contracte:

• Ús:

1. El lísing, s’aplica a les empreses. Es considera un arrendament
financer i està concebut per a béns que puguin ser emprats en una
activitat econòmica, per tant, és aplicable a les empreses i no als
particulars.

2. El rènting poden utilitzar-ho també particulars.

• Objectiu:

1. El lísing funciona com un instrument de finançament per a l’adquisició
d’un bé. En això consisteix el seu objectiu principal, que l’empresa
en finalitzar el contracte es quedi amb el bé que ha estat objecte de
l’arrendament. L’opció de compra permet que la propietat del bé llogat
passi a mans de l’arrendador.

2. El rènting és una operació de lloguer, l’empresa arrendadora no té
previst adquirir la propietat del bé que contracta.

• Tractament comptable:

1. En el lísing, sí que des del principi es planteja la propietat del bé en
finalitzar el contracte; es comptabilitza des de l’inici com un actiu amb
el deute corresponent en el passiu.

2. En el rènting, es comptabilitza directament com una despesa, amb un
sol assentament cada mes, aplicant la quota mensual completa a un
compte de despesa per arrendament, amb l’IVA corresponent, i així
queda comptabilitzat.

• Avantatges addicionals en la quota mensual:

1. En el rènting, quan es tracta d’un vehicle, la quota inclou el manteni-
ment, el pagament dels impostos necessaris per al seu ús (de matricu-
lació i circulació) i l’assegurança obligatori. També es poden afegir
serveis com l’assistència en carretera, la substitució de pneumàtics o
altres que s’estableixin en el contracte.

2. En el lísing la quota no inclou res, excepte casos concrets.

• Durada del contracte:

1. El lísing és un contracte orientat al mitjà i llarg termini, i exigeix uns
terminis mínims concrets. La durada pot variar. Aproximadament, en
el cas dels béns mobles entre tres i sis anys, i en els immobles, entre
vint i trenta anys.
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2. El rènting en els terminis és més flexible, ja que la propietat del
bé sempre és de l’empresa arrendatària. Sol existir una clàusula de
compromís de devolució amb la utilització adequada. La durada és
d’un a tres anys.

• Propietat:

1. El lísing basa la seva fórmula de finalització del contracte afegint com
a opció final l’opció de compra o, en cas contrari, la devolució del bé.

2. En el rènting no s’adquireix la propietat, és un arrendament.

• Forma de contracte:

1. El rènting és lliure i es regeix pels pactes disposats, sempre d’acord
amb el Codi civil i el Codi de comerç. Per tant, la durada, les
cobertures o les indemnitzacions per rescissió anticipada s’inclouen
en les clàusules del contracte.

2.7.5 Contractes de facturatge i de forfetatge

El facturatge (factoring) és un conjunt de serveis administratius i financers dirigit
a aquelles empreses que cobren a termini dels seus clients. S’instrumenta
mitjançant la cessió de crèdits comercials derivats de les vendes dels clients.

Vegeu l’esquema del contracte de facturatge en la figura 2.5.

Figura 2.5. Contracte de facturatge
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El contracte de facturatge és el contracte a través del qual una empresa
cedeix totes les seves factures i crèdits cap a una altra empresa, anomenada
factor, perquè aquesta pugui gestionar-ne el cobrament. Per l’altra part,
l’empresa que és client rep els diners del cobrament, s’aprofita de la gestió
administrativa i financera rebuda pel factor.

Les empreses sol·liciten els serveis del facturatge, quan tenen dificultats per cobrar
deutes dels clients que tenen problemes financers o són morosos. Per exemple, a
través de la contractació dels serveis com el cobrador del frac, les empreses poden
cobrar deutes de clients. El facturatge ofereix els serveis següents:

• Estudi i classificació de deutors

• Cobertura d’insolvència de deutors

• Servei de finançament, mitjançant el descompte dels documents pendents
de cobrament del client

• Servei de gestió de cobrament de crèdits cedits pel client i acceptats per la
societat

• Servei de gestió de recobrament

Els avantatges per a l’empresa que contracta el facturatge són:

• Aconseguir finançament flexible des del moment que factura.

• Cobrir el possible risc d’insolvència dels clients.

• No cal modificar la forma de pagament dels teus clients (pagaré, transferèn-
cies, rebuts, etc.).

• Agilitzar la gestió de cobrament de l’empresa.

• Es pot adreçar tant a clients nacionals com internacionals.

• Reduir els comptes a cobrar sense consum d’endeutament CIRBE (en cas
de “sense recurs”).

El risc d’insolvència dels deutes pendents de cobrar del client els assumeix la
societat de facturatge. Per altra banda, el client es compromet a pagar les despeses.

Els costos del facturatge són: comissió pels tràmits administratius i interès
en el cas que hi hagi finançament.

Tipus de facturatge:

• Facturatge amb recurs: finançament de circulant i gestió de cobraments de
l’empresa.



Tècniques de venda i negociació 93 Negociació i contractació en les relacions comercials

• Facturatge sense recurs: finançament de circulant i gestió de cobraments de
l’empresa amb cobertura d’insolvència de clients.

• Facturatge d’exportació: finançament de circulant i gestió de cobraments de
l’empresa per a vendes a clients a l’exterior, amb la possibilitat de disposar
de cobertura d’insolvència.

Contracte de forfetatge

El contracte de forfetatge és una modalitat de finançament d’exportacions.

El contracte de forfetatge és aquell mitjançant el qual el client ven els
seus drets de cobrament de factures d’exportacions fetes i formalitzades en
documents de crèdit a l’altra part, anomenada forfeter, a canvi de rebre un
avançament de menys valor que l’import del deute.

Els instruments susceptibles de ser finançats són les lletres i els pagarés, tots dos
amb l’aval de bancs. El termini admès sol ser d’entre sis mesos i cinc anys.

Les característiques principals del forfetatge són:

• Liquidació immediata del deute sense repercussió en la capacitat creditícia
de l’exportador.

• Eliminació de riscos de canvi i d’impagament, i la càrrega financera en
balanç.

• Tipus d’interès de descompte fix per a tot el període.

• Reducció dels controls i les tasques administratives del deute en divises.

2.8 Resolució de conflictes per incompliment

La negociació és un sistema de resolució de conflictes mitjançant el qual dues
o més parts amb interessos contraposats es comuniquen per arribar a un acord,
cedint en alguna cosa cadascuna d’elles. Per tant, lincompliment de contracte és
un dels riscos als quals s’enfronten les parts quan fan un determinat negoci jurídic.
Cal evitar incomplir els acords als quals haguessin pogut arribar les parts, i que
poden donar lloc a indemnitzacions per danys i perjudicis.

El contracte, tal com el defineix el Codi civil, és l’acció en què una o diverses
parts consenten obligar-se, respecte d’una altra o unes altres, a donar alguna cosa
o prestar algun servei. Mitjançant la formalització del contracte, consten els que
s’obliguen, l’objecte i la causa.
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L’incompliment del termini de durada del contracte és un dels supòsits
més freqüents pels quals es recorre a resoldre els acords per via amistosa o
per via judicial.

Hi ha diferents tipus d’incompliment de contracte:

• Incompliment de contracte laboral

• Incompliment de contracte d’arres per a la compravenda. És important fixar
un termini i una quantia determinada. La jurisprudència diu que ha d’existir
un retard o una frustració per realitzar el negoci.

• Incompliment del reconeixement de deute. És aconsellable incorporar algu-
na clàusula que determini les conseqüències de l’incompliment contractual.
Per exemple, incloure una determinada quantitat econòmica en concepte de
danys i perjudicis.

Si la negociació prospera amb un acord, hi ha una transacció i, per tant, es genera
un contracte entre parts (article 1809 i següents del Codi civil).

La transacció (negociació) pot ser:

• Extraprocessal, amb caràcter previ. D’aquesta manera s’evita el procés
jurisdiccional o arbitral, ja que és un contracte entre parts.

• Processal, per posar fi a un procés jurisdiccional o arbitral ja iniciat.

L’incompliment contractual neix quan una part no compleix el que
estableix el pacte, si alguna de les parts incompleix tot o part del que està
obligada a complir.

S’exigeix extrajudicialment el compliment del contracte al subjecte que no ha
complert la seva part del pacte, perquè ho compleixi com més aviat millor, així es
deixa a la voluntat de les parts.

És aconsellable provar per algun tipus de mitjà (per exemple, un burofax) que
s’ha rebut l’exigència de compliment per l’altra banda, per poder requerir-li
el compliment.

Mediació

Abans de demandar la persona que no ha complert i no ha fet cas de les reclama-
cions, l’altra part pot optar per posar-ho en mans d’un tercer neutral (mediació),
que decideixi i acosti les parts sobre el compliment. Regulada per la Llei 5/2012,
de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, la mediació sempre
és potestativa, tant per als assumptes civils com per als mercantils.
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El que s’acorda en la
conciliació pot ser títol
executiu, si les parts l’eleven
a escriptura pública davant
notari, d’acord amb la llei i
al dret (art. 25 de la Llei
5/2012)

La mediació és un sistema de gestió de controvèrsies voluntari. Les parts
en conflicte, quan no poden arribar a un acord per si mateixes, recorren a
l’ajuda de la mediació per resoldre les diferències i arribar a un acord.

La mediació pot funcionar com un sistema alternatiu a la jurisdicció o arbitratge,
o com un sistema per posar fi a la jurisdicció o a l’arbitratge iniciat. Es pot
intervenir en la fase d’execució i en la fase declarativa. Per tant, les parts poden
arribar a acords per evitar l’inici de l’execució forçosa o posar-hi fi. Es tracta
d’una tramitació voluntària, i requereix que ambdues parts decideixin acudir a
la mediació per tenir un nou pacte vinculant entre les parts o bé no aconseguir
l’acord.

Si no s’aconsegueix cap tipus d’acord en la mediació, es pot acudir a l’acte de
conciliació.

Conciliació
La conciliació consisteix a presentar un escrit davant els jutjats sol·licitant
que l’altra part reconegui judicialment l’incompliment contractual que ha
realitzat o els errors en el compliment.

Les parts, per l’autonomia de la voluntat, i sempre que la matèria sigui disponible,
poden evitar l’inici d’un judici o posar fi al judici ja començat, per consens en
la solució del seu conflicte, aconseguit davant un tercer (jutge de pau, o secretari
judicial) abans del procés. És difícil que una de les parts reconegui de motu propio
l’incompliment, per la qual cosa és una via més enfocada a deixar constància
de la intenció d’arribar a un acord amb vista a la futura tramitació judicial que
per resoldre l’incompliment contractual. Si la conciliació és anterior al judici i
amb la finalitat d’evitar-lo, és preprocessal, i té naturalesa d’acte de jurisdicció
voluntària. Si la conciliacióno acaba amb avinença, les parts poden acudir
posteriorment a la resolució de controvèrsies per la jurisdicció o l’arbitratge. Si
el judici està iniciat, es pretendrà finalitzar-lo; llavors, si la conciliació va endavant,
serà processal i l’òrgan jurisdiccional resoldrà com a tercer imparcial del conflicte
per sentència.

Si després dels intents de reclamació amistosa o extrajudicial, no s’aconsegueix
acord, s’ha d’acudir a la via judicial. S’interposa una demanda verbal o
procediment ordinari, segons l’objecte del contracte incomplert o bé de la quantitat
a reclamar. Per exemple, el procediment monitori: quan l’incompliment sigui per
no pagar un preu determinat, exigible perquè ha transcorregut determinat temps.

La resolució del contracte imposa que es restableixi la situació, la qual cosa
obliga a restituir la cosa per la qual estaven vinculades ambdues parts. El
jutge és l’encarregat de resoldre l’assumpte fent la interpretació de resolució
dels contractes per incompliment. Els judicis en què poden acabar ambdós
procediments són:

• Procediment verbal: és un procediment per a la reclamació de deutes amb
valor inferior a 6.000AC, però es requerirà la presència d’advocat i procurador
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Vegeu més informació
respecte a l’arbitratge de

consum en Catalunya,
sobre les controvèrsies en
els assumptes de consum

a Catalunya, a la secció
“Annexos”.

per sobre de 2.000 euros. En aquest procediment s’interposa una demanda
a l’altra part, a la qual es dona trasllat perquè contesti i després de la
contestació es fixa una data per a la celebració de judici, on es practicaran
els interrogatoris a les parts o altres proves que vulguin o puguin proposar
per provar l’incompliment contractual o el compliment depenent de la part.

• Procediment ordinari: és un procediment més llarg, i s’utilitza únicament
quan la quantia o valor que es reclama és superior als 6.000 euros o no es
pot quantificar per la seva complexitat. Sempre és necessari la presència
d’un advocat i procurador. En aquest procediment s’interposa la demanda,
que l’altra part ha de contestar en un termini de vint dies; una vegada
ha contestat, es fixa l’audiència prèvia, un tràmit processal on les parts
expliquen al jutge les proves que volen utilitzar i amb quines finalitats, i
són admeses o no pel jutge. Després d’això es fixa data per a la celebració
del judici, on les parts aportaran i provaran les proves que van sol·licitar,
interrogatori de les parts i altres tràmits judicials.

D’acord amb l’article 1124 Codi civil, la facultat de resoldre les obligacions
s’entén implícita en les recíproques, per al cas que un dels obligats no compleixi
el que li pertoca. El perjudicat pot escollir entre exigir el compliment o la
resolució de l’obligació, amb el rescabalament de danys i abonament d’interessos
en tots dos casos. També pot demanar la resolució, fins i tot després d’haver
optat pel compliment, quan aquest sigui impossible. El tribunal ha de decretar
la resolució que es reclami, si no hi ha causes justificades que l’autoritzin per
assenyalar termini. Això s’entén sense perjudici dels drets de tercers adquirents,
d’acord amb els articles 1295 i 1298 i amb les disposicions de la Llei hipotecària.
L’incompliment resolutori de l’article 1124 del Codi civil ha de ser greu o
substancial. És a dir, que doni lloc a un negoci frustrat.

Els procediments a seguir per a la resolució de conflictes per incompliment de
contracte són:

• Extrajudicials

– Exigir el compliment del contracte amb unareclamació amistosa, per
voluntat de les parts contractuals.

– Mediació, si no s’arriba a un acord, apareix la figura del tercer
mediador voluntari.

– Conciliació, si no prospera la mediació, amb la presentació d’un escrit
al jutjat.

• Judicials

– Presentació de la demanda, si no hi ha conciliació.
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2.8.1 Els procediments d’arbitratge de consum a Catalunya

Els procediments d’arbitratge de consum a Catalunya estan dirigits pels se-
güents òrgans:

• Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC). Posa al servei dels
ciutadans de Catalunya dues vies per resoldre els conflictes de consum
que poden sorgir entre consumidors i empresaris, com a conseqüència
de la compra d’un producte o la contractació d’un servei: la mediació
i l’arbitratge de consum. Qualsevol de les dues vies s’inicia amb la
presentació per part del consumidor de la sol·licitud d’arbitratge, sense
necessitat d’assessorament jurídic.

• Agència de consum i arbitratge

• Adhesió a la Junta Arbitral de Consum

Aquest sistema de resolució de conflictes és viable per a als conflictes de caràcter
civil o mercantil on hi ha una relació de consum: consumidors i comerciants, i
sobre matèries de lliure disposició conforme a dret.

• El reclamant fa ús de l’arbitratge de consum perquè es puguin atendre i
resoldre les reclamacions sorgides en una relació de consum. D’acord amb
l’article 111.2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum
de Catalunya, s’entén per persones consumidores i usuàries les persones
físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un
àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. Aquesta prerrogativa
és la que tenen les persones consumidores enfront de l’empresari/ària, que
no pot iniciar el procediment.

• La persona a qui es reclama en l’arbitratge de consum haurà de ser una
persona física o jurídica, pública o privada que, en compliment d’un negoci
o una professió comercialitza béns o serveis, o de qualsevol altra manera,
actua en el marc de la seva activitat empresarial. Per tant, per poder reclamar
un particular ha de desenvolupar una activitat professional.

Els conflictes entre dos particulars, ja sigui com a parts contractants o per un altre
tipus de relació (per exemple, veïns), no poden ser plantejats en l’arbitratge de
consum, però sí en altres tipus d’arbitratge, administrat per altres organismes.

La Junta Arbitral de Consum

Junta Arbitral de Consum

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JAAC) és un òrgan administratiu al
servei dels consumidors i empresaris que depèn de l’Agència Catalana de Consum
del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya.
Aquest òrgan ofereix als establiments la possibilitat d’adherir-se a la Junta Arbitral
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Podeu obtenir el full de
reclamació i la normativa de
consum a www.consum.cat.

de Consum per solucionar possibles conflictes entre comerciants i consumidors
d’una manera objectiva, àgil i gratuïta. Els establiments que s’hi adhereixen
disposen d’un distintiu per acreditar el seu compromís envers els consumidors
i aconseguir la seva confiança envers aquest establiment.

En la mediació de consum una tercera persona, el mediador, intervé per tal de
trobar entre les dues parts solucions negociades i assolir un acord acceptat entre les
dues parts. Si no s’arriba a cap acord per la via de la mediació, s’inicia l’arbitratge.
És un sistema extrajudicial i voluntari on les parts implicades se sotmeten a un
tribunal perquè resolgui el conflicte i es comprometen a complir la solució que
aquest tribunal dicti.

Característiques de l’arbitratge:

• Gratuït: aquest procediment està finançat per l’Administració i cap de les
dues parts no ha d’abonar cap despesa, excepte en cas que se sol·liciti un
peritatge.

• Voluntari: per fer un arbitratge de consum, tant el consumidor com
l’empresari han d’acordar-lo voluntàriament, ja que només en aquest cas
poden quedar vinculats per la decisió presa pel tribunal arbitral.

• Àgil i senzill: és un procediment que s’inicia amb la presentació de
la sol·licitud d’arbitratge del consumidor davant de la Junta Arbitral de
Consum.

• Objectiu: un tribunal independent acorda la resolució del conflicte que
estimi més justa, després d’escoltar les al·legacions de les parts i analitzar
les proves presentades.

• Executiu: la decisió, o laude, del Col·legi Arbitral vincula ambdues parts
amb els mateixos efectes que una sentència judicial. El laude és d’obligat
compliment i per tant no és possible presentar recurs contra aquesta decisió
ni interposar demanda judicial pels mateixos fets.

L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum es fa mitjançant:

1. Sol·licitud d’adhesió. L’empresari es compromet a acceptar aquesta via amb
vista als futurs conflictes que puguin plantejar els seus clients. La sol·licitud
d’adhesió: document de compromís d’adhesió d’empreses.

2. Presentació de la documentació a la Junta Arbitral de Consum.

3. Lliurament del distintiu de la Junta Arbitral a l’empresari, que es posarà en
lloc ben visible en els establiments comercials.

4. Enganxar l’adhesiu d’adhesió a l’aparador de l’establiment.

http://www.consum.cat
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3. Planificació de la gestió de les relacions amb el client

En tot procés de venda és necessari un seguiment del client, per rebre informació,
cobrir i satisfer les necessitats plantejades pels consumidors, perquè un equip
amb una adequada formació en els serveis postvenda proporciona a l’empresa
una diferenciació respecte a la competència. Amb el Servei d’Atenció al Client
i la utilització del CRM, entre altres eines, l’empresa manté un contacte amb els
clients. L’empresa que ofereix i manté una bona comunicació amb els clients és
convenient que ofereixi: una bona qualitat, garanties, servei de recanvis i d’atenció
als clients-consumidors facilitant i resolent les reclamacions i suggeriments amb
celeritat. Així, l’empresa com a conseqüència d’una bona planificació de la gestió
de les relacions amb els clients, obtindrà una fidelització de la clientela.

3.1 Seguiment de la venda i atenció al client

El seguiment de la venda és una de les estratègies més eficaces per obtenir el
màxim rendiment dels clients actuals i potencials. El seguiment és cada contacte
que s’estableix amb el client després de la primera trobada.

El seguiment de la venda és fa per comprovar com és l’actitud del client
respecte a la compra del producte. Amb el seguiment es pretén mantenir
tant la satisfacció del client com una cartera de clients fidels en el temps.

Aquest seguiment de la venda l’han d’establir els directius de les empreses perquè
l’executin els venedors i la resta del personal de l’empresa.

El seguiment de les vendes té dues vessants:

1. Per part del client, amb l’objectiu d’augmentar la seva satisfacció.

2. Per part del venedor o comercial, per millorar i mantenir la seva reputació.

Hi ha diversos moments en els quals s’ha de fer seguiment:

1. Abans d’una venda. Prèviament s’analitzen les necessitats del client i els
beneficis dels productes. Aquest seguiment pot durar mesos o anys.

2. Després d’una venda, cal assegurar que la compra ha complert les expecta-
tives del client i identificar les necessitats noves.

3. Si s’ha rebutjat una oferta. S’envia al client informació sobre l’empresa i
el producte perquè en un futur pot haver-hi un canvi d’opinió i d’opció de
compra per part del client.
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4. Un cop rebuda la comanda per part del client, l’empresa venedora finalitza
la venda, supervisa la negociació duta a terme i comprova si s’han complert
les condicions acceptades per ambdues parts.

El seguiment ha de disminuir les possibilitats de dubtes que el client pot tenir
després d’haver realitzat la compra: se l’assessora, se l’informa i se li faciliten
tots els serveis que assegurin el consum i ús satisfactori del servei o bé demanat.

El contacte periòdic amb els clients permet obtenir informació actualitzada dels
clients, perquè l’empresa pugui rendibilitzar la seva cartera de clients.

Vegeu exemples de realització d’enquestes en les imatges figura 3.1 i figura 3.2:

Figura 3.1. Enquesta d’avaluació UAB

http://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-1271227274839.html?noticiaid=1345725115967

Figura 3.2. Enquesta CEM utilitzant un codi QR

http://www.lesfranqueses.cat/imatge/28572/Enquesta%20CEM.jpg

Tot venedor o comercial, per obtenir una solució més efectiva, ha d’anteposar-se
als problemes. Els problemes que poden sorgir durant la fase de seguiment de la
venda són:

• Modificacions dels preus pactats prèviament.

• Incapacitat de manteniment del producte.

• Tramitació de la forma de pagament.
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• Incompliment en els terminis pactats i les formes d’entrega pactades.

• Instal·lacions i posada en marxa del producte comprat incorrectes.

El seguiment del client contempla:

• Verificació de les condicions del compliment del contracte.

• Gestió correcta i adequada de les queixes.

• Oferta d’altres productes de l’empresa que puguin ser útils per als
clients.

• Reforçament de les relacions comercials amb els clients potencials i
reals:

1. Manteniment d’un contacte amb regularitat amb els clients
per conèixer les seves necessitats i quins canvis cal fer per
part de l’empresa, a les seves instal·lacions per millorar-ne les
prestacions.

2. Realització de visites.

3.1.1 Mètodes de seguiment

Per a un seguiment efectiu hi ha cinc mètodes. No tots són fàcils d’implantar en
les organitzacions, ja que necessiten majors recursos, personal especialitzat i una
acurada planificació.

Els mètodes de seguiment són:

1. Bústia de suggeriments, a través de la qual els clients tenen a la seva
disposició formularis on fan comentaris, suggeriments i queixes.

2. Enquestes periòdiques als clients per analitzar la diferència entre ex-
pectatives i satisfacció. Són enquestes fetes per instituts d’investigació
especialitzats.

3. Enquestes que entrevisten un grup representatiu de clients.

4. Compradors espies o mistery shoppers que, com a personal eventual,
s’exposen a les activitats promocionals d’un producte determinat fins que
realitzen la compra i en fan un informe.

5. Anàlisi d’exclients o clients “perduts”. S’acudeix als clients que han
canviat de proveïdor o han deixat de comprar, ja que coneixen els punts
febles de l’empresa o del producte.
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3.1.2 Servei d’atenció al client

El servei d’atenció al client (SAC) té com a finalitat atendre el client potencial i
actual mentre manté relacions amb l’empresa: abans, durant i després de la compra
d’un bé o la prestació d’un servei. Un bon servei d’atenció al client ha de crear i
manteniruna cultura corporativa que vinculi tot l’equip humà de l’empresa i els
clients per afavorir que s’aconsegueixin els objectius de l’empresa.

El servei d’atenció al client és el conjunt d’activitats que relacionen el client
amb l’empresa per aconseguir la seva satisfacció.

La realització del servei d’atenció al client pot dur-la a termela mateixa orga-
nització o bé externalitzar el servei; aquesta externalització és una bona eina
estratègica perquè l’empresa centri els seus esforços en el negoci. Si dins de
l’organització de l’empresa hi ha un departament d’atenció al client, s’aconsella
que sigui independent; normalment està supeditat al departament de màrqueting
o vendes.

Exemple d’externalització d’atenció al client

Les empreses a vegades contracten empreses externes per millorar la qualitat i eficiència
en el servei d’atenció al client, d’aquesta manera tenen accés a tecnologies especialitzades
i processos que augmenten la seva productivitat i per aquest motiu externalitzen el servei.
És el cas d’una filial d’Adecco, anomenada Adecco outsourcing, que s’encarrega de les
tasques d’atenció al client, deixant en mans de l’empresa que els contractes puguin dedicar-
se exclusivament al seu core business.

L’empresa pot atendre els usuaris de maneres diferents:

• Línia d’atenció telefònica gratuïta. De vegades pot atendre una gravadora i
segons el problema després l’atén un operador especialitzat.

• Correu electrònic

• Oficines comercials

Els serveis prestats des de l’atenció postvenda poden ser:

1. Serveis tècnics: instal·lació i posada a punt, manteniment i reparacions.

2. Serveis d’atenció al client: informació i assessorament dels productes
adquirits i el seu ús, la devolució dels productes i la recepció i gestió de
queixes i reclamacions.
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3.2 Qualitat del servei postvenda

La Llei general de defensa dels consumidors i usuaris (LGDCU) i altres normes
complementàries, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre,
regula les garanties i serveis postvenda. Amb un funcionament correcte del
servei postvenda, l’empresa es pot estalviar les despeses de venda i promoció, per
aconseguir amb aquest instrument fidelitzar i recuperar clients.

Tipus de serveis postvenda:

• Serveis d’atenció al client:

– Informació i assessorament

– Devolució de productes

– Gestió de queixes i reclamacions

• Serveis tècnics:

– Instal·lació i posada en marxa

– Manteniment

– Reparacions

La qualitat són totes les característiques, aspectes d’un producte o servei en
què es basa la seva aptitud per satisfer una determinada necessitat.

La qualitat representa:

• L’oferta comercial respon a les necessitats dels clients.

• L’obtenció de la qualitat al preu més baix possible.

• La formació de l’emprenedor/fabricant/prestador de serveis o la contracta-
ció externa per aconseguir els objectius / els certificats de qualitat.

Un sistema de qualitat és l’estructura organitzativa, les responsabilitats, els
procediments, els processos i els recursos necessaris per dur a terme la gestió de la
qualitat. L’objectiu fonamental de les empreses és aconseguir la plena satisfacció
dels seus clients. La satisfacció com a concepte subjectiu està relacionat amb: les
expectatives del client, els costos que suposa la compra del producte i el valor ofert
pel venedor.

La satisfacció del client és la percepció menys les expectatives.

Per tant, la qualitat total de servei és la situació per la qual una empresa atorga
qualitat i serveis superiors als seus clients, propietaris i empleats. El nivell de
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qualitat són totes les característiques, actes i informació que han d’augmentar la
capacitat de produir valor per al client.

Per tant, s’obtenen diferents nivells de qualitat:

• Qualitat objectiva: són característiques relacionades amb la capacitat de
prestació del servei per satisfer les necessitats dels clients.

• Qualitat comercial: a cada país hi ha una regulació legal que garanteix que
els béns i serveis que es comercialitzen en cada país compleixen uns mínims
de qualitat.

• Qualitat percebuda: a més dels aspectes de la qualitat objectiva que
s’aprecien, es refereix també als percebuts pel client per la seva experiència
amb l’ús.

• Qualitat diferenciada: són les característiques del servei que el fan diferent
de la resta de serveis oferts pels competidors del mercat.

• Qualitat certificada: són les característiques d’un producte ajustades a una
normativa controlada per un organisme independent de certificació de la
qualitat. Les empreses amb aquesta certificació aconsegueixen uns serveis
reconeguts, i això millora la seva comercialització.

Hi ha dues concepcions del terme qualitat:

• Qualitat percebuda. Es refereix a com percep el client la qualitat que
l’empresa li ofereix pel que fa a la informació rebuda, el tracte, la
facilitat d’accés, etc.

• Qualitat concebuda. Consisteix a complir les especificacions o els
requeriments, és a dir, adaptar el desenvolupament del servei a les
normes ISO (International Organization for Standarization).

La qualitat en les empreses de servei adquireix diferents nivells en funció de com
satisfan els seus clients, i la percepció que tenen amb relació al servei. El nivell
d’excel·lència significa aconseguir que els clients tinguin una percepció superior
a les expectatives prèvies.

Exemples d’organitzacions certificadores de qualitat

A Espanya, una de les organitzacions certificadores de qualitat més coneguda és
l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

La LGAI Technological Center, SA certifica el sistema de qualitat de l’organització Institut
Obert de Catalunya (IOC) per a les activitats d’ensenyament de graduat en educació
secundària, batxillerat, idiomes, cicles de formació professional, preparació a les proves
d’accés a cicles formatius de grau superior a distància, conforme als requisits de la norma
ISO 9001:2008.



Tècniques de venda i negociació 105 Negociació i contractació en les relacions comercials

ISO 9000 fa referència a
com una organització opera
els seus estàndards de
qualitat quant a materials,
temps de lliurament i nivells
de servei.
ISO 14000 conté normativa
per a la gestió
mediambiental.

Applus és un organisme que
avalua la conformitat de
productes i serveis segons
especificacions tècniques
basades en reglaments de
les administracions
públiques.

La normativa ISO és un conjunt de normes sobre qualitat i gestió de
qualitat establertes per l’Organització Internacional de Normalització (ISO).
Es poden aplicar en qualsevol tipus d’organització o activitat orientada a la
producció de béns i serveis.

L’empresa, per diferenciar-se de la competència, ha d’incorporar un valor afegit
creatiu i original als serveis que presta per aconseguir sorprendre el client amb
idees noves.

3.2.1 Avaluació i control del servei de qualitat

Les empreses han de definir quins seran els mecanismes que els permetran ajustar
les seves accions per satisfer les necessitats del client. Per una banda, la informació
queda recollida en el manual de procediments i, per l’altra, en el document
conegut com elmanual de qualitat d’una organització.

El manual de qualitat s’implanta després d’establir els procediments exigits per
la normativa. Es tracta d’un document on s’especifica la missió i visió d’una
empresa, fent referència als objectius dirigits cap al compliment d’una política de
qualitat exposant l’estructura del sistema de gestió de la qualitat. Si l’empresa
ho desitja, el document és públic, cosa que no ocorre amb els manuals de
procediments o d’instruccions. El manual de qualitat exposa a més l’estructura
del Sistema de Gestió de la Qualitat.

Manual de qualitat

Document Maestro en el qual l’organització (empresa) estableix com donar compliment als
punts que marca la norma (per exemple, ISO 9001:2008) i se’n deriven instruccions d’ús
d’equips, procediments, formats, etc. S’hi recull la gestió de l’empresa, el compromís que
té amb la qualitat, la gestió de recursos humans, materials...

Els controls de qualitat del servei tenen la funció d’assegurar que els productes
i serveis compleixin amb les condicions d’ús adequades. Atès que la satisfacció
del client i, com a conseqüència, la qualitat del servei depenen de la diferència
entre les percepcions del client i les expectatives que s’havia format prèviament,
per mesurar la satisfacció dels clients els controls de qualitat acostumen a mesurar
cinc dimensions que relacionen les percepcions amb les expectatives:

1. Fiabilitat o confiança

2. Capacitat de resposta

3. Seguretat

4. Empatia

5. Elements tangibles
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Exemple d’enquesta SERVQUAL

SERVQUAL és un dels models més utilitzats per a l’avaluació d’aquestes cinc dimensions
que defineixen la qualitat del servei. Vegeu més informació a bit.ly/2H9bACs.

3.2.2 Assessorament i formació

És recomanable disposar de personal que conegui perfectament tots els productes
que ofereix l’empresa, les condicions comercials i la gestió de processos amb els
clients. L’empresa ha de formar i reciclar constantment el seu personal perquè
pugui atendre correctament el client.

Els processos interns de l’atenció al client de les empreses han de tenir un control,
perquè l’abandonament o la renúncia a un producte o servei es produeix per errors
durant la comunicació en l’atenció al client.

Per exemple, una atenció de qualitat en el procés de comunicació amb el client o
possible client s’ha de fer amb una presentació adequada, fent ús d’una expressió
oral i corporal correcta, a més de tenir la informació necessària en mà i mostrar
una atenció personal i amable.

3.2.3 Garanties

D’acord amb l’article 118 de la LGDCU, s’estableix que el consumidor i usuari té
dret a la reparació, substitució, rebaixa del preu o a la resolució del contracte, quan
el producte no sigui conforme al contracte de compravenda realitzat. Per tant, el
client pot elegir entre la substitució del producte o exigir la reparació.

La garantia regulada per la LGDCU s’aplica tant als contractes de compravenda de
productes que es fabriquen o distribueixen com als contractes de subministrament.
D’acord amb l’article 115 de la LGDCU, no s’aplicaran aquestes garanties en
cas de:

• Productes adquirits durant una venda judicial.

• Serveis: aigua i gas, sempre que no estiguin envasats per a la venda en
quantitats determinades (així ho determina l’article 115 de la llei LGDCU)
i electricitat.

• Productes de segona mà adquirits en subhasta administrativa pels consumi-
dors.

https://www.aiteco.com/modelo-servqual-de-calidad-de-servicio/
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El servei de l’àrea
postvenda és un valor
afegit (valor diferencial) que
ofereixen les empreses.

Tipus de garanties:

• Garantia mínima d’un producte o servei

• Garantia comercial addicional

La garantia protegeix el consumidor dels defectes del producte i obliga el venedor
a solucionar-ho de forma completament gratuïta per al consumidor. La garantia
legal d’un producte tecnològic és de dos anys, excepte quan per part del venedor
o del fabricant pot oferir-se una garantia comercial o extra del producte. La
garantia comercial s’ha de formalitzar per escrit o en qualsevol suport durador i
disponible per al consumidor.

La garantia comercial ha d’expressar:

1. Bé o servei cobert

2. Nom i adreça del garant

3. No ha d’afectar els drets legals del consumidor davant la falta de conformitat
dels productes amb el contracte.

4. Termini de la garantia i abast territorial

5. Possibles vies de reclamació per part del consumidor

En els productes tecnològics durant el període de temps que dura la garantia
el venedor es fa càrrec de l’assistència tècnica sense cap tipus de cost
addicional per al consumidor.

3.2.4 Servei de recanvis

D’acord amb la LGDCU, està prohibit incrementar els preus dels recanvis utilit-
zats durant les reparacions i prohibeix carregar al consumidor quantitats superiors
dels preus de cost de la mà d’obra, trasllats o visites al client.

3.2.5 Servei d’assistència tècnica i reparacions

El servei postvenda inclou l’assessorament al client, la informació sobre els
productes (sobretot els productes tecnològics i el seu maneig), les garanties del
producte, reparacions i devolucions en les condicions pactades, finançament dels
pagaments ajornats, etc.

L’article 120 de la LGDCU regula la reparació i la substitució del producte per a
l’usuari o consumidor:
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• És gratuïta.

• S’ha d’aplicar en un termini raonable i sense conseqüències negatives per
al consumidor i usuari.

• La reparació suspèn el compte dels terminis de la garantia.

• La substitució suspèn els terminis de garantia des de l’exercici de l’opció
del consumidor o usuari fins a l’entrega del producte.

• No es pot exigir la substitució de productes no fungibles (quan no sigui
possible ser substituït per un altre d’idèntic o per tenir un valor sentimental
i únic per a la persona), ni tampoc de productes de segona mà.

• Si la reparació o la substitució no és conforme al contracte pactat, el
consumidor podrà exigir la seva substitució o reparació respectivament.

L’article 127 de la LGDCU estableix que els productes duradors tenen dret a un
servei tècnic i a l’existència de recanvis durant un termini mínim de cinc anys des
que es deixa de fabricar el producte.

D’acord amb la LGDCU, el dret del consumidor per recuperar el producte
entregat per reparar prescriu als tres anys des de la seva entrega.

El cost d’assistència i reparació durant el període de garantia és gratuït, però un cop
vençuda la garantia mínima o la garantia addicional comercial, el client pagarà els
costos. Les llistes de preus de reposicions dels productes han d’estar a disposició
del públic.

3.3 Servei d’informació i atenció al client, consumidor i usuari

El servei de vendes ha de mantenir una cultura corporativa de l’empresa, la
qual vincula tot l’equip de l’empresa amb el client per aconseguir els objectius
empresarials.

La informació que espera el públic ha de ser:

• Comprensible

• Completa

• Necessària

• Exacta i actualitzada

• Resumida i sintetitzada.

La cultura empresarial orientada a l’atenció al client destaca:
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• El client és la persona més important del negoci, ja que és la font d’ingressos
i se li ha d’oferir el millor tractament que sigui possible i col·laborar-hi.

• El client compra un producte per satisfer una necessitat, és a dir, per obtenir
un benefici, l’empresa ha de tenir cura que no se senti decebut en la compra.

• No importa el temps que es perdi en atendre el client, sempre cal buscar que
estigui satisfet del servei o compra realitzada.

• El client no depèn de l’empresa, és l’empresa qui depèn d’ell. Un client
satisfet sempre dona bona publicitat i atrau nous clients. Per tant, són
els clients qui reporten els beneficis perquè una empresa sigui rendible
econòmicament.

• El client és un esser humà, per tant, el tractament especial és essencial per
no ser considerat com una cosa.

Les relacions entre l’organització i els clients les pot establir qualsevol de les
dues parts o mitjançant l’equip de vendes. Compartir informació amb tots els
departaments de l’empresa és primordial.

Les relacions entre tots els membres d’una organització i el client han de seguir
les següents pautes:

1. Contactar.

2. Comunicar.

3. Informar.

4. Satisfer.

5. Fidelitzar.

6. Prescriure.

3.3.1 Control de la qualitat del servei d’atenció i informació al client
consumidor i usuari

A causa de la competència en el mercat, la qualitat serveix per satisfer les
expectatives del client. D’aquesta manera el client podrà obtenir: una percepció
del producte fiable, un servei ràpid, unes característiques del producte, la confiança
en la informació rebuda, l’empatia demostrada dels empleats, etc.

La informació que el públic espera rebre ha de ser completa, comprensible,
necessària, exacta, actualitzada, resumida i sintetitzada.
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L’excel·lència empresarial
consisteix a produir una

oferta comercial que superi i
sorprengui les expectatives
de la clientela de l’empresa.

Per fer i garantir una millora contínua de la qualitat, s’ha de dur a terme un
control de la qualitat, seguint un itinerari:

1. Triar què controlar

2. Definir les unitats de mesurament

3. Establir un sistema de mesurament

4. Establir uns estàndards de funcionament

5. Mesurar el funcionament actual

6. Diferenciar el real i l’estàndard

7. Prendre acció sobre la diferència

A més de controlar la qualitat, s’ha de gestionar per planificar i millorar la qualitat.

La qualitat en la gestió de queixes: si el seu funcionament és correcte, repercu-
teix en el grau de satisfacció del clients i en la seva fidelització. Els protocols de
qualitat a destacar en la gestió de queixes són la normativa ISO vigent.

3.4 Normativa vigent en matèria de protecció del consumidor

A l’article 51 de la Constitució Espanyola (CE) s’estableix que els poders públics
estan obligats a garantir la defensa dels consumidors i usuaris, protegint la seva
seguretat, salut i interessos econòmics. Així mateix, han de promoure la infor-
mació i l’educació dels consumidors i usuaris fomentant les seves organitzacions.
Aquestes garanties es desenvolupen en la LGDCU, que és la norma fonamental
de protecció dels consumidors i usuaris, augmentant la seguretat i impedint la no
protecció dels consumidors i usuaris.

• Normativa europea: en el mercat únic de la Unió Europea hi ha, d’una
banda, la normativa aplicable directament a Espanya i, de l’altra, les
recomanacions per a la creació de nova normativa.

• Normativa estatal: apareix reflectida la protecció del consumidor i usuari en
l’article 51 CE, en la LGDCU i en altres normes referents a l’etiquetatge dels
productes, la publicitat i el funcionament d’associacions de consumidors i
usuaris.

• Normativa autonòmica: cada comunitat autònoma ha assumit competències
en matèria de protecció al consumidor. A Catalunya es recull en la Llei
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

• Normativa municipal: a través de bans i ordenances de les corporacions
locals, és a dir, els ajuntaments i les diputacions dins de les seves competèn-
cies. En els municipis pot haver-hi inspeccions, creació d’oficines munici-
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pals d’informació al consumidor, foment d’associacions de consumidors i
usuaris, etc.

3.5 Gestió de queixes i reclamacions

Per norma general el client que es queixa és el que confia en l’empresa i desitja
continuar com a client. El venedor, per aconseguir la lleialtat del client, ha
d’intentar solucionar els problemes per poder recuperar-lo.

La queixa o reclamació és un dret del client que ajuda l’organització a
esmenar un error. Les queixes i les reclamacions són una font d’informació
per a l’empresa perquè d’aquesta manera pot millorar el servei i la qualitat.

L’objectiu del tractament de les queixes i reclamacions és un procés per mantenir
i augmentar la satisfacció del client. Les queixes i reclamacions han de ser
mesurables i coherents amb la política de tractament de queixes. Perquè aquest
procés sigui eficaç i eficient, l’alta direcció de l’organització ha d’avaluar si és
necessari l’aprovisionament de recursos tant de personal, de materials com de
formació.

El procés de tractament de queixes segueix una sèrie de pautes:

1. Comunicació.

2. Recepció. Una vegada comunicada la queixa, es registra amb un codi
identificador únic. El registre d’entrada ha d’identificar la solució donada
pel reclamant i qualsevol informació que faciliti el procés. Inclou:

• Descripció de la queixa
• Solució sol·licitada
• Producte objecte de la queixa
• Data límit de resposta
• Acció presa i qualsevol altra dada envers persones, organització, etc.

3. Seguiment.

4. Acusament de recepció. Es comunica immediatament al reclamant telefò-
nicament, per correu postal o electrònic.

5. Avaluació inicial.

6. Investigació, d’acord amb el grau de severitat de la queixa.

7. Resposta.

L’organització té dues opcions: oferir una resposta per corregir el problema i
prevenir que torni a ocórrer o, si no té resposta immediata, tractar de resoldre-ho
de la manera més eficaç possible:
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1. Comunicació de la decisió

2. Tancament de la queixa

Pot passar que el reclamant accepti la decisió i, aleshores, s’ha de realitzar i
registrar. En canvi, si el reclamant refusa la decisió, aleshores la queixa roman
oberta. En aquest cas també ha de registrar-se la queixa i informar el reclamant
de les possibilitats que hi ha per recórrer. Finalment l’organització ha de fer un
seguiment del progrés de la queixa, fins que s’hagin esgotat totes les vies possibles
per requerir o fins que el reclamant hagi quedat satisfet.

Exemple de reclamació per desacord amb la factura

En el cas de desacord amb el consum d’aigua facturada per la companyia es pot reclamar?

Sí. En primer lloc, cal anar al departament d’atenció al client de la companyia. Si una
vegada transcorregut un mes, no hi ha resposta o el client no està d’acord amb la resposta,
cal dirigir-se a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del municipi (OMIC) o a
l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la comarca (OCIC). L’Agència Catalana
de Consum també ofereix aquest servei de reclamació si no hi ha accés a cap OMIC ni
OCIC.

Una reclamació en matèria de consum és una comunicació que el
consumidor envia a l’administració competent, davant d’un conflicte o
desacord amb l’empresa que li ha venut un producte o ha prestat un servei.

3.5.1 Tractament de queixes

La planificació i el disseny per al tractament de les queixes en una organització
és un procés eficaç i eficient per tal d’augmentar la fidelitat, la satisfacció dels
clients i la qualitat dels productes i serveis. Les reclamacions són una font
d’informació per a l’empresa i una eina de fidelització de clients.

Les dades que el reclamant ha de facilitar per dur a terme correctament una queixa,
a manera d’exemple, són:

• Dades personals

– Nom del reclamant/organització

– Codi postal

– Ciutat

– País

– Telèfon

– Fax

– Correu electrònic

– Dades del representant (si és el cas)
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Vegeu en l’apartat
“Annexos” un formulari de
reclamacions.

– Persona de contacte (si és diferent del reclamant)

• Descripció del producte/servei

• Problema ocorregut

• Sol·licitud de solució

• Data

• Firma

• Documents adjunts

La tramitació d’una reclamació en matèria de consum es realitza per part del
client i se sol·licita amb el formulari emplenat a l’establiment. Cal entregar-
ne una còpia a l’OMIC personalment o telemàticament, o a les unitats d’atenció
al consumidor dels serveis de consum dels ajuntaments, adjuntant factures i
documentació pertinent. L’Administració acusa la recepció, registra i gestiona la
reclamació. Posteriorment es posa en contacte amb l’empresa reclamada i proposa
una mediació.

La tramitació d’una reclamació interna es gestiona directament des de
l’empresa, sense cap tipus d’intervenció per part de l’Administració. Les
empreses han de disposar de fulls oficials de reclamació i de formularis de
reclamacions i queixes.

3.5.2 Resolució de problemes amb rapidesa i eficàcia

La normativa internacional ISO vigent estableix els principis bàsics perquè les
empreses, a l’hora de gestionar una queixa o reclamació, puguin adaptar-se a la
realitat de cada empresa i al seu context. Aquest protocol és d’aplicació voluntària,
però és essencial per poder aconseguir un servei d’atenció de qualitat.

Una queixa és una oportunitat de millora per a tota l’organització. L’empresa
obté informació després d’haver recollit les opinions negatives sorgides en
la relació que manté amb els seus clients.

Les relacions amb els clients no sempre són satisfactòries, per això l’empresa s’ha
d’esforçar per resoldre els problemes que els han sorgit als clients, per poder
obtenir d’aquesta manera una millora en la qualitat del servei. No existeixen
problemes, existeixen solucions.
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La incidència plantejada per un client descontent pot sorgir en diferents
moments:

• en el moment de la compra

• o després de fer la compra

L’empresa ha de saber actuar i no improvisar, davant de qualsevol incidència
plantejada per la clientela; ha de mantenir unaactitud assertiva i positiva, ja que
el client pot o no tenir raó. Per tant,la ràpida respostade l’empresa serà clau
per donar una solució satisfactòria al client, així com l’agraïment per part de
l’empresa pel fet que el client li hagi comunicat la queixa sobre la insatisfacció
d’un determinat producte o servei, perquè no torni a passar i així el client quedarà
satisfet.

Una resposta satisfactòria i ràpida davant d’una reclamació d’un client pot
convertir-lo en un client fidel de per vida.

En canvi, pot passar que el client no tingui raó. L’empresa l’ha d’atendre amb
amabilitat i diligència davant la queixa presentada i fer-li entendre que no hi ha
motius per formular la queixa. En aquest cas el client pot donar la raó a l’empresa
o no. Finalment, si el client continua insistint i no té raó, pot marxar i desistir o
sol·licitar el full de reclamacions.

Una reclamació és el principal mitjà a través del qual un client expressa la
seva insatisfacció a l’empresa pel servei rebut i li reclama una compensació
per rescabalar les pèrdues que hagi tingut durant el procés de compra.

Amb una reclamació a una empresa es pot obtenir, mitjançant una mediació o
un arbitratge, la reparació d’un dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la
rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute. A través d’un procediment vàlid
les empreses cerquen la satisfacció dels clients, i el procés ha de tractar de forma
coherent i sistemàtica les reclamacions i queixes:
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D’acord amb el Decret
98/2014, de 8 de juliol,
sobre el procediment de
mediació en les relacions
de consum cal que, primer,
es presenti una reclamació
prèvia a l’empresa amb qui
s’ha tingut la relació de
consum.

Vegeu més informació a la
web de l’Agència Catalana
de consum.

Les empreses que presten
serveis de tracte continuat
(telèfon, aigua, llum...) no
poden deixar de prestar el
servei per manca de
pagament d’algun rebut o
alguna factura si s’ha
presentat alguna
reclamació, davant
l’empresa, amb relació al
rebut o la factura.

Fases del procediment per al tractament d’una reclamació:

1. La informació del procés de tractament de queixes ha d’estar a
l’abast del clients i les parts interessades mitjançant fullets o circulars
informatives tant en suport físic com electrònic.

2. La recepció de la reclamació s’ha de registrar juntament amb la
informació de suport i amb un codi únic d’identificació, per poder fer
la recerca de la manera més eficaç i ràpida.

3. S’ha de fer seguiment durant tot el procés; el reclamant durant tot el
procés ha de tenir informació actualitzada de l’estat de la reclamació.

4. Lliurament de l’acusament de recepció.

5. Avaluació inicial.

6. Investigació dels motius.

7. Resolució de la reclamació.

8. Comunicació al reclamant.

9. Tancament de la incidència.

Cada comunitat autònoma té competències en matèria de consum. A Catalunya:
les empreses que presten serveis bàsics (subministraments, transports, mitjans
audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, financers i d’assegurances)
han de facilitar a la seva clientela:

• un servei telefònic gratuït per comunicar les reclamacions sobre els serveis.

• una adreça física a Catalunya, on els consumidors puguin ser atesos de
manera ràpida i directa en relació amb qualsevol queixa o reclamació sobre
el servei, sempre que l’atenció al consumidor no es faci en el mateix
establiment on s’hagi contractat.

Passos per reclamar:

1. Demanar els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia en el mateix
establiment i deixar-ne constància escrita, si es tracta d’un servei bàsic,
trucant al servei telefònic gratuït d’atenció al client (facilitaran el núm.
d’incidència). S’ha de rebre la resposta de l’empresa en el termini màxim
d’un mes. Si el reclamant no hi està d’acord, es dona pas al següent tràmit.

Els fulls oficials de reclamacions són l’instrument institucional que poden
utilitzar els consumidors i usuaris per defensar i protegir els seus interessos
i poder expressar davant de l’empresa reclamada i l’Administració amb
competències en matèria de consum la seva disconformitat en els casos en
què consideri que un producte, bé o servei adquirit d’una empresa o comerç
no reuneix les característiques i exigències per les quals paga.
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Exemples: publicitat
enganyosa, clàusules
abusives, etiquetatge

incorrecte, manca de fulls
oficials de

queixa/reclamació/denúncia,
producte que pot comportar

un risc per a la salut o la
seguretat de les persones...

Exemples: tracte inapropiat,
temps d’espera excessiu,

cues...

En el passos per tramitar una denúncia, sempre n’ha de quedar constància per
escrit amb el full oficial de queixa/reclamació/denúncia i posar en coneixement
de l’Administració uns fets que poden ser constitutius d’infracció administrativa
per tal que els investigui i, si escau, actuï d’ofici per corregir la conducta infractora
i defensar els interessos generals. Es pot presentar en un Servei Públic de Consum.

Per tramitar una queixa, es pot presentar en un Servei Públic de Consum, amb la
queixa, posant en coneixement de l’Administració uns fets que, malgrat no ser una
infracció administrativa per part d’una empresa i malgrat que no es vulgui demanar
una compensació o rescabalament, es desitja que l’Administració conegui i faci
arribar a l’empresa per tal que pugui millorar la qualitat del servei que ofereix als
seus clients.

Una queixa/reclamació/denúncia es pot presentar a:

• L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del municipi, per
correu o personalment. Es poden fer reclamacions mitjançant el formulari
del web. Es poden fer consultes al web.

• L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la comarca si
no hi ha OMIC al municipi, per correu o personalment.

• Les oficines de l’Agència Catalana de Consum si no hi ha accés a cap OMIC
ni OCIC: per correu postal o personalment.

• Web de consum de la Generalitat Catalana, mitjançant un formulari. En
l’escrit de queixa, reclamació o denúncia cal incloure les dades del consu-
midor i les de l’empresa, exposar els fets, concretar clarament la petició i
adjuntar-hi tota la documentació de què es disposa (justificant acreditatiu
de la reclamació presentada davant l’empresa, factura, tiquet, publicitat,
pressupost...).

• Col·legi professional (en relació amb els seus col·legiats)

• A una organització de persones consumidores, si és un associat i utilitza els
fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.

3.6 Màrqueting relacional i estratègies de fidelització

Amb el màrqueting relacional s’atrauen els nous clients. Gràcies al procés de
seguiment i la satisfacció dels clients, es crea una clientela fidel que augmentarà
la rendibilitat de l’empresa.

3.6.1 Gestió de les relacions amb clients

Actualment les empreses busquen retenir els seus clients, sobretot els millors, ja
que són els actius més valuosos. La manera de retenir els clients és interaccionar
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CRM: customer relationship
management
SFA: sales forces
automation

Si treballeu amb bones
metodologies comercials,
amb contacte continu amb
els nostres clients i amb
bona informació us
encaminareu cap a una
fidelització de clients.

Tingueu en compte que els
costos de fidelització són
més baixos que els costos
de captació de nous clients,
i en canvi els costos de
recuperació d’un client
perdut són encara més cars
que els de captar un client
nou.

amb ells. Per això la gestió de vendes, serveis i màrqueting ha de ser efectiva i a
més rendible per a l’empresa.

La gestió de relacions amb els clients o CRM dona solucions tecnològiques
per millorar les relacions de comunicació amb la clientela. Amb la utilització
de l’automatització dels components de la relació de l’empresa amb els clients
s’enforteix la comunicació comercial.

1. La prevenda analitza la informació de la clientela i selecciona els productes
adequadament per satisfer les necessitats de cada tipus de client. La preven-
da estudia el mercat, tant les necessitats dels clients com la identificació de
clients potencials.

2. La força de venda automatitzada o SFA atorga eines perquè els negocis
implementin mesures per utilitzar en els clients potencials.

3. El funcionament correcte del servei d’atenció al client evita gestions inne-
cessàries i millora les relacions amb els clients.

4. La postvenda i l’assistència al client es fa a través del call center i el suport
tècnic.

3.6.2 El màrqueting relacional

En l’àmbit comercial, les relacions que manté una empresa amb els clients es basen
en aconseguir beneficis, gràcies a la confiança adquirida pels clients satisfets en
les relacions que han mantingut amb l’empresa. El màrqueting relacional està
orientat cap als recursos dirigits a l’atracció de nous clients, més que cap al
producte.

El màrqueting relacional és el conjunt d’estratègies dutes a terme per
l’empresa amb la finalitat d’establir relacions comercials estretes amb els
clients. Aquestes estratègies estan basades en l’oferta dels productes o els
serveis que més s’adapten a les necessitats dels clients, aconseguint la seva
satisfacció i sempre adquirint una actitud favorable de l’empresa sospesant
les altres opcions de la competència.

3.6.3 Programes de fidelització

La fidelització dels clients consisteix en la forma de mantenir el client per
voluntat pròpia. Fidelitzar un client està relacionat amb altres serveis, perquè per
aconseguir-ho no n’hi ha prou amb la baixada de preus, ja que s’han de donar
motius al client perquè continuï comprant gràcies a la confiança i l’empatia que
ha generat l’empresa en el client i fidelitzar-lo.
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Un exemple de programa de
recompensa pura és Solred

de Repsol (bit.ly/2vKfSiS).
S’afegeix un valor,

involucrant el client
emocionalment, oferint

avantatges.

Dos objectius d’un programa de fidelització:

Incrementar la rendibilitat per client:

1. obtenir i utilitzar més informació sobre el client amb l’ajuda d’accions o
promocions puntuals.

2. augmentar la seva quota de consum dels productes i serveis en comparació
amb altres de similars oferts per la competència; si acumula punts li
compensa ser un bon client.

3. incrementar hàbits d’utilització transformant-lo d’un consumidor baix a un
d’alt, creant majors oportunitats de consum.

4. incidir en els hàbits de compra, millorant la rendibilitat del seu compte a
través de la compra en línia, per exemple.

Retenir clients:

1. allargar el consum dels nostres serveis o productes.

2. fomentar comportaments lleials, per aconseguir la seva repetició.

3. mantenir comunicació constant, detectar la insatisfacció del client i oferir
una major atenció.

4. atreure altres clients, efecto llamada, gràcies als avantatges oferts als nostres
programes de fidelització.

Tipus de programes:

• Programes de recompensa com ara regals, vals, cupons de descompte
per a properes compres.

• Programes de fidelització: aprecia el valor del que rep.

Els programes de recompensa pura: el seu repte és aconseguir un major consum,
mitjançant l’oferiment de recompenses: punts o regals. Són programes de fidelitat
que involucren el client mitjançant emocions. L’inconvenient és que el client es
ven al millor postor; si hi ha algú que li ofereix més, l’abandona. En canvi, si
intervé l’emoció, li costa més abandonar.

Tipus de programes de recompensa:

1. D’acord amb el perfil del client que es vol fidelitzar:

• programes massius dirigits a tots els clients, per exemple targetes
Carrefour.

• programes tipus club dirigits a un segment determinat, amb un
contingut emocional i intangible.

https://www.repsol.es/es/productos-y-servicios/eess-y-tarjetas/tarjetas-solred/index.cshtml
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Programa de Club Super 3
de TV3: bit.ly/2igLq6Q

LOPD, Llei orgànica
15/1999, de protecció de
dades personals, de 13 de
desembre 1999 i posteriors
modificacions.

2. Segons el nombre i tipus d’empreses intervinents:

• Programes monosponsor. Una empresa els crea i els finança; només
són operatius amb aquesta empresa. Per exemple: els punts que
s’acumulen en la targeta Bonpreu.

• Programes multisponsor, targeta Travel Club.

• Programes sectorials.

3. Depenent del cost per als clients. Targeta VIP, carnet de soci del Barça.

3.6.4 Informació al client

L’empresa disposa d’uns indicadors que li permeten prendre decisions de màr-
queting. Per poder recopilar informació del client s’utilitzen diferents tècniques
d’investigació de mercats, ja que cal investigar abans les necessitats, gustos,
satisfaccions i preferències d’un client potencial. Les tècniques d’investigació són
les eines necessàries per definir el perfil del consumidor. Amb la informació que
s’obtindrà l’empresa prendrà decisions.

S’ha de saber què és el que pensen els clients de l’empresa. Per aquest motiu
s’ha de saber com fer les preguntes per esbrinar la informació necessària, que ens
reporti informació de les dades personals dels clients perquè en un futur l’empresa
s’hi pugui posar en contacte.

El qüestionari de satisfacció del client serveix per recollir dades personals,
gustos i preferències dels clients.

Els mètodes per recollir informació poden ser a través del telèfon, en el mateix
establiment, per correu ordinari o electrònic i a través del web.

Finalment, l’organització analitzarà la informació obtinguda per millorar la ma-
nera de gestionar l’empresa. Amb l’avaluació del servei es poden detectar les
possibles fallades, anomalies o incidències per establir les bases de millora.

3.6.5 Visites de seguiment

Per al seguiment de clients, com a eines per vigilar i controlar l’activitat dels
clients i dels potencials clients per poder oferir-los un millor servei hi ha:

• una plantilla de base de dades,

• una agenda eficient per al control de seguiments, esdeveniments i visites.

• una xarxa social o social media

http://www.ccma.cat/tv3/super3/carnet/
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• els correus electrònics, enviament de newsletter

Bases de dades Excel

Per exemple, la plantilla de bases de dades Excel en la qual s’emplenen les caselles seguint
els següents passos: la data de contacte, quan van començar les relacions empresarials,
les seves dades personals, sempre d’absoluta privadesa, l’estatus del client o activitats que
exerceix, el nivell de propostes i adquisicions. Es poden afegir comentaris indicant dades
d’interès que ens reportin una bona relació de qualitat per a l’empresa i el client.

Google Calendar

Mobilia disposa d’una completa agenda per a la gestió de tota l’activitat comercial de
l’agència immobiliària. Ara, a més, amb connexió amb Google Calendar.

Facebook

La xarxa social Facebook es pot utilitzar per publicar novetats sobre un producte o servei
que ofereix l’empresa, on clients o potencials clients poden preguntar sobre dubtes o
demanar més informació.

3.7 Aplicacions per a la gestió de les relacions amb els clients

Els diferents rols que formen part de l’organització de l’empresa tenen diferents
necessitats per accedir a les dades. Per exemple:

1. El director general no té perquè conèixer com s’introdueix en el sistema
una oferta al client i, en canvi, sí que pot necessitar saber si s’estan assolint
els objectius de vendes per a l’exercici actual, mentre que la situació és
totalment inversa per a un auxiliar administratiu del departament comercial.

2. Els actors de tots els nivells necessiten informes, però la complexitat
d’elaboració és molt diferent. En el cas de l’auxiliar del departament
comercial pot necessitar una simple llista de les ofertes diàries, mentre que
el director general necessita gràfiques que pugui visualitzar des de diferents
dimensions.

Per tant, es necessiten eines informàtiques per elaborar informes adequats per a
tots els nivells i la complexitat de les eines és molt diferent segons el nivell al qual
han de servir.

En les empreses és fonamental gestionar les relacions amb els clients, per aquest
motiu les empreses utilitzen aplicacions software. Per exemple, els sistemes ERP
(Enterprise Resource Planning), CRM(Customer Relationship), HRM (Human
Resource Management) són alguns dels tipus d’aplicacions implantades a les
empreses que es troben en les plataformes. A totes aquestes aplicacions s’hi
sumen els documents impresos, arxius de diverses eines ofimàtiques, etc. Així
l’organització té una sobrecàrrega d’informació, amb la qual cosa és difícil trobar
aquella que és determinant a l’hora de prendre decisions per al negoci.
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TIC: tecnologies de la
informació i la comunicació

La finalitat del subsistema de dades internes és recollir de manera sistemàtica la
informació que es produeix dins de l’empresa, mitjançant el registre de totes les
dades que es generen amb l’activitat dels departaments. Això permet millorar el
flux de dades entre els diferents departaments de l’empresa.

Aquesta informació es pot obtenir de forma fàcil i ràpida, per la qual cosa, si es
gestiona de forma correcta, permet prendre decisions ràpidament i amb precisió.
Per exemple, si una empresa coneix les vendes que ha realitzat en un determinat
establiment al final de la jornada, pot reposar les existències immediatament i
preparar comandes noves.

3.8 Aplicacions informàtiques de gestió

Actualment ens trobem en la societat de la informació, on el valor diferencial en
les relacions comercials està basat en la importància competitiva de les empreses,
la qualitat dels productes i sobretot les relacions, en especial el tracte amb el client.

Les noves TIC han obert la possibilitat de mantenir un gran nombre de persones
vinculades a una empresa i oferir, alhora, un tracte personalitzat per a cadascuna
d’elles, obtenint així, l’element diferenciador entre empreses: la gestió de la
relació entre les persones.

La implantació en una organització d’una estratègia focalitzada en el client implica
que totes les persones de l’organització compartiran la mateixa informació sobre
els clients. Així, la gestió de la relació amb les persones és una estratègia en
l’organització de l’empresa amb relació als seus clients.

Els perfils de les relacions de les persones amb l’empresa són molt diferents.

Segons les característiques de cada empresa, hi ha quatre perfils de les
relacions de persones amb l’empresa:

1. ERM (Employee Relationship Management): gestió de les relacions
amb els treballadors. Com passa amb els clients, és essencial
conèixer-los i tenir una relació estreta amb els treballadors.

2. PRM (Provider Relationship Management): gestió de les relacions
amb els proveïdors. És bàsic el tracte amb el proveïdor i establir les
eines i canals adequats de relació amb els proveïdors.

3. VRM (Visitor Relationship Management): gestió de les relacions amb
els visitants anònims de la web.

4. CRM (Customer Relationship Management): gestió de les relacions
amb els clients.
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Intranet

Intranet és la tecnologia
d’Internet per a un ús intern i

protegit dins de l’organització.

Integritat i unicitat de les
dades

La integritat és la propietat d’un
conjunt de dades que garanteix

que, durant el tractament,
l’emmagatzematge i la
transmissió per mitjans

electrònics no patiran cap
alteració o destrucció voluntària

o accidental.

D’altra banda, el criteri
d’unicitat es refereix a la

qualitat d’únic, és a dir, que les
dades no estan duplicades o

triplicades.

Les tecnologies i sistemes que ens permeten explotar les relacions de l’empresa
amb els treballadors (ERM) i els proveïdors (PRM) depenen del tipus d’activitat de
l’empresa. L’ERM està lligat al creixement de les intranets de gestió de relacions
en les empreses. L’ús d’internet és un nou canal d’intercanvi d’informació digital
entre els seus proveïdors i els seus treballadors. Això comporta l’augment de la
importància del B2B (Business to Business) i el B2E(Business to Employee) i la
creació de marketplaces, on les empreses guanyen agilitat (redueixen costos de
gestió) i competitivitat.

El CRM serveix per establir relacions efectives amb els clients. La gestió de
la relació amb els clients té com a objectiu conèixer-los per a poder oferir el
millor servei possible i poder-los tractar personalitzadament, individualment. Cal
tenir unicitat de la persona, pel que fa a les dades de què disposa l’empresa,
independentment del rol o rols que tingui al davant l’empresa.

El CRM és el tractament de manera única, amb un tracte de qualitat i
personalitzada d’una persona.

3.9 Sistemes integrats de gestió

Els ERP són aplicacions que permeten gestionar determinades funcions dels
departaments d’una empresa i que, a més, permeten compartir la informació
que es genera gràcies a la utilització d’una base de dades comuna.

Aquests sistemes garanteixen la integritat i unicitat de les dades a què té accés
cada departament, evitant que s’hagin d’introduir per duplicat (per exemple, si una
factura ha estat registrada en el sistema informàtic pel departament de vendes, no
cal que la torni a introduir el departament de comptabilitat, que n’ha de gestionar
el cobrament). Els ERP també permeten disposar d’informació en el moment en
què s’ha generat, sense que sigui necessària la transmissió per cap altre sistema
intern perquè tots els departaments poden accedir a aquesta informació.

Aquestes dues característiques comporten una agilitat de la recollida i distribució
de la informació, la qual cosa permet millorar la gestió i contribueix a la millora
de la satisfacció del client.

Als clients els interessa el resultat final de l’activitat de l’empresa i no el resultat
que obté cada departament per separat. Així, encara que el departament de
producció sigui molt eficient i ràpid lliurant productes, si els lliuraments als clients
s’endarrereixen per una mala coordinació amb el departament de logística, per
exemple, el resultat serà la insatisfacció dels clients.

Tota la informació emmagatzemada a la base de dades d’una empresa és suscepti-
ble de ser utilitzada per als propòsits d’una investigació.



Tècniques de venda i negociació 123 Negociació i contractació en les relacions comercials

En la figura 3.3 es pot veure un esquema de com comparteixen la informació les
diferents àrees departamentals de l’empresa quan es fa servir un sistema ERP.

Figura 3.3. Esquema d’un ERP

Una base de dades corporativa es caracteritza per integrar i depurar la informació
de diferents fonts per, posteriorment, processar-la i analitzar-la des de diferents
perspectives i també per una capacitat de resposta ràpida. La creació d’aquest
tipus de bases de dades, conegudes com a data warehouse, és el primer pas des
del punt de vista tècnic, per a la implantació d’una solució completa i fiable de
business intelligence.

L’habilitat per transformar les dades en informació, i la informació en coneixe-
ment, de manera que es pugui optimitzar el procés de presa de decisions en els
negocis, es coneix com a business intelligence.

Els sistemes de gestió de les relacions amb clients o CRM (customer relations-
hip management) són aplicacions que formen part dels ERP. Aquestes aplicacions
permeten enregistrar totes les dades que es generen quan un client interactua amb
l’empresa en una base de dades de clients.

Els sistemes de gestió de les relacions amb clients o CRM (customer
relationship management) són eines que faciliten la gestió integral de tota la
informació que es genera com a conseqüència de les relacions que l’empresa
estableix amb els seus clients.

A partir de la informació registrada en els CRM, les empreses poden portar a
terme una anàlisi de la rendibilitat de cada client i del seu potencial de compra
i els possibilita centrar-se en aquells que mostrin millors perspectives en aquest
sentit.

La informació que s’enregistra a la base de dades de clients pot procedir de les
fonts següents:

• Registre de les interaccions dels clients amb el departament comercial que
es puguin haver produït, tant als contactes de prevenda com a les gestions
generades a partir d’una venda.
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• Servei postvenda.

• Interaccions que s’hagin produït a través d’un lloc web (website); aquest
canal permet desenvolupar el màxim nivell de personalització del producte
o servei.

L’atenció al client constitueix, avui en dia, una font d’avantatge competitiu per a
les empreses que disposen de serveis orientats a aquesta funció i suposa un element
diferenciador respecte a la competència; especialment, tenint en compte l’actual
context de mercats molt saturats i dominats per molts productes de diferents
qualitats i preus, amb molt poc espai per a la diferenciació.

En aquest context, mantenir els clients és molt més rendible per a les empreses,
perquè els clients fidels són menys sensibles al preu i tenen un cost de canvi que
representa una barrera per als competidors. Per això, l’esforç de les empreses
s’orienta, cada vegada més, a mantenir i fidelitzar els clients, més que no pas a
adquirir-ne de nous.

Els clients, al seu torn, exigeixen solucions i respostes ràpides i personalitzades,
tant pel que fa a les accions prèvies a l’adquisició de productes o serveis com pel
que fa al servei posterior a la venda. Les empreses, per tant, necessiten conèixer
molt millor els seus clients i anticipar-se, en la mesura del possible, a les seves
necessitats futures, fins al punt que gairebé es podria afirmar que la informació de
què disposa una empresa, sobre el mercat i els seus clients, esdevé el recurs més
important d’una organització.

La figura 3.4 mostra exemples dels beneficis que pot suposar un sistema de gestió
de les relacions amb clients (CRM).

Com podeu veure en la figura, quan un client compra un determinat llibre a
l’empresa Agapea, que ven llibres a través d’Internet, se li mostren els llibres que
han comprat altres clients, segons el que consta a la seva base de dades. Aquest
sistema també utilitza les paraules que s’han escrit als criteris de cerca per proposar
altres llibres similars al que busca l’usuari. Són moltes les empreses que utilitzen
aquest sistema en les vendes a través d’Internet.

La utilització d’aquesta tecnologia comporta els avantatges següents:

• Permet conèixer el comportament i els hàbits de compra: gràcies a l’obten-
ció d’un historial de transaccions, freqüència de consum, compra mitjana,
productes que se sol·liciten habitualment, forma de pagament, etc.

• Permet conèixer les preferències manifestades pel client: quin tipus de
productes sol·licita habitualment, amb quin nivell de personalització, etc.

• Es pot portar a terme una anàlisi de la cartera de productes per a cada client.

• Es pot obtenir informació sobre les reclamacions i serveis postvenda.

• Permet fer un seguiment de la rendibilitat de cada client.

• Hi ha la possibilitat de generar estadístiques completes sobre diferents
aspectes de la conducta del consumidor.
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• Tota la informació relativa a un client pot estar a l’abast de qualsevol persona
amb qui interactuï.

Figura 3.4. Exemple dels beneficis d’un CRM

Font: Wikipedia

El concepte customer care fa referència a totes les activitats directament i
indirectament relacionades amb l’atenció al client, com vendes, màrqueting, call
center (centre d’atenció a usuaris), help desk (suport a clients), etc.

En mercats tan competitius com els actuals, els usuaris reclamen serveis d’elevat
valor afegit. Un exemple són els call center, que ofereixen un punt de contacte
per resoldre problemes o dubtes que puguin tenir els clients, al mateix temps que
constitueixen una font d’informació de gran valor perquè les empreses orientin la
seva oferta de productes i serveis.

L’enfocament del màrqueting que té com a objectiu el desenvolupament de
relacions estables i durables amb cada client, a partir d’un coneixement més
profund de les seves necessitats individuals, es coneix com a màrqueting
relacional.
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Vegeu el vídeo on es fa
una demostració de CRM

amb Expertis, en la secció
“Annexos”.

3.10 Implementació del CRM i fidelitat del client

Els mercats d’avui en dia són complexos. Les empreses busquen ser competitives
i al mateix temps abaratir costos, Per aquest motiu té tanta importància la
fidelització del client.

• Des del punt de vista acadèmic, el CRM són eines de comunicació i
informàtiques que possibiliten l’estratègia relacional.

• Des del punt de vista professional, el CRM són recursos de personalització
en la comunicació, perquè tota comunicació segmentada sol·licita la respos-
ta del consumidor.

El desenvolupament i la implementació d’un CRM facilita la fidelització del
client i a la vegada permet personalitzar ofertes, dades d’interès, intercanvi
d’informació, etc. Així s’aconsegueixen les eines per crear estratègies de
negoci basades en cadascun dels clients.

“El flux de la informació serà el millor diferenciador entre empreses en l’era digital”.

Bill Gates, Business at the speed of thought

La implementació dels sistemes CRM:

1. Permeten crear un perfil del client cada cop més complet i atendre’l de forma
personalitzada.

2. A nivell empresarial i comercial es poden extreure ràtios per saber quins
productes són més rendibles, quin marge es té en tot moment de cada
producte, podent segmentar-ho per clients, per grups, etc.

3. Es centralitzen les dades i s’extreuen comparatives de forma unificada.

4. Facilita eines per crear estratègies comercials i poder avaluar fent un
seguiment dels marges, productivitat i cartera de clients.

5. La implementació d’aquests sistemes es fa esglaonadament, començant per
unes necessitats bàsiques i ampliant l’aplicació segons les necessitats, amb
la previsió d’on es vol arribar.

Els sistemes de CRM són programats per utilitzar-los amb la màxima compatibili-
tat amb diferents plataformes i sistemes operatius (Windows, Mac (Apple), Linux,
etc.), i permeten treballar des d’ordinadors, mòbils, tablets... simultàniament en
el sistema aportant funcionalitats addicionals en el marc de Web 2.0, on permeten
millorar les comunicacions amb els clients, actualitzacions immediates de les
dades i formes de visualització personalitzades per comercials, clients, directius,
etc.
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Consulteu els diferents
programes gratuïts del
mercat a l’article de la
revista Emprendedores
publicat en la web
02/06/2016:
bit.ly/1Jk0QSi

Consulteu com podeu
crear un CRM a la revista
Emprendedores en la
publicació web
13/05/2017:
bit.ly/1gMQAh5

Es poden vincular i integrar fàcilment amb altres sistemes de gestió com ara
solucions de planificació de l’empresa - ERP, sistemes d’enviament de butlletins
electrònics (mailing), aplicacions de comunicació amb proveïdors (extranet), etc.

Fases d’implementació del CRM:

1. Presa de requeriments, en què es recullen totes les necessitats del
negoci relacionades amb la implementació. Defineix l’objectiu del
projecte i les especificacions tècniques.

2. Gestió i planificació del projecte; s’elabora un pla de projecte,
les parts (fabricant/integrador i l’empresa), es constitueix l’equip de
projecte i s’identifica l’anàlisi ROI del projecte.

3. Configuració i personalització del sistema, per cobrir les necessitats
de l’empresa amb la instal·lació del software i hardware del sistema.

4. El prototip s’avaluarà i es provarà, es carregaran les dades per
ambdues parts.

5. Test de qualitat del sistema.

6. L’arrencada i la implantació del CRM.

7. Manteniment del sistema.

Les barreres a la integració del CRM:

1. Les instal·lacions per automatitzar els canals en les empreses no
resulten un procés ràpid, a causa del costos.

2. Mancança de cultura orientada al client.

3. Les empreses tenen una estructura organitzativa de forma jeràrquica i
basada en funcions centralitzades en comptes de processos.

4. Alt cost de manteniment dels legacy systems.

Per a l’elaboració d’un pla de projecte CRM, és precís trobar una solució CRM,
consultant experts de tecnologies de la informació.

Cal insistir que és fonamental per als fabricants de solucions CRM aconseguir
cobrir els requisits traçats en el pla de projecte actual i per a un futur.

Solucions CRM adaptades a les empreses:

1. Cada departament o grup de treball de l’organització s’encarrega d’identifi-
car els elements essencials que ha d’oferir la solució. Aquests elements són:
el software, la tecnologia i el fabricant, que treballaran complementant-se i
coordinadament.

http://www.emprendedores.es/gestion/software-gratis-para-empresas-emprendedores
http://www.emprendedores.es/gestion/crea-tu-propio-crm-artesanal
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e-CRM

L’e-CRM és un CRM amb
suport al web.

A causa de la implantació
d’Internet i el comerç electrònic,

podem desenvolupar relacions
amb els clients a través de les

plataformes CRM online.

2. Triar la solució CRM considerada més correcta per a l’empresa, posterior-
ment contactar amb el fabricant i fer preguntes, enviar els RFP (Request for
Proposals) als fabricants, veure demostracions del producte per avaluar si
la implantació a l’empresa seria adequada.

3. Trobar la solució programari, fabricant i la seva funcionalitat. Cal tenir en
compte el cost i l’experiència i solidesa del fabricant.

El cost d’una solució concreta de CRM: cal invertir 2/3 de la inversió en la
consultoria, implantació i formació, i 1/3 de la inversió en el software.
La funcionalitat i l’experiència exigida al fabricant, dins del CRM, és clau
per mostrar la solidesa de l’empresa per assegurar el futur de la implantació.

Un fabricant amb experiència ofereix: formació qualificada, suport per a l’entrada
del producte en el sistema, planificació de serveis postvenda, automatització del
processos de negoci, projectes amb experiència, suport tècnic, etc.

3.11 Estratègies del CRM implantades en l’e-CRM

Un cop personalitzades les accions, gràcies al coneixement dels interessos, hàbits
i problemes del consumidor entès d’una forma individual i no com un conjunt de
persones que pertanyen a un segment, es dona pas almàrqueting one to one, que
tracta d’aconseguir el nivell més alt possible de personalització, ja que es dirigeix
a un sol individu.

El desenvolupament de l’entorn digital i la seva penetració en la societat,
trobem canals online o personals com el portàtil, la tauleta o els smartphones.
Cal insistir en que elmàrqueting one to one ha permès les estratègies de
màrqueting totalment individualitzades, visualitzant les relacions molt més
personals i distintives.

Electronic Customer Relationship Marketing (e-CRM) defineix les estratègies
per implantar el màrqueting one to one sobre el mitjans digitals, com per exemple
en les comunicacions mòbils.

El màrqueting one to one, per evadir el màrqueting de masses, tracta de tornar al
màrqueting directe que existia abans. Per exemple en els comerços s’aplicava al
comprar en una botiga. Si t’atenien amb més afectivitat, la gent hi tornava amb
regularitat per aquesta atenció rebuda.

Amb les solucions de CRM, el client té la possibilitat de fer comandes on line
i dona el seu permís per poder rebre comunicacions one to one sobre preus,
ofertes especials, rebre missatges i altres informacions amb un valor afegit per
al consumidor.
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Les estratègies implantades en l’e-CRM són:

• Orientació cap al client (consumidor) i no cap als productes o serveis.

• Promoció de productes i serveis adaptats als desitjos, necessitats, interessos
i comportaments de cada client.

• Processos d’interacció amb els clients.

• Evitament de l’ús de publicitat massiva.

• Mesurament constant del grau de satisfacció de cada client.

• Flexibilitat i dinamisme de les accions per millorar-les i adaptar-les al
màxim a cada persona.

Les fases d’implementació d’una estratègia CRM són:
Anàlisi> Diagnòstic> Implementació> Seguiment

Tot projecte té el seu procés. En el cas de les estratègies d’un CRM corporatiu, ha
de tenir un ordre.

1. Fase I. Estudi i anàlisi del CRM: cerca i millora de la utilitat dels nostre
processos.

2. Fase II. Diagnòstic i disseny de la solució seguint els objectius i d’acord
amb l’estratègia de l’empresa.

3. Fase III. Engegada: desenvolupament del pla d’acció.

4. Fase IV. Seguiment, tenir un control diari dels resultats dels KPI’s prèvia-
ment establerts.

Els processos de negoci e-CRM són:

• Interaccions basades en informació rellevant per al consumidor.

• Interaccions personalitzades.

• Contactar amb el client en el moment i lloc adequats

• Facilitar la interacció i tancar així la transacció.

“Una estratègia de negoci dissenyada per optimitzar el benefici, els ingressos i la satisfacció
del client”.

Gartner Group, CRM. Gestión de la relación con los clientes (pag. 70)

Per poder tenir un CRM complet, les empreses han de coordinar tots els punts de
contacte amb els clients, és a dir, cal tenir totes les interaccions amb els clients a
través de tots els seus canals.
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Tècniques de retenció de
l’empresa SciQuest, amb el

market place per a
productes científics. A l’hora

de fer comandes, el
consumidor és més efectiu

utilitzant les tècniques
personalitzades com

FastTrack, Quick Order, My
Favorites i Order History.

Un model analític de client
comporta inversió, però

queda justificada amb el
temps la seva utilització.

L’optimització de beneficis és un dels objectius del CRM. Per aquest motiu
l’empresa ha de saber quins són els clients més rendibles i per què. A més
ha de saber qui té interès en comprar els productes oferts.
La gestió del client aporta un valor afegit i comporta una satisfacció del
client, per exemple en el CRM durant el cicle de vida del consumidor, i en
l’e-CRM a través dels canals web i les estratègies e-commerce.

L’atenció al client en l’e-CRM queda en mans del client, amb un autoservei,
perquè els clients com a usuaris són actors del procés de compra i servei, i
consideren més atractiu i satisfactori interactuar amb el web d’una empresa que
estar parlant amb un/a telefonista.

Els beneficis de l’e-CRM:

• Cada vegada que un client contacta amb una empresa amb un sistema
CRM implantat, el client és reconegut i rep l’atenció i informació adequada.
S’afegeix un valor a la pròpia empresa, i també al client.

• Quan en una organització tenen una base de dades central que conté tota
la informació dels clients, s’utilitza el cross-selling, que és la capacitat
d’utilitzar els històrics de compra i els perfils dels interessos dels usuaris
per recomanar productes a cada client.

• Permet l’anàlisi de la rendibilitat d’un client, utilitzant les tècniques de l’e-
CRM. Els venedors poden conèixer el valor real de cada client. El cost de
crear nous clients és més elevat que el cost de mantenir un client actual. Com
que les necessitats de cada tipus de client són diferents, és important que les
campanyes de màrqueting es basin en els beneficis esperats pel client, ja que
el cicle de vida de cada client és diferent.

• Ofereix una millora de la retenció. Quan s’ha adquirit un client, s’utilitzen
tècniques de retenció i solucions personalitzades.

• Per al client hi ha una millora del servei (amb les crítiques, l’empresa millora
les prestacions) i l’experiència (recomanacions per part de les comparacions
fetes pels clients).

3.11.1 Implantació de l’e-CRM

El gran repte de les empreses és l’organització de tota la informació recollida en
la interacció a través d’un web, un call center o qualsevol altre mitjà utilitzat en
una campanya de màrqueting amb el clients i la conversió en formats analitzables
per elaborar informes.

Les etapes del procés d’implantació de l’e-CRM són:
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1. Recollir i integrar la informació del client. Les empreses necessiten recollir
informació tant en línia com fora de línia. Sols integrant tota la informació
en un data warehouse com a plataforma d’anàlisi es pot crear una estratègia
CRM efectiva.

2. Analitzar la informació per entendre el client. Gràcies al data mining, la
segmentació de clients i els models estàtics, la informació es pot analitzar a
fons. El repte rau a predir el comportament del consumidor, convertir-lo en
codis i integrar-lo en els processos de negoci per interaccionar a través de
canals oberts amb el client.

3. Configura campanyes de segmentació a partir del coneixement del client.
Aquestes campanyes de valor ajuden a determinar ofertes determinades
per a determinats clients, el contingut dels correus i altres aspectes per
aconseguir l’objectiu del màrqueting one-to-one. El CRM ha de ser sotmès
a una reavaluació, interactuant amb els clients i l’empresa, per aprendre
a crear estratègies de venda cross-selling i up-selling, construir websites
personalitzades per poder allargar el cicle de vida del client.

3.12 Bases de dades de clients actualitzades

L’augment de la competència propicia que la informació rebuda pels consumidors
sigui cada vegada més exigent. És convenient desenvolupar el màrqueting
relacional, que se serveix de les tecnologies de la informació i la comunicació
per conèixer a fons els consumidors i guanyar-se la seva lleialtat.

El màrqueting de relacions propugna el desenvolupament de relacions estables
i duradores amb cada client. A partir d’un millor coneixement de les seves
necessitats individuals, l’empresa se centra a proporcionar els productes que
satisfan d’una manera més efectiva els seus clients i aconsegueixen un valor
superior per a ells.

Encara que les accions de màrqueting se segueixin centrant en l’intercanvi, amb
el màrqueting relacional es passa d’una visió de l’intercanvi com una transacció
puntual a una altra en la qual el màrqueting es concep com una relació duradora i
contínua amb una clientela fidel. Amb aquest nou tipus de relació es pretén que el
client confiï i s’impliqui més en les iniciatives de l’empresa però, a canvi, aquesta
li ha d’oferir béns i serveis que el satisfacin plenament.

Sovint s’utilitza el CRM per referir-se a aquest màrqueting de relacions, però
també per fer referència a les aplicacions informàtiques de suport a la gestió de
les relacions amb els clients, les vendes i el màrqueting que s’utilitzen per posar
en pràctica aquest màrqueting de relacions.

Les organitzacions que promouen el màrqueting relacional fan ús d’aquestes tec-
nologies de la informació i la comunicació d’una manera organitzada i sistemàtica.

Es poden distingir cinc nivells en la consecució del màrqueting de relació amb els
clients:
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• Màrqueting bàsic. L’empresa únicament ven el producte.

• Màrqueting reactiu. El venedor ven el producte i anima el client perquè
es posi en contacte amb ell si té qualsevol dubte, comentari o reclamació.
Cal destacar que moltes vegades el client insatisfet no manifesta aquesta
insatisfacció directament a l’empresa. Més aviat sol compartir el seu estat
d’ànim amb companys o amics, amb possibles conseqüències negatives per
a l’empresa, ja que aquests testimonis poden paralitzar la decisió de compra
del nostre producte per part d’altres possibles clients.

• Màrqueting responsable o estadístic. El venedor truca al client per
comprovar si el producte que li ha adquirit s’ajusta a les seves expectatives,
i també li demana suggeriments per millorar o informació sobre qualsevol
problema que hagi pogut tenir durant el seu ús o consum.

• Màrqueting proactiu. El venedor truca de tant en tant al client per
presentar-li noves millores del producte o servei original i per suggerir-li
nous productes.

• Màrqueting col·laboratiu. L’empresa es relaciona constantment amb els
seus principals clients per tal d’ajudar-los a aconseguir millors resultats.

Eines de creació de base de dades

Les eines més fàcils i gratuïtes que serveixen d’ajuda per crear una base de dades de
clients, més enllà de l’Access i MySQL, són:

• Programari d’Infoautònoms: és una eina que serveix per gestionar la comptabilitat, però
també les dades dels clients i proveïdors. A més dels camps predeterminats (nom, NIF,
adreça, telèfon i correu), se’n poden afegir de personalitzats. També ofereix la possibilitat
de filtrar els resultats, adjuntar documents a cada contacte i descarregar la informació.

• Microsoft Excel: és la versió de Drive en el núvol per tenir accés immediat des de qualsevol
lloc. Descarrega el contingut en format .csv i es pot importar a altres eines, com la newsletter.

• Hubspot CRM: permet crear i actualitzar la base de dades fàcilment i saber l’estat del procés
de compra en què es troba cada contacte.
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