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V 

Presentació 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià com un component molt positiu en la formació universitària dels 
futurs professionals que han estudiat en aquesta Universitat. És una obligació 
de la Universitat formar bons professionals que en un futur coneguen bé la 
realitat que els envolta i hi presten amb normalitat els seus serveis. Per això, el 
domini del valencià propi de la seua especialitat tècnica o científica és 
fonamental per a entendre i per a gestionar el procés de desenvolupament de la 
societat valenciana ⎯i també per a integrar-s’hi amb total normalitat. 
 
Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquesta 
filosofia, que impregna l’actual equip de govern, de preparar bons 
professionals que puguen fer un servei en la societat que ha creat i que manté 
la Universitat d’Alacant. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de 
la Universitat puguen exercir competentment la seua professió en valencià, 
hem d’estimular un procés previ d’una certa complexitat que, per les seues 
característiques, ha de ser lent de necessitat: preparar bons professors que 
puguen impartir la docència en valencià i disposar de materials de suport 
adequats. 
 
Per a ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries 
d’ajudes per a elaborar materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha 
darrere d’això és començar a publicar, a poc a poc, els materials que tinguen la 
qualitat suficient. Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com a 
llengua de creació i de comunicació científica són possibles gràcies a l’ajuda 
de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació), a través del conveni per 
a la promoció de l’ús del valencià. 
 
 

Ignasi Jiménez Raneda 
Rector 
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Introducció 

El treball que introduïm a continuació, titulat Aspectes clau de la direcció i 
gestió de pimes, és resultat de la preocupació d’un grup de professors dels 
departaments d’Organització d’Empreses i d’Economia Financera, 
Comptabilitat i Màrqueting de la Universitat d’Alacant per adaptar les seues 
metodologies docents a la nostra pròxima incorporació a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. 
 
Efectivament, la incorporació a l’Espai Europeu d’Educació Superior del 
nostre sistema universitari suposarà canvis profunds en les metodologies de 
l’ensenyament universitari. L’ensenyament tradicional fonamentat en la 
presència de l’alumne a l’aula i la classe magistral impartida pel professor ha 
de ser reorientat cap a un ensenyament dirigit a l’aprenentatge de 
competències i el treball autònom de l’estudiant. D’aquesta manera, el 
professor deixarà de ser un transmissor de coneixements per a ser el promotor, 
guia i orientador del treball de l’alumne. Utilitzarà metodologies docents molt 
més actives que la classe magistral (treball en equip, tutories, etc.) i efectuarà 
un seguiment més personalitzat del treball de l’estudiant. Per a tot això el 
professor podrà valdre’s de les noves tecnologies. 
 
Quant a l’alumne, haurà de prendre un paper molt més actiu en el procés 
d’aprenentatge, amb un major grau d’implicació, responsabilitat i autonomia. 
L’alumne haurà d’aprendre a aprendre, cosa que li permetrà continuar de 
forma autònoma i contínua el seu aprenentatge, una vegada que acabe el seu 
període de formació universitària. 
 
En aquest context, les tecnologies de la informació i la comunicació jugaran un 
paper fonamental com a dinamitzadors del procés d’aprenentatge tant 
presencial com a distància. Les tecnologies de la informació i la comunicació 
facilitaran el desenvolupament d’una acció formativa flexible, centrada en 
l’estudiant i adaptada a les seues característiques i necessitats, amb un 
seguiment individualitzat i continu. 
 
D’acord amb el que esmenta anteriorment, Aspectes clau de la direcció i gestió 
de pimes recopila un conjunt de materials que serien utilitzats en les 
assignatures de Fonaments d’Economia de l’Empresa (ADE), Direcció 
Estratègica i Política de l’Empresa (ADE), Direcció de Recursos Humans 
(ADE), Fonaments de Sistemes d’Informació (ADE), Direcció Comercial 
(diplomatura en Ciències Empresarials), Anàlisi Financera (ADE).  
 
Els continguts d’aquest treball fan especial referència a la problemàtica de les 
pimes des d’un enfocament ampli i pluridisciplinari. L’objectiu consisteix a 
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dotar l’estudiant d’uns coneixements i capacitats que li permeten fer front, en 
la seua vida professional, als requeriments que plantegen les empreses 
d’aquesta naturalesa. 
 
Aquests materials s’usarien dins d’un context de formació virtual o e-learning 
(fòrums i xats en plataforma educativa en Internet), com a continuació d’una 
formació presencial. 
 
Aspectes clau de la direcció i gestió de pimes s’estructura en sis capítols. En 
general, cada capítol comença amb una descripció dels objectius 
d’aprenentatge que l’alumne ha d’aconseguir. Per a això el capítol planteja a 
continuació un problema pràctic i ofereix el suport teòric que ha d’ajudar  
l’alumne a resoldre’l. 
 
El primer capítol s’ocupa de donar una descripció del procés de direcció 
estratègica de l’empresa. Per a fer-ho revisa el contingut de cada una de les 
etapes que el conformen: definició de la missió i els objectius, anàlisi 
estratègica, formulació d’estratègies i implantació. 
 
El segon capítol se centra en l’anàlisi financera de l’empresa. Constitueixen el 
seu contingut l’anàlisi del compte de pèrdues i guanys, de la situació financera 
a curt i a llarg termini, així com l’efecte dels costos fixos sobre els resultats de 
l’empresa. 
 
El tercer capítol es dedica a la comercialització i investigació de mercats. Amb 
aquest es pretén que l’estudiant conega la necessitat aplicar les tècniques de 
màrqueting, així com les característiques particulars del màrqueting i el seu 
procés de planificació.  
 
Dediquem el quart capítol a l’estudi de les habilitats directives: la presa de 
decisions, la motivació, el lideratge i la comunicació. 
 
El cinquè capítol analitza la problemàtica de les tecnologies de la informació a 
l’empresa, el desenvolupament dels sistemes d’informació, Internet com a 
tecnologia empresarial i la seguretat informàtica. 
 
Per últim, el sisè capítol estudia les característiques de la relació laboral, els 
tipus, les clàusules del contracte laboral i la seua extinció, així com les altes en 
la Seguretat Social i les bonificacions existents. 
 
Finalment, en algun dels capítols s’esmenta un material complementari. 
Haureu de sol·licitar-lo en qualsevol dels següents correus electrònics: 
jl.gasco@ua.es, vicente.sabater@ua.es, mercedes.ubeda@ua.es, o 
bartolome.marco@ua.es. 
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La direcció estratègica de l’empresa 

Objectius del capítol 

1. Examinar les diverses eines que pot utilitzar una empresa per a 
efectuar una anàlisi estratègica, tant externa com interna. 

2. Entendre el concepte d’avantatge competitiu i les estratègies que pot 
desenvolupar una empresa per a crear-lo i mantenir-lo. 

3. Distingir les diferents estratègies corporatives mitjançant les quals una 
empresa pot determinar el seu àmbit o camp d’activitat. 

4. Conèixer les vies alternatives per a desenvolupar les diferents 
estratègies que es puguen emprendre en una empresa. 

5. Proposar una eina útil per a la implantació de les estratègies a 
l’empresa: el quadre de comandament integral. 
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Plantejament del problema 

Les empreses espanyoles (i en general les de tot el món) s’enfronten a un 
període d’enorme complexitat i incertesa provocades per la situació 
geopolítica internacional i els seus efectes en l’economia internacional, les 
conseqüències dels quals, a mitjà i llarg termini, són encara difícils de valorar. 
 
D’altra banda, factors com el baix cost de la mà d’obra en molts països (del 
sud-est asiàtic o els de l’Europa de l’Est) i l’apreciació de l’euro enfront del 
dòlar no fan més que augmentar la incertesa a què en aquests moments s’està 
enfrontant l’economia espanyola. 
 
Davant d’aquest escenari són moltes les empreses que no saben quines 
decisions han de prendre: invertir més o menys, diversificar o no les seues 
activitats, internacionalitzar-se, fusionar-se amb altres empreses, etc. La 
majoria són empreses de poca grandària, que no tenen els recursos necessaris 
per a elaborar per si mateixes un pla estratègic en condicions acceptables. Per 
això moltes associacions empresarials han decidit finançar l’elaboració d’un 
pla estratègic per al sector que representen. Un dels elements fonamentals 
d’aquest pla estratègic ve conformat per un estudi de l’entorn sectorial o 
competitiu. 
 
Pertanys a una associació d’empresaris d’un determinat sector industrial (per 
exemple fabricants de joguets, calçat, torró, tèxtil-llar, marbre, alimentació, 
hotels, restaurants, comerciants detallistes, majoristes, etc.) i et demanen que 
t’encarregues d’analitzar el teu sector per a detectar les possibles amenaces i 
oportunitats a què s’han d’enfrontar les seues empreses. Per a fer-ho hauries de 
seguir les recomanacions següents. 
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Recomanacions per a la solució 

Eres la persona encarregada d’efectuar l’anàlisi del sector industrial 
representat per la teua associació (el que tu tries). La metodologia que se’t 
recomana que seguisques pot estructurar-se en els passos següents:1  
 
• Has de conèixer les etapes principals per a l’elaboració d’un pla estratègic 

(etapes de la direcció estratègica): anàlisi, formulació i implantació. 

• Has de saber quines tècniques són les més apropiades per a realitzar 
l’anàlisi interna de l’empresa o l’anàlisi externa de l’entorn, ja siga aquest 
el macroentorn o el microentorn (anàlisi PEST, forces competitives de 
Porter, grups estratègics, mètode dels escenaris, anàlisi funcional, cadena 
de valor, etc.). 

• És convenient que conegues les característiques, avantatges i 
inconvenients de les diferents estratègies corporatives, competitives i vies 
de desenvolupament de l’estratègia: integració vertical, diversificació, 
internacionalització, lideratge en costos, diferenciació, creixement intern i 
extern, creixement conjunt o cooperació entre empreses, etc. 

• Finalment, encara que el teu treball no ha de tractar-ho, també és necessari 
que prengues consciència de la importància que té la implantació 
estratègica perquè el procés acabe amb èxit. Per a fer-ho pots aprendre a 
dissenyar un quadre de comandament integral.  

1 Introducció2 

Aquest capítol es dirigeix a la formació en aspectes vinculats a la tasca pròpia 
del director general o alta direcció d’una empresa turística: l’adopció de 
decisions estratègiques. Aquestes decisions presenten tres característiques 
fonamentals: són les més importants per a l’empresa, comprometen molts 
recursos i no són fàcilment reversibles.  
 
Específicament, es tracta d’oferir a l’alumne una visió general de la direcció 
d’una empresa, remarcant la necessitat de pensar a llarg termini i de coordinar 
i integrar els diferents departaments funcionals, proporcionant una sèrie 
d’eines i marcs conceptuals d’anàlisi i presa de decisions estratègiques.  
 
El contingut de la direcció estratègica de l’empresa pot ser descrit a través 
d’un procés compost per diverses etapes o fases: 
 
• Anàlisi estratègica. Es tracta d’obtenir informació adequada per a prendre 

bones decisions, informació referida tant a l’entorn (anàlisi estratègica 
externa) com a la mateixa empresa (anàlisi estratègica interna). 

• Formulació estratègica. En aquesta fase l’empresa decideix com 
aconseguirà els seus objectius en funció de l’anàlisi realitzada; és a dir, es 
tracta de formular les estratègies a realitzar, tant en l’aspecte competitiu 
(com es vol competir) com en l’àmbit corporatiu (en quins negocis es vol 
competir). 
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• Implantació de l’estratègia. Es refereix a l’execució o posada en marxa 
de les estratègies, per a la qual cosa cal tenir en compte diversos aspectes, 
com ara: estructura organitzativa, recursos humans, cultura empresarial o 
mecanismes de control. 

 
D’una manera concreta i específica les etapes de la direcció estratègica (o, si 
es vol, les principals etapes en l’elaboració d’un pla estratègic) són les que 
apareixen reflectides en el gràfic 1.  
 
A continuació desenvolupem d’una manera més o menys exhaustiva cada una 
de les etapes esmentades. 

2 Definició de la missió3 i els objectius4 generals de 
l’empresa 

La missió de l’empresa constitueix el seu objectiu. Consisteix en una 
declaració molt general del que vol ser l’empresa, de les seues aspiracions 
quant al seu paper en la societat. En definitiva, reflecteix la raó de ser de la 
nova companyia.  
 
En un segon nivell es troben els objectius generals de l’empresa. Reflecteixen 
les metes que pretén aconseguir l’empresa a un nivell global i a llarg termini, 
en funció, per descomptat, de la seua missió, però també de la situació actual i 
futura de l’entorn (amenaces i oportunitats) i de la seua pròpia situació interna 
(fortaleses i debilitats).  
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Figura 1: Etapes de la direcció estratègica 

 
Aquests objectius solen referir-se a conceptes generals com ara el benefici, la 
qualitat, la taxa de creixement, el lideratge, etc. En tot cas, hauran de ser clars i 
concrets, així com realistes, ja que en cas contrari proporcionaran una base 
molt feble per a treballar en la seua consecució. 
 
Encara que no hi ha un conjunt d’objectius generals únic i vàlid per a tota 
empresa, sí que hi ha objectius generals que poden considerar-se comuns a 
moltes d’elles. A manera d’exemple, alguns dels objectius generals presents en 
moltes companyies són:  
 
• Aconseguir un nivell determinat de rendibilitat.  
• Augmentar la quota de mercat.  
• Créixer.  
• Reduir costos.  
• Disminuir el risc.  
• Impulsar la innovació.  
• Millorar la qualitat.  
• Aconseguir responsabilitat social i respectar el medi ambient.  
• Millorar la imatge.  
• Aconseguir la satisfacció de personal, clients, propietaris, etc.  

Definició de la missió 

Anàlisi interna 
(fortaleses i debilitats) 

Objetius generals de 
l’empresa 

Disseny 
d’alternatives 
estratègiques 

Disseny de plans, 
programes i 
pressupostos 

ControlRetroalimentació 

Anàlisi de l’entorn 
(amenaces i oportunitats) 
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3 Anàlisi estratègica: anàlisi externa5 

3.1 Introducció 
 
L’anàlisi estratègica es compon de dues parts fonamentals: l’anàlisi externa i 
l’anàlisi interna. Les dues anàlisis constitueixen el punt de partida per a la 
presa de decisions estratègiques. 
 
El principal model d’anàlisi estratègica és el conegut model DAFO (Debilitats-
Amenaces-Fortaleses-Oportunitats), que tracta d’identificar les amenaces i 
oportunitats de l’entorn per a l’empresa, així com les debilitats i fortaleses 
internes de la mateixa empresa. 
 
En concret, l’anàlisi de l’entorn, a través de les tècniques apropiades, ens 
proporciona informació de la situació actual i futura del medi extern que 
rodeja l’empresa, de manera que es puguen prendre les decisions més 
adequades per a mantenir i millorar l’avantatge competitiu de la companyia. 
 
La metodologia que normalment se segueix a l’empresa per a fer una anàlisi de 
l’entorn sol estructurar-se en els passos següents: 
 

1. Organitzar i classificar tota la informació relativa a l’entorn 
empresarial en dos nivells: el macroentorn i el microentorn. 

2. Analitzar el macroentorn o entorn general. 

3. Analitzar el microentorn o entorn específic, aplicant el model de 
l’anàlisi sectorial de Porter. 

4. Identificar possibles grups estratègics en el sector en qüestió. 

5. Estudiar l’evolució futura de l’entorn d’aquestes empreses aplicant 
tècniques de previsió i de prospectiva, com el mètode dels escenaris.  

 
3.2 L’entorn empresarial 
 
L’entorn fa referència a tots els factors externs que afecten les decisions i 
resultats d’una empresa. L’estudi d’aquests factors és important perquè poden 
convertir-se en una font d’amenaces o oportunitats per a l’empresa. 
 
L’anàlisi efectiva de tots aquests factors exigeix que estiguen organitzats. 
Usualment aquestes variables externes es divideixen en dues categories, 
donant lloc a dos nivells d’entorn: el microentorn i el macroentorn. 
 
El microentorn és el sector industrial en què opera una empresa. Així, per 
exemple, podem parlar del sector de l’alimentació en general o, a un nivell 
més concret, dels sectors de les espècies, fruites i hortalisses, conserves de 
peix, productes congelats, postres i gelades, cereals, etc. Segons quina siga 
l’activitat que exerceix la nostra empresa.  
 
El microentorn constitueix el nucli de l’entorn empresarial i, per tant, la seua 
anàlisi és de vital importància per a la presa de decisions. Generalment, se sol 
centrar en l’estudi de les característiques i el comportament de tots els agents 
que conformen aquest sector, bàsicament els competidors, els subministradors 
i els clients. 
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No obstant això, no ens podem oblidar del macroentorn, ja que aquest també 
pot ser determinant d’amenaces i oportunitats per a l’empresa.  
 
 

Figura 2. L’entorn empresarial 
 

 
 
 
3.3 Anàlisi del macroentorn o entorn general 
 
El macroentorn, anomenat també entorn general, fa referència a aquelles 
variables que afecten en major o menor mesura a tots els agents econòmics, 
amb independència del sector industrial en què operen.  
 
Són variables de caràcter econòmic, polític, cultural, tecnològic, social, etc. 
que caracteritzen la zona geogràfica en què opera una empresa. És a dir, el 
macroentorn està constituït per la situació econòmica, política, legal, social, 
tecnològica, etc., d’un país (per exemple, Espanya) o d’una regió (per exemple 
la Unió Europea).  
 
L’anàlisi de l’entorn general a vegades també es denomina anàlisi PEST, ja 
que amb ell es tracta d’identificar els factors polítics i legals, econòmics, 
socioculturals i tecnològics que poden influir sobre l’empresa. Aquesta anàlisi 
es compon bàsicament de dos passos: 
 
• Elaborar una llista de les variables clau o més significatives de cada una de 

les dimensions o factors (polítics i legals, econòmics, socioculturals i 
tecnològics). 

EL MACROENTORN

Proveïdors

Competidors 

Clients

Economia 

Tecnologia 

Govern 

Entorn 
natural 

Estructura 
demogràfica 

Estructura 
social

EL ENTORN 
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• Avaluar com pot influir el comportament de cada una d’aquestes variables 
en els resultats de la nova empresa. 

 
La següent taula recull les variables més significatives de cada dimensió, 
comentades amb alguns exemples. 
 

Taula 1. Les variables principals del macroentorn 
EL MACROENTORN 

DIMENSIÓ VARIABLES 
PRINCIPALS 

EXEMPLES 

Situació política 
nacional i 
internacional 

La inestabilitat política generada en el món després de 
la guerra d’Iraq pot afectar negativament els resultats 
de les empreses de diverses maneres. Una d’elles ve 
provocada per l’escalada en els preus del petroli, que 
sol produir un encariment dels béns i serveis, ja que el 
cost del transport es dispara. Al final, el poder 
adquisitiu dels consumidors es veu afectat 
sensiblement, per la qual cosa disminueix el consum, 
les vendes de les empreses i, en conseqüència, el 
creixement econòmic de molts països.  

Política fiscal 
Els baixos tipus d’interès existents actualment en la 
majoria dels països industrialitzats estan afavorint de 
manera notable la inversió empresarial. 

POLÍTIC I LEGAL 

Legislació laboral  
 

A Espanya, la millora en la normativa laboral fomenta 
la cada vegada més important incorporació de la dona 
al món professional, mitjançant el programa de 
bonificacions durant el període de postpart i el suport 
de la contractació a temps parcial de les dones amb 
responsabilitats familiars. 

ECONÒMICA 
Inflació, tipus 
d’interès, tipus de 
canvi... 

Tenen una gran influència en el poder adquisitiu de les 
famílies i, per tant, en la seua disposició a consumir. 
L’anàlisi d’aquestes variables ha d’estendre’s a tots els 
mercats on actua a l’empresa. Així, per exemple, les 
empreses turístiques espanyoles han d’analitzar les 
condicions econòmiques dels principals països 
emissors de turistes a Espanya, com el Regne Unit, 
Alemanya, França i la mateixa Espanya. De fet, la crisi 
econòmica de França i sobretot d’Alemanya durant els 
últims anys explica el fort retrocés dels turistes 
francesos i alemanys a Espanya. 

Valors i actituds 

El culte al cos i la preocupació per la salut estan 
afavorint la venda de certs productes, com els aliments 
baixos en greixos i colesterol, cosmètics per a dones i 
homes, turisme de salut, etc. 

SOCIOCULTURAL 

Canvis demogràfics 

La creixent incorporació de la dona al món laboral està 
repercutint en una major demanda de productes 
alimentaris no peribles i congelats. Al contrari, el 
descens de la natalitat està portant de cap tots els 
sectors que treballen per al públic infantil. 

TECNOLÒGICA 

Maduresa 
tecnològica actual, 
disponibilitat de 
noves tecnologies, 
política 
governamental de 
I+D 

L’Institut de la Mitjana i Petita Indústria Valenciana 
(IMPIVA) ofereix ajudes a les empreses que 
pretenguen generar o desenvolupar coneixements 
tecnològics per a aconseguir productes o processos 
productius amb especificacions o propietats tècniques 
diferenciades respecte als existents en el mercat. 
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3.4 Anàlisi de l’entorn específic o sectorial: el model de 
Porter6 
 
L’anàlisi de l’estructura sectorial ens ajuda a valorar el seu atractiu o 
rendibilitat, és a dir, el seu potencial per a generar beneficis. Un marc útil per a 
analitzar l’estructura de qualsevol sector és el model de les cinc forces 
competitives de Michael Porter. El model considera que la rendibilitat del 
sector ve determinada per cinc fonts de pressió competitiva, tres d’horitzontals 
(és a dir, la rivalitat entre els competidors actuals, l’amenaça de productes 
substitutius i l’amenaça d’entrada de nous competidors) i dos de verticals (el 
poder negociador dels proveïdors i dels clients).  
 

Figura 2. El model de les cinc forces competitives 
 

 
 
 
A. La rivalitat entre competidors establits sol ser el principal determinant 
dels nivells de competència en el sector i del benefici que es pot obtenir en 
aquest. A vegades les empreses competeixen agressivament fins a l’extrem de 
fer baixar els preus per davall dels costos, provocant en el sector pèrdues 
generalitzades. Altres vegades la competència se centra en aspectes diferents al 
preu, com la innovació, publicitat, etc. En general, la naturalesa i intensitat de 
la competència en el sector depèn dels factors següents:  
 
• La concentració del sector.  
 
El grau de concentració o fragmentació del sector es refereix al nombre de 
competidors que hi ha en aquest i a les seus grandàries relatives. Sol mesurar-
se per la suma de les quotes de mercat de les empreses líders. Quan aquesta 
suma és elevada (és a dir, un nombre relativament reduït d’empreses lideren el 
mercat) diem que el sector és concentrat, i en cas contrari és fragmentat.  
 
Quan el sector és concentrat, la competència en preus sol estar limitada bé per 
acords explícits entre les empreses o més normalment perquè les empreses 
solen establir polítiques de preus paral·leles. Quan el nombre d’empreses en el 
mercat és elevat, i cap d’elles és prou gran per a liderar-lo (sector 
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fragmentat), sol ser prou difícil que aquestes es coordinen en el preu i, per 
tant, la probabilitat que algunes empreses inicien una agressiva competència en 
preus augmenta.  
 
• La diversitat de competidors.  
 
Les similituds de les empreses en termes d’orígens o països de procedència, 
objectius, costos i estratègies normalment proporcionen un ambient còmode en 
el sector, mentre que les diferències solen desestabilitzar-lo. Així, per 
exemple, les companyies aèries tradicionals (Iberia, British Airways, etc.) 
s’estan veient greument perjudicades per l’aparició de les noves companyies 
de baix cost (Ryanair, EasyJet, Air Berlín, etc.), que en disminuir la quantitat 
de serveis prestats poden reduir en gran manera el preu dels bitllets.  
 
• La diferenciació del producte.  
 
Com més semblant siga el producte que ofereixen les empreses que operen en 
el sector, major serà la disposició per part dels clients a substituir uns 
productes per uns altres i, per consegüent, també serà major la probabilitat que 
les companyies abaixen el preu a fi d’ampliar el seu negoci. Quan el producte 
que s’ofereix en el sector està altament diferenciat, la competència en preus 
està més limitada, ja que normalment els consumidors no canviaran de 
producte per xicotetes diferències de preus.  
 
• L’excés de capacitat i les barreres d’eixida.  
  
L’existència d’un excés de capacitat productiva (o excés d’oferta) en el sector 
impulsa les empreses a baixar els preus per a repartir els costos fixos entre 
majors volums de vendes. La situació pot empitjorar si hi ha barreres 
d’eixida, és a dir, costos i altres impediments per a abandonar el sector. 
 
• Les condicions dels costos.  
 
La ràtio costos fixos/costos variables de les empreses d’un sector determina a 
curt termini fins on aquestes reduiran els seus preus a fi d’utilitzar plenament 
la seua capacitat productiva. Normalment, baixos costos variables o alts costos 
fixos incentiven a baixar preus. Per exemple, la predisposició de les 
companyies aèries per a oferir forts descomptes en els bitllets de vol amb 
poques reserves reflecteix el fet que el cost variable marginal (és a dir, el que 
augmenta el cost variable per cada unitat de producte o servei addicional que 
ofereix l’empresa) que es produeix per ocupar els seients buits d’un vol regular 
pot ser pràcticament zero.  
 
B. Amenaça d’entrada de nous competidors. Quan el potencial de beneficis 
que es pot obtenir en un sector és molt elevat, les empreses que operen fora 
d’aquest sector s’hi senten atretes. Llevat que hi haja obstacles per a l’entrada 
de noves empreses, la taxa de beneficis del sector caurà fins al nivell 
competitiu. No obstant això, en molts sectors els nous competidors no hi 
podran entrar en les mateixes condicions que les empreses ja establides si hi ha 
fortes barreres d’entrada:  
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• La inversió necessària. 
 
En el sector de l’automòbil els requisits de capital són una barrera important 
d’ingrés per al nou competidor i, al seu torn, un avantatge competitiu para les 
empreses que ja estan instal·lades en el mercat. Costos tan elevats com la 
creació d’una planta de muntatge, concessionaris, tecnologia en maquinària i 
en el mateix vehicle, publicitat massiva per a donar-se a conèixer en el nou 
mercat, finançament al client i el capital invertit en ofertes, descomptes i 
promocions per a captació de clients, suposa partir des de zero amb un capital 
important, sense tenir garantit l’èxit. 
 
• Economies d’escala. 
 
Les economies d’escala es produeixen principalment en aquells sectors on els 
costos fixos tenen un pes important en el cost total del producte, ja que com 
major siga el volum de producció que s’aconsegueix obtenir amb els mateixos 
costos fixos, més es reduirà el cost unitari de cada producte (perquè la mateixa 
quantitat de costos fixos es reparteixen entre més unitats de productes.)  
 
En aquests sectors per a ser eficient es necessita operar a gran escala. En ells 
les noves empreses entrants han d’enfrontar-se en l’elecció d’entrar amb una 
escala xicoteta i acceptar alts costos unitaris, o bé d’entrar amb una escala gran 
i córrer el risc d’una severa infrautilització de la seua capacitat productiva 
mentre no augmente el seu volum de vendes. 
 
• Avantatges absoluts en costos. 
 
Les empreses establides en el sector poden tenir un avantatge en costos sobre 
les entrants, associades normalment amb els avantatges del primer entrant. 
Així, per exemple, en ingressar primer en el sector, les empreses ja establides 
poden haver tingut la possibilitat d’adquirir fonts d’inputs a baix cost. Així 
mateix, en estar en el sector durant més temps es beneficien de les economies 
d’aprenentatge.  
 
• Diferenciació del producte. 
 
Si els productes que s’ofereixen en el sector estan molt diferenciats, les 
empreses establides en aquest tenen un avantatge sobre les entrants gràcies al 
reconeixement de la marca i la fidelitat dels consumidors. Les noves 
companyies entrants tenen diverses alternatives per a competir en aquests 
mercats: invertir grans quantitats en publicitat i promoció per a augmentar el 
reconeixement i reputació de la seua marca; acceptar una posició de nínxol en 
el mercat (és a dir, especialitzar-se en un segment del mercat en què, per la 
seua grandària reduïda, siga més fàcil competir), o competir reduint costos.  
 
• Accés a canals de distribució. 
 
Les empreses que distribueixen els productes en el sector poden tenir 
preferència pels productes de les companyies ja establides. Una de les grans 
amenaces amb què va entropessar Central Lechera Asturiana quan es va 
proposar continuar pel seu compte amb el negoci dels productes lactis frescos 
(després de la ruptura del contracte de franquícia que mantenia amb la francesa 
Yoplait) va ser precisament el rebuig de noves marques per part dels 
distribuïdors.  
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• Barreres legals i administratives. 
 
L’entrada a alguns sectors pot requerir l’obtenció de llicències expedides per 
les autoritats públiques. Altres vegades, les patents, els copyrights i els secrets 
comercials són les barreres d’entrada més efectives. 
 
• Represàlies de les empreses ja establides. 
 
Les empreses ja establides en el sector poden dificultar l’entrada de nous 
competidors prenent algunes represàlies: reducció dràstica dels preus, augment 
de les campanyes de publicitat i promoció, o litigis. La probabilitat de prendre 
aquestes o altres represàlies depèn de la forma d’accés. Normalment, l’ingrés a 
xicoteta escala és probable que no provoque cap reacció.  
 
C. La competència de productes substitutius als oferits en un sector influeix 
en el preu màxim que els clients estan disposats a pagar i, per tant, en el 
potencial de beneficis del sector. Quan hi ha pocs substituts per a un producte 
o servei, els clients són més insensibles al preu. Al contrari, quan hi ha 
substituts pròxims per a un producte o servei, els clients són més sensibles al 
preu: davant un augment de preus la demanda pot desplaçar-se cap als 
productes substitutius.  
 
La intensitat de l’amenaça de productes substitutius depèn bàsicament de dos 
factors:  
 
• La propensió dels clients cap als productes substitutius. 
 
És a dir la seua disposició a canviar de producte. Els esforços d’urbanistes per 
a solucionar els embossos de trànsit, atacant els automobilistes o subsidiant el 
transport col·lectiu, han sigut ineficaços per a aconseguir que els conductors 
deixen els seus cotxes pels autobusos.  
 
• La relació preu-prestacions dels productes substitutius.  
 
Si el viatge entre dues ciutats és dues hores més ràpid per avió que per tren, i 
un viatger normal valora el temps en 25 euros per hora, perquè el tren siga més 
competitiu les seues tarifes hauran de ser almenys 50 euros més barates que les 
del bitllet d’avió.  
 
D. Poder negociador dels clients i proveïdors. Les empreses d’un sector 
operen en dues classes de mercats: en el mercat d’inputs, on compren als seus 
proveïdors els components que necessiten per a elaborar el seu producte; i als 
mercats d’outputs, on venen els seus productes i serveis als clients. En els dos 
casos, la rendibilitat que obté cada una de les parts que intervé en la transacció, 
depèn del seu poder relatiu. 
 
La següent taula recull quan és major el poder negociador dels proveïdors 
enfront dels seus clients (columna de l’esquerra) i quan és major el poder dels 
clients enfront dels seus proveïdors (columna de la dreta). 
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Taula 2. Poder dels proveïdors i dels clients 
 

MAJOR PODER DELS PROVEÏDORS MAJOR PODER DELS CLIENTS 
 
- Proveïdors concentrats 
- Baix volum de compres del client 
- Informació total sobre compradors 
- Alts costos de substituir proveïdors 
- Possibilitat d’integració cap avant 

 
- Clients concentrats 
- Gran volum de compres del client 
- Informació total sobre proveïdors 
- Baixos costos de substituir 
proveïdors 
- Possibilitat d’integració cap arrere 
 

 
3.5 Identificació de grups estratègics7 
 
Moltes vegades, en definir un sector s’hi inclouen empreses amb 
característiques molt heterogènies. Aquesta heterogeneïtat suposa un problema 
per a l’anàlisi de les característiques estructurals que determinen la 
competència i la rendibilitat del sector.  
 
En el sector de la distribució al detall de béns de consum trobem dos grups 
d’empreses molt distints, amb estratègies i taxes de rendibilitat totalment 
diferents: les grans cadenes d’hipermercats i supermercats i els xicotets 
detallistes. 
 
Per a comprendre la competència més profundament i identificar les 
oportunitats de benefici amb més exactitud, cal una anàlisi més detallada del 
sector. Això pot fer-se a partir de la identificació de grups estratègics dins del 
sector. 
 
Un grup estratègic és un grup d’empreses d’un sector que segueixen la mateixa 
o semblant estratègia al llarg de les seues dimensions estratègiques. Aquestes 
dimensions estratègiques són variables que permeten identificar les estratègies 
de negoci i la posició competitiva de les empreses del sector. Algunes d’elles 
són: 
 
• Amplitud de la gamma de productes.  

• Amplitud geogràfica del mercat. 

• Canal de distribució utilitzat. 

• Nivell de qualitat del producte. 

• Grau d’integració vertical de la companyia. 

• Tecnologia utilitzada. 
   
Quan se seleccionen les dimensions estratègiques més importants i es 
cataloguen les empreses en funció d’elles, és possible identificar un o més 
grups d’empreses (grups estratègics) que competeixen de forma semblant en el 
sector. Una vegada identificats els grups estratègics, interessa analitzar la 
rendibilitat que generalment obtenen les empreses de cada grup, per a veure si 
hi ha diferències entre els distints grups estratègics. 
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3.6 Anàlisi de l’entorn futur 
 
A l’hora d’analitzar l’entorn (general i específic) interessa estudiar tant la 
situació actual com la futura. L’anàlisi de l’entorn futur és prou difícil de 
realitzar per la incertesa que comporta. 
 
En general solen utilitzar-se dos tipus de tècniques: 
 
• Tècniques de previsió. 

• Tècniques de prospectiva. 
 
3.6.1 Tècniques de previsió 
 
Les tècniques de previsió són tècniques quantitatives, com l’anàlisi de sèries 
temporals, els models de regressió o l’estudi de la correlació entre variables. 
 
Aquestes tècniques parteixen de la hipòtesi que l’evolució futura de l’entorn ve 
determinada en gran manera pels esdeveniments del passat. Per tant, són prou 
precises quan l’entorn és estable, i els pocs canvis que s’hi produeixen són 
predictibles. 
 
3.6.2 Tècniques de prospectiva: el mètode dels escenaris8  
 
Les tècniques de prospectiva són tècniques qualitatives, que són de gran 
utilitat quan l’entorn és turbulent i s’hi produeixen canvis ràpids i nombrosos, 
no esperats i en gran manera desconnectats del passat. 
 
La tècnica més utilitzada és el mètode dels escenaris. Un escenari és una visió 
consistent dels diferents factors que defineixen l’entorn en què l’empresa 
estarà operant en el futur. 
 
Per a construir escenaris hem de seguir les etapes següents: 
 
• Identificar els factors o variables clau que defineixen l’entorn futur de 

l’empresa. 

• Assignar valors a cada variable i probabilitats d’idea a cada valor. 

• Elaborar possibles escenaris futurs, normalment tres: un de pessimista, un 
d’estable i un altre d’optimista. 

 
La utilitat del mètode resideix en el fet que permet formular estratègies 
contingents per a cada un dels diferents escenaris possibles. Això augmenta la 
velocitat de resposta de l’empresa per a adaptar-se a l’entorn en el cas que es 
complira qualsevol dels escenaris previstos.  

4 Anàlisi estratègica: anàlisi intern de l’empresa 

Com ja hem assenyalat en l’apartat anterior, l’anàlisi estratègica es compon de 
dues parts fonamentals: l’anàlisi externa i l’anàlisi interna.  
 
Mentre que la finalitat del primer és identificar les principals amenaces i 
oportunitats de l’entorn per a l’empresa, l’anàlisi interna tracta de completar el 
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model DAFO identificant els punts forts i els punts dèbils de l’empresa 
(fortaleses i debilitats). Qualsevol empresa ha de ser conscient de les seues 
fortaleses per a cuidar-les i recolzar les seues decisions en aquests punts forts; 
d’altra banda, també és necessari que identifique els seus punts dèbils per a 
poder millorar-los. 
 
Per a determinar les fortaleses i debilitats de la companyia es poden utilitzar 
diverses eines d’anàlisi, com l’anàlisi funcional, la cadena de valor o l’anàlisi 
dels recursos i capacitats, que s’estudiaran a continuació. Aquestes eines 
comparteixen una idea en comú, que constitueix l’essència de l’anàlisi interna: 
es tracta de dividir o fer una dissecció de l’empresa en parts.  
 
És la mateixa idea que s’aplica per a estudiar altres objectes. Per exemple, per 
a l’anàlisi del cos humà podem dividir-lo en els diferents aparells o sistemes 
que l’integren: circulatori, respiratori, digestiu, nerviós, locomotor, etc. (cosa 
que equivaldria a les àrees funcionals de l’empresa). Però, al seu torn, per a 
l’anàlisi de cada una d’aquestes funcions podem analitzar les partícules més 
xicotetes que les formen, és a dir, les cèl·lules (que serien l’equivalent als 
recursos i capacitats de l’empresa). 
 
Convé assenyalar que l’interessant d’aquesta anàlisi és detectar els punts forts i 
dèbils relatius, és a dir, en relació amb la competència o empreses del sector. 
Per tant, no es tracta de descobrir si el departament de producció funciona 
millor que el comercial, sinó més aïna estudiar si el departament de producció 
de la mateixa companyia funciona millor que el mateix departament d’altres 
empreses del sector. 
 
4.1 Anàlisi funcional 
 
L’anàlisi funcional identifica les fortaleses i debilitats d’una empresa, dividint-
la en les principals funcions empresarials i analitzant dins de cada una algunes 
variables clau. 
 
Per a això podem utilitzar les funcions genèriques, que normalment fan 
referència als departaments funcionals tradicionals en què s’organitzen les 
empreses de qualsevol sector industrial: producció, màrqueting, finances, 
recursos humans, tecnologia i I+D, etc. 
 
Però també podem estudiar les funcions específiques del sector a què 
l’empresa pertany, que en definitiva solen suposar la desagregació de les 
funcions genèriques abans esmentades en altres de més específiques i pròpies 
del sector industrial. Per exemple, en el sector de l’automòbil la funció 
genèrica de producció pot dividir-se en les funcions de motors, xapa i pintura, 
acoblament... 
 
4.2 La cadena de valor9 
 
També podem utilitzar una altra eina distinta per a dividir l’empresa en 
funcions o més aïna activitats: la cadena de valor.  
 
La cadena de valor divideix l’empresa en activitats que de forma seqüencial o 
encadenada van afegint valor al producte o servei. El model més conegut de 
cadena de valor es deu a Michael Porter, que divideix les activitats en dos 
grups: primàries i de suport. 
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Les activitats primàries són aquelles directament relacionades amb el procés 
físic de fabricació del producte, així com amb la seua posterior distribució i 
venda. Concretament són les següents: 
 
• Logística interna: recepció, emmagatzemament, control d’existències i 

distribució interna de matèries primeres fins a la seua incorporació al 
procés productiu. 

• Operacions o producció: transformació dels factors en productes. 

• Logística externa: emmagatzemament i distribució als clients dels 
productes acabats. 

• Màrqueting i vendes: activitats per a donar a conèixer i vendre el producte. 

• Servei postvenda: activitats destinades a mantenir o realçar el valor del 
producte (per exemple, la concessió de garanties). 

 
Les activitats anteriors són recolzades per les activitats secundàries o de 
suport: 
 
• Aprovisionament: procés de compra dels factors a utilitzar. 

• Desenvolupament de tecnologia: activitats encaminades a l’obtenció,   
millora i gestió de tecnologies a l’empresa. 

• Direcció de recursos humans: recerca, contractació, formació, 
remuneració, motivació, etc. del personal. 

• Infraestructura de l’organització: activitats de planificació, control, 
organització, informació, comptabilitat, finances, etc. que serveixen de 
suport per al conjunt de l’empresa. 

 
Figura 3. La cadena de valor 

 
 
4.3 Els recursos i capacitats10 
 
La importància d’aquesta anàlisi resideix, sobretot, en el fet que els recursos i 
capacitats es constitueixen com la font o origen de l’avantatge competitiu. És a 
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dir, una empresa pot millorar el seu nivell de costos i diferenciació gràcies a 
l’adequada gestió dels seus recursos i capacitats interns.  
 
La realització de l’anàlisi interna es compon, bàsicament, de dues parts:  
 
• Identificació dels recursos i capacitats.  

• Valoració del potencial estratègic dels recursos i capacitats.  
 
4.3.1 Identificació dels recursos i capacitats 
 
Els recursos individuals de l’empresa són les unitats bàsiques d’anàlisi. Es 
poden definir com el conjunt de factors disponibles que posseeix o controla 
l’empresa. Dins d’aquests recursos s’inclouen factors tan diversos com una 
màquina, una nau industrial, un edifici, un treballador, els recursos financers o 
la marca de l’empresa. Per a facilitar la identificació dels recursos pot ser útil 
establir-ne alguna classificació. Una de les més utilitzades és la que distingeix 
entre recursos tangibles i intangibles.  
 
La següent taula resumeix i exemplifica els diferents tipus de recursos d’una 
empresa.  
 

Taula 3. Els recursos de l’empresa 
 

FÍSICS 

Edificis 
Naus industrials 
Locals comercials 
Mobiliari 
Elements de transport 
Equips informàtics 
Existències 

TANGIBLES 

FINANCERS 
Tresoreria 
Bancs 
Inversions financeres 

CAPITAL HUMÀ 

Coneixements 
Experiència 
Lleialtat a l’empresa 
Flexibilitat 
Capacitat d’aprenentatge 
Capacitat de treballar en equip 
Lideratge 

CAPITAL 
TECNOLÒGIC Saber fer o know-how 

CAPITAL 
COMERCIAL 

Imatge de marca 
Reputació 

INTANGIBLES 

CAPITAL 
ORGANITZATIU 

Estructura organitzativa 
Cultura empresarial 
Capital relacional 

 
Recursos tangibles: són els més fàcils d’identificar i valorar, ja que es troben 
valorats en el balanç de l’empresa amb criteris comptables. Entre ells trobem 
els recursos físics (edificis, naus industrials, locals comercials, mobiliari, 
elements de transport, equips informàtics, existències, etc.) i els recursos 
financers (tresoreria, bancs, inversions financeres, etc.).  
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Recursos intangibles: no apareixen valorats en els estats comptables de 
l’empresa, ja que són difícils d’identificar i, sobretot, de valorar. Podem 
classificar-los en quatre categories: capital humà, capital tecnològic, capital 
comercial i capital organitzatiu. 
 
Junt amb els recursos individuals, una empresa també consta de capacitats, 
que no són més que la facultat de realitzar una tasca o activitat a partir d’un 
conjunt coordinat de recursos.  
  
Així, per exemple, un conjunt de pizzers, junt amb els ingredients necessaris, 
un forn i diversos utensilis de cuina, tot coordinat i amb un saber fer 
desenvolupat per Telepizza permet a aquesta empresa elaborar la redona 
sol·licitada per un client.  
 
Les capacitats poden pertànyer a una àrea funcional de l’empresa, a partir de la 
coordinació i combinació de diversos recursos en aquesta funció. Però també 
pot haver-hi capacitats interfuncionals que s’aconsegueixen amb la 
coordinació i combinació de diverses capacitats funcionals.  
 
Seguint amb l’exemple anterior, la coordinació dels pizzers, els ingredients, el 
forn i els utensilis de cuina donen lloc a la capacitat de producció o elaboració 
de la pizza. Aquesta capacitat funcional es pot coordinar amb una altra 
capacitat funcional, per exemple, la de distribució de la redona al domicili del 
client (per a la qual es requereixen altres recursos, principalment el repartidor i 
la moto). D’aquesta manera, la coordinació de la capacitat de producció junt 
amb la de distribució dóna lloc a una capacitat interfuncional relativa a la 
capacitat d’entrega de la pizza en el domicili en 30 minuts.  
 
4.3.2 Valoració del potencial estratègic dels recursos i capacitats 
 
Del conjunt de recursos i capacitats de què disposa una empresa, no tots són 
igual d’importants per a aconseguir un avantatge competitiu i, per això, una 
major rendibilitat que els rivals. Els més importants, que poden ser denominats 
estratègics, posseeixen una sèrie de característiques: 
  
• Escassetat  
 
Un recurs o capacitat és escàs quan el posseeix l’empresa, però no la 
posseeixen els competidors (recursos humans amb major formació, major 
imatge de marca, etc.). En aquest sentit, aquells recursos i capacitats 
disponibles per a totes les empreses d’un sector no poden, lògicament, 
constituir-se com a font per a crear un avantatge competitiu.  
 
• Rellevància 
 
També és necessari que els recursos siguen rellevants per a poder permetre la 
creació de l’avantatge competitiu. Un recurs o capacitat és rellevant si és útil 
per a oferir un producte o servei amb atributs que siguen valorats pels clients. 
 
• Durada 
 
Si volem que en una empresa el seu avantatge competitiu es mantinga en el 
temps, lògicament també hauran de ser duradors aquells recursos i capacitats 
sobre els quals es basa aquest avantatge competitiu. Normalment els recursos 
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tangibles (edificis, elements de transport, mobiliari, etc.) estan subjectes a 
depreciació, és a dir, perden valor amb el pas del temps, tenint una vida útil 
limitada. Al contrari, alguns recursos intangibles (know how, marca, reputació, 
relacions amb proveïdors) no sols no perden valor amb el temps, sinó que si 
són gestionats adequadament poden augmentar el seu valor. Per tant, els 
recursos intangibles solen ser més duradors que els tangibles. 
 
• Dificultat d’imitació 
 
El manteniment al llarg del temps d’un avantatge competitiu també dependrà 
de la facilitat o dificultat amb què els competidors puguen imitar-lo; o siga, la 
facilitat o dificultat a aconseguir els recursos i capacitats sobre els quals es 
basa aquest avantatge competitiu. Per a això els competidors tenen dues 
alternatives: comprar-los (en el mercat o a empreses rivals) o construir-los a 
l’interior de l’empresa. Podem assenyalar, així, dues noves característiques 
dels recursos i capacitats:  
 
• Mobilitat o transferibilitat: la possibilitat que una empresa puga comprar 

certs recursos i capacitats. 
• Possibilitat de rèplica: relativa a l’obtenció de certs recursos a través del 

desenvolupament o construcció interna. 

5 Formulació estratègica: estratègies corporatives 

5.1 Introducció 
 
Una vegada es disposa de la informació proporcionada pel diagnòstic 
estratègic, l’empresa ha de decidir quines estratègies són les més interessants 
de seguir per a obtenir elevats beneficis. Poden adoptar-se decisions 
estratègiques de diversa índole, que se solen classificar en tres nivells 
d’estratègia: el corporatiu, el competitiu o de negocis, i el funcional.  
 
L’estratègia corporativa consisteix a definir l’àmbit o camp d’activitat de 
l’empresa (sectors en què competeix). Amb aquesta estratègia l’empresa 
respon a la pregunta: on competir?  
 
Si una empresa turística decideix competir en un únic sector (per exemple, 
l’hoteler), tindria un sol negoci (hotels). Si decideix estar present en diversos 
sectors (per exemple, hoteler i agències de viatges), comptaria amb diversos 
negocis (en aquest cas, hotels i viatges).  
 
Una forma útil de diferenciar els distints tipus d’estratègia corporativa que pot 
adoptar una empresa consisteix a distingir tres àmbits d’activitat, que 
apareixen referits a tres estratègies corporatives: 
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Figura 4. Tipus d’estratègia corporativa 
 

 
 
5.2 L’estratègia d’integració vertical 
 
L’àmbit vertical de l’estratègia corporativa es refereix al nombre d’activitats 
relacionades en sentit vertical que comprèn l’empresa. En tot sector hi ha una 
sèrie d’empreses que, successivament, intervenen en el cicle de producció: 
 

Figura 5. El cicle de producció 

 
Aquestes transaccions entre proveïdors, fabricants i empreses d’intermediació 
són les relacions en sentit vertical que es donen en qualsevol sector. Podem, 
així, trobar-ne dos tipus: 
 
Estratègia d’integració vertical. De vegades, pot succeir que un d’aquests 
agents (per exemple, un fabricant) decidisca crear la seua pròpia empresa per a 
abastir-se a si mateix d’algun component o matèria primera que abans li 
comprava a un proveïdor extern. 
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Estratègia de desintegració vertical. També pot donar-se el procés invers i 
aquest mateix fabricant que compta amb una empresa de fabricació de 
components decidisca desfer-se d’ella, passant de nou a comprar-los a 
proveïdors externs. 
 
L’estratègia d’integració vertical suposa l’entrada en activitats relacionades 
amb el cicle de producció complet d’un producte o servei. Amb aquesta 
estratègia, l’empresa passa a convertir-se en el seu propi proveïdor (per a 
abastir-se d’algun input o factor que necessita) o en el seu propi client (passant 
a comercialitzar ella mateixa els productes que elabora). Per tant, aquesta 
estratègia té dues modalitats: 
 
Integració vertical cap arrere o aigües amunt, quan l’empresa es converteix 
en el seu propi proveïdor, és a dir, passa a subministrar-se amb mitjans propis 
algun input que abans adquiria a un proveïdor extern. 
 
Una de les claus de l’estratègia de Pescanova ha sigut apostar pels caladors 
exteriors com a font segura per a l’obtenció de recursos pesquers. Això l’ha 
portat a comptar amb una flota de vaixells que té una important capacitat de 
captures. Aquesta integració vertical cap arrere ha permès a Pescanova 
l’obtenció de les seues matèries primeres en caladors llunyans sense els 
sobresalts derivats de la renovació o no dels acords de la Unió Europea per a 
l’accés als diferents caladors a què estan sotmeses altres empreses. 
 
Integració cap avant o aigües avall, quan l’empresa es converteix en el seu 
propi client, és a dir, pren la propietat i el control de les activitats fins llavors 
desenvolupades pels seus clients. 
 
L’empresa Pescanova també està integrada cap avant, ja que no sols fa les 
captures i la congelació del peix, sinó que també és la mateixa empresa la que 
el manipula, amb una àmplia oferta que va des del mateix peix congelat fins a 
altres derivats o precuinats. A més, compta amb una àmplia xarxa de 
distribució que comprèn no sols el mercat nacional sinó també altres parts del 
món. 
 
L’estratègia d’integració vertical pot proporcionar avantatges per a una 
empresa, però també generar-li alguns inconvenients. Els principals 
avantatges que es poden obtenir amb la integració vertical serien els següents: 
 
• La reducció de costos, ja que la integració vertical permet obtenir 

economies d’àmbit o abast, eliminar o reduir els costos de transacció entre 
agents econòmics independents, assumir el marge de benefici dels 
anteriors proveïdors o clients, etc. 

• Reforçar l’estratègia de diferenciació, en fabricar inputs de més qualitat 
que els existents en el mercat o oferir un millor servei de venda. 

• Garantir l’accés al subministrament d’inputs o la distribució dels productes 
acabats de l’empresa, en disminuir la dependència de proveïdors i 
distribuïdors externs. 

• Protegir una tecnologia avançada. A vegades l’empresa es veu obligada a 
haver de col·laborar estretament amb un proveïdor, per a aconseguir que el 
producte que aquest finalment li entregue s’ajuste a les seues necessitats. 
Això pot implicar que l’empresa proporcione al proveïdor determinada 
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informació interna que no interessa que siga coneguda. El perill rau en el 
fet que aquesta informació arribe a les mans dels competidors. Aquesta 
situació pot evitar-se amb la integració vertical. 

 
Per exemple, la cadena Hotels Lapisol ha apostat per renovar tot el 
programari que utilitza, atès que el considera obsolet. En compte de 
demanar-li al seu proveïdor habitual una nova aplicació informàtica, ha 
decidit desenvolupar un programari propi de gestió hotelera a través del 
seu Departament de Tecnologia. Amb això evitarà donar a conèixer al seu 
proveïdor informàtic determinada informació interna que podria traslladar-
se a altres cadenes competidores que també treballen amb el mateix 
proveïdor. 
 

• Incrementar el poder de l’empresa en el mercat. Si una empresa està 
present en la majoria de les anelles del cicle de producció del seu sector, 
sens dubte, tindrà un avantatge important enfront d’aquelles altres amb un 
menor grau d’integració vertical. Aquesta estratègia li pot permetre 
manipular preus, controlar els serveis i els factors, instaurar una barrera 
d’entrada al sector per a empreses no integrades, etc. En definitiva, 
incrementar el seu poder en el mercat. 

 
Però la integració vertical també comporta alguns riscos o inconvenients per a 
les empreses: 
 
• Augment del risc financer global, ja que l’empresa compromet un nombre 

més gran de recursos dins del mateix cicle de producció, és a dir, que els 
seus interessos es troben massa concentrats en un mateix sector. 

• Increment de la complexitat organitzativa, ja que l’empresa integrada 
verticalment ha de coordinar diferents fases del cicle productiu, conèixer 
els factors clau d’èxit en negocis que poden ser radicalment distints, dur a 
terme un canvi en l’estructura de la seua organització, etc. 

• Falta de flexibilitat, ja que l’empresa depèn exclusivament de les seues 
pròpies instal·lacions per a l’obtenció d’inputs de producció o per a la 
distribució i venda dels seus productes. 

• Disminució de la rendibilitat global de la companyia, ja que pot ocórrer 
que aquesta no siga capaç de dirigir eficientment les activitats que abans 
desenvolupaven els seus proveïdors o clients.  

 
5.3 L’estratègia de diversificació 
 
L’àmbit de producte de l’estratègia corporativa es refereix al nombre de 
productes o serveis que ofereix l’empresa.  
 
En aquest àmbit, l’empresa pot decidir oferir un únic producte, amb la qual 
cosa estaria duent a terme una estratègia d’especialització. Al contrari, pot 
optar per oferir diversos productes, i en aquest cas estaria desenvolupant una 
estratègia de diversificació.  
 
La decisió de diversificació pot implicar l’entrada en un sector que guarde 
alguna relació amb el sector tradicional de l’empresa o, al contrari, que no hi 
tinga cap vincle. Això permet distingir dos tipus d’estratègia de diversificació: 
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Diversificació relacionada. Amb aquesta estratègia l’empresa entra en un nou 
sector que guarda algun tipus de relació amb el seu sector tradicional. Dos 
sectors estan relacionats si en ells es poden aplicar els mateixos coneixements 
o emprar els mateixos canals de distribució, instal·lacions productives, etc. 
 
Per tant, la diversificació relacionada té sentit quan per a les noves activitats 
poden aprofitar-se recursos, habilitats o potencial desenvolupats amb èxit en 
l’activitat tradicional o generar algun tipus d’avantatge competitiu derivat de la 
gestió conjunta de diversos negocis; és a dir, si poden explotar-se sinergies. 
 
La multinacional Disney és un exemple d’empresa que ha seguit una estratègia 
de diversificació relacionada. Tots els seus negocis (parcs temàtics, pel·lícules, 
botigues, publicacions, etc.) giren entorn de l’oci i l’entreteniment, 
especialment del públic infantil, encara que també dels més majors. Això li ha 
permès no solament explotar la seua imatge de marca en els diferents negocis, 
sinó també traslladar els coneixements sobre els seus clients i la manera 
d’entretenir d’uns negocis a altres.  
 
Diversificació no relacionada. Amb aquesta estratègia, també coneguda com 
a diversificació conglomerada, l’empresa entra en un nou sector que no guarda 
cap relació amb el seu sector tradicional. Per tant, és la forma més dràstica de 
creixement per a l’empresa.  
 
L’objectiu bàsic d’aquesta estratègia és la reducció del risc financer global. 
Les úniques sinergies que poden explotar-se són les de tipus financer 
(transvasament de recursos financers entre negocis) o directiu (aprofitar 
l’experiència general en tasques de direcció). 
 
Per a desenvolupar aquesta estratègia resulta recomanable acudir al creixement 
extern (adquirir una empresa ja en funcionament), ja que així es poden 
aprofitar les habilitats o coneixements de l’empresa instal·lada. 
 
L’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) constitueix un exemple 
d’estratègia diversificació no relacionada. La Corporació Empresarial ONCE 
engloba un conjunt heterogeni d’empreses pertanyents a sectors prou diversos: 
Rossa (alimentació); Oncisa (immobiliària); Confortel i Viatges 2000 
(turisme); Ceoser, Grup Pilsa i Grup Vinsa (serveis a empreses); Primur 
(mobiliari urbà); Revitass (fisioteràpia), o Seguronce (assegurances). 
 
Les principals raons per les quals una empresa pot decidir dur a terme una 
estratègia de diversificació són les següents: 
 
• El mateix creixement de l’empresa: el creixement suposa una motivació 

poderosa per als empleats de l’empresa (oportunitats de promoció), i 
sobretot per als directius; els seus salaris, estatus, poder i prestigi solen 
estar determinats pel creixement de l’empresa que dirigeixen. 

• Dispersió o reducció del risc: en combinar negocis amb fluxos de beneficis 
que estan imperfectament correlacionats, la diversificació pot arribar a una 
reducció de la variabilitat dels beneficis globals de l’empresa. Això 
apareixeria sobretot en la diversificació no relacionada. 

• La creació de valor per als accionistes: la diversificació pot posseir el 
potencial per a reforçar l’avantatge competitiu dels negocis diversificats, 
del negoci original o de tots dos. 
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Precisament alguns dels factors que ajuden a l’empresa diversificada a 
millorar la seua posició competitiva són els següents:  
 
• Augment del seu poder en el mercat. Per exemple es poden aplicar 

polítiques predatòries de preus, reduint-los per davall del nivell de cost 
dels rivals i suportant pèrdues durant el període necessari per a obligar el 
competidor a eixir del sector. 

• Obtenció i aprofitament d’economies d’àmbit, en compartir entre els 
diferents negocis o activitats qualsevol tipus de recurs (tangibles i 
intangibles) o capacitat (funcional o general). 

• Creació d’un mercat intern de capitals i de mà d’obra que permet obtenir 
certs beneficis: es pot aconseguir un equilibri entre els negocis que 
generen fons i els que els necessiten, de manera que l’empresa siga 
independent del mercat de capitals; a més, l’estalvi en costos també es pot 
aconseguir mitjançant la transferència interna d’empleats (es poden evitar 
costos de contractació i acomiadament). 

 
Basant-se en l’anterior, es podria esperar que les empreses diversificades 
mostraren un major creixement i rendibilitat que les especialitzades. No 
obstant això, els resultats de diversos estudis empírics mostren que no sempre 
és així: en alguns treballs es va obtenir que les empreses diversificades eren 
més rendibles que les especialitzades fins a un cert punt a partir del qual 
l’augment de diversificació s’associa amb resultats menors. Això pot ser degut 
als problemes de direcció de la complexitat (molts negocis).  
 
Els models de planificació de cartera,11 també coneguts com a matrius 
estratègiques, són eines que faciliten a la direcció corporativa el 
desenvolupament de les seues funcions. La idea bàsica d’aquestes eines és 
representar els negocis d’una empresa diversificada en un esquema gràfic 
senzill, basant-se en dues dimensions: atractiu del sector en què ubica cada 
negoci i posició competitiva de cada un dels negocis.  
 
El model de planificació de cartera més conegut és la Matriu Creixement-
Quota de Mercat (Matriu BCG), desenvolupada per la consultora nord-
americana Boston Consulting Group. 
 
5.4 L’estratègia d’internacionalització 
 
Quan la companyia decideix vendre i/o fabricar els seus productes en altres 
països diferents del seu lloc d’origen, es considera que està seguint una 
estratègia d’internacionalització. Algunes de les raons que tenen les empreses 
per a internacionalitzar-se són les següents: 
 
• Superar la maduresa del mercat del seu país d’origen. 

Darrere d’un període de forta expansió, la destinació turística de sol i 
platja de les Illes Balears (Espanya) va entrar en una fase de maduresa. 
Davant les limitades possibilitats que hi havia de créixer al seu país 
d’origen, algunes cadenes hoteleres d’aquesta regió, com Sol Meliá, van 
decidir fer el bot fora de les seues fronteres nacionals. Els seus objectius 
prioritaris van ser en un primer moment altres destinacions de sol i platja 
del Carib, on hi havia més perspectives de continuar la seua expansió. 
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• Aprofitar el creixement de la demanda exterior. 

El Marroc ha apostat pel turisme com a fórmula d’obtenir ingressos i 
afavorir el seu desenvolupament econòmic. Compta amb uns excel·lents 
recursos naturals que el converteixen en una destinació interessant per al 
turisme de sol i platja. El seu caràcter de destinació emergent ha animat 
algunes cadenes espanyoles, com Sol Meliá o Occidental Hotels, a dirigir 
la seua atenció cap aquest país africà en el seu procés d’expansió 
internacional. 

• Rivalitat competitiva. 

Un altre factor que ha incentivat el procés d’internacionalització d’algunes 
cadenes hoteleres espanyoles com Occidental Hotels o Riu Hotels ha sigut 
la seua pretensió de “seguir la petja” d’altres pioneres en l’aventura 
internacional, com Sol Meliá. 

• Diversificar riscos.  

L’estratègia de creixement internacional ha portat Sol Meliá a comptar 
amb establiments hotelers en més de 30 països (Croàcia, Brasil, Cuba, 
Tunísia...). Això, sens dubte, li ha permès diversificar els riscos. De fet, 
una excessiva concentració dels seus interessos en un únic país li haguera 
suposat una excessiva dependència que podria resultar perillosa. 

 
En l’àmbit internacional, les empreses afronten les següents decisions 
fonamentals: l’estratègia que utilitzaran per a entrar en un mercat estranger i la 
manera d’aconseguir un avantatge competitiu a escala internacional. Les 
principals estratègies d’entrada en altres països que pot utilitzar una empresa 
poden agrupar-se en tres grans blocs:  
 
• Exportació: estratègia senzilla i tradicional que permet entrar en països 

estrangers. Consisteix a fabricar el producte al país d’origen i abastir des 
d’allí els mercats exteriors mitjançant transaccions comercials.  

• Acords contractuals: conjunt d’acords de cooperació, plasmats en un 
contracte, entre una empresa que efectua l’entrada a un país (empresa 
estrangera) i una altra empresa del país de destinació (empresa local). 
Impliquen una transferència de coneixements (know-how) per part de 
l’empresa estrangera, per a desenvolupar activitats al país de destinació. 
L’empresa estrangera no inverteix diners al país, però provoca que 
l’empresa local amb què ha signat el contracte haja de realitzar alguna 
inversió (per això, també es coneixen com a fórmules d’inversió indirecta).  

• Inversió directa a l’exterior (IDE): suposa un compromís d’aportació de 
capital per part de l’empresa que efectua l’entrada. Implica que l’empresa 
té intenció de continuar un llarg termini al país de destinació i de gestionar 
l’establiment. L’empresa pot invertir en solitari (crear una filial pròpia) o 
compartir la inversió amb un soci (empresa conjunta o joint-venture). 

 
A més de la decisió sobre quina fórmula utilitzar per a entrar en un país 
estranger (estratègia d’entrada), l’empresa ha de determinar com competirà en 
el terreny internacional (estratègia competitiva internacional). D’aquesta 
manera, l’empresa determina la manera en què intentarà aconseguir un 
avantatge enfront dels rivals que es trobarà als països on pretén efectuar 
negocis. Les principals estratègies competitives internacionals són: 
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• L’estratègia global: es fabriquen productes estandarditzats per al mercat 
global i se centralitza la producció al país d’origen, de manera que les 
filials exteriors, si n’hi ha, són merament de caràcter comercial. D’aquesta 
manera es poden obtenir economies d’escala (i, per tant, millors preus). 

• L’estratègia multidomèstica: persegueix l’adaptació dels productes i/o 
serveis a les condicions i preferències locals pròpies de cada país. Per això 
se solen establir en cada país subsidiàries autònomes que gestionen moltes 
activitats funcionals. 

• L’estratègia transnacional: és aquella en què l’empresa persegueix 
simultàniament els objectius de les estratègies global (eficiència global) i 
multidomèstica (adaptació local), així com el desenvolupament i 
transferència de coneixements entre les filials dels diferents països. 

6 Formulació estratègica: estratègies competitives 

6.1 Introducció  
 
L’estratègia competitiva consisteix a adoptar, per a cada negoci on competeix 
l’empresa, una estratègia que proporcione un avantatge competitiu sobre els 
rivals. Amb aquesta estratègia l’empresa respon a la pregunta “com competir?”  
 
Hi ha dues formes bàsiques de "guanyar la partida" als competidors: 
  
• La primera és tractar de captar clients oferint un producte o servei a un 

preu inferior al de la competència. Per a això, l’empresa ha de perseguir 
una reducció de costos. És la denominada estratègia o avantatge 
competitiu de lideratge en costos.  

• La segona alternativa consisteix a atraure clients oferint un producte o 
servei diferent del dels competidors. Per a això, l’empresa ha d’oferir més 
qualitat, més innovació, més prestacions, etc. Es tracta de l’estratègia o 
avantatge competitiu de diferenciació. 

 
6.2 L’estratègia de lideratge en costos 
 
Hi ha diversos factors determinants que poden ajudar a reduir els costos d’una 
empresa: 
 
• Economies d’escala. Estan associades a l’existència de costos fixos i 

consisteixen en l’estalvi de costos que s’aconsegueix en augmentar la 
grandària (capacitat productiva) de l’empresa. Poden generar-se en 
qualsevol de les àrees funcionals de l’empresa (producció, 
aprovisionament, màrqueting, R+D, etc.). 

• Economies d’experiència. Són els estalvis de costos que es produeixen 
com a conseqüència de l’experiència acumulada per l’empresa. La 
repetició de tasques ocasiona un aprenentatge que es tradueix en la major 
rapidesa de realització de les diverses tasques i activitats. 
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• Tecnologies de producció eficients. Suposen la reducció de personal 
(mecanització i automatització), la utilització més eficient de matèries 
primeres o un major perfeccionament en incórrer en un menor nombre de 
defectes. 

• Cost dels inputs. Els costos de les matèries primeres o qualsevol altre 
factor productiu poden ser menors a causa de la localització de l’empresa 
(diferències salarials, costos de transport, etc.), el seu major poder de 
negociació, o l’establiment de bones relacions amb els proveïdors. 

• Ajust a fluctuacions de la demanda. La possibilitat d’ajustar l’oferta o 
capacitat productiva de l’empresa a les fluctuacions de la demanda pot ser 
una important font de reducció de costos, ja que tant la sobreutilització 
com la infrautilització de la capacitat productiva poden augmentar 
copiosament els costos. 

• Reestructuració corporativa. Consisteix a introduir canvis estratègics i 
organitzatius per a augmentar l’eficiència, especialment en èpoques de 
crisi o ralentització del creixement del sector. Entre les mesures que se 
solen adoptar es troben el tancament de plantes, la subcontractació 
d’activitats, o la reducció del nombre de nivells jeràrquics de 
l’organigrama. Totes es tradueixen en una reducció de personal.    

 
6.3 L’estratègia de diferenciació 
 
L’avantatge en diferenciació consisteix a subministrar un producte o servei 
únic pel qual el client està disposat a pagar un sobrepreu.  
  
La diferenciació pot basar-se en un gran nombre de característiques dels 
productes o serveis de l’empresa que són valorades pels clients (excepte el 
preu). Aquestes característiques o variables poden ser de dos tipus: 
 
• Variables objectives: diferenciació tangible 
 

o Característiques físiques del producte o servei: grandària, disseny, 
color, qualitat, rendiment, fiabilitat, durada, seguretat, etc. 

o Productes o serveis complementaris: servei prevenda i postventa, 
rapidesa en el termini d’entrega, possibilitat de finançament, etc. 

 
En el cas de l’Hotel Ritz de Madrid, la diferenciació es basa en part en el seu 
mobiliari, amplitud i equipament d’habitacions, decoració, tracte i amabilitat 
del personal, qualitat dels menjars del restaurant, etc. 
 
• Variables subjectives: diferenciació intangible 
 

o Qüestions psicològiques, socials, d’estatus o de prestigi, que porten 
el client a comprar un producte o servei. 

 
Així mateix, el fet que allí s’haja hostatjat gent famosa, des de reis fins a 
famosos artistes de cinema, pot suposar per a algunes persones un factor social 
o de prestigi. 
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7 Formulació estratègica: vies de desenvolupament 
de l’estratègia 

7.1 Introducció  
 
Les empreses, a més de seleccionar les estratègies que han de seguir per a 
millorar els seus avantatges competitius, també han de triar la via que 
empraran per a desenvolupar aquestes estratègies. Aquestes vies de 
desenvolupament són, bàsicament, el creixement intern, el creixement extern i 
el creixement conjunt o cooperació entre empreses, cada una amb els seus 
avantatges i inconvenients, la qual cosa provoca que l’empresa haja de 
decantar-se per una o altra depenent de la situació en què es trobe en aquell 
moment. 
 
Un fabricant de calçat que vulga diversificar les seues activitats cap al sector 
del joguet, pot fer-ho de tres formes: 
 
• Creant una empresa pròpia per a exercir aquestes activitats (creixement 

intern.) 

• Comprant una empresa que actualment està exercint aquestes activitats en 
el mercat, és a dir, un fabricant de joguets (creixement extern.) 

• Aliar-se amb una altra companyia, per exemple un altre fabricant de 
calçat, per a crear conjuntament una joguetera o bé per a comprar 
conjuntament una empresa que actualment estiga exercint aquestes 
activitats (creixement conjunt o cooperació entre empreses.) 

 
7.2 Creixement intern  
 
El creixement intern és el que realitza l’empresa per mitjà d’inversions en la 
seua pròpia estructura. Es basa en el desenvolupament d’activitats a través de 
noves inversions en el mateix si de l’empresa. 
 
Leche Pascual tenia previst l’any 2002 construir una planta de postres làcties i 
iogurts pasteuritzats a Moscou, amb una inversió estimada de 18 milions 
d’euros. No obstant això, davant les dificultats amb què es va trobar el grup 
per a la distribució dels seus productes a Rússia, al final va optar per no 
instal·lar-se en aquest país. 
 
Característiques 
 
• Modifica l’estructura de l’empresa i afig capacitat productiva nova al 

sector industrial. 

• És més fàcil de dur a terme en un sector emergent o en creixement. 
 
Avantatges  
 
• Permet l’adquisició de la tecnologia més recent. 

• Facilita l’optimització de la localització de l’empresa, en situar les seues 
instal·lacions al lloc més adequat per a assolir els objectius. 
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• Ajuda a harmonitzar el procés de creixement a l’empresa, en créixer 
aquesta de forma gradual. 

 
Inconvenients 
 
• Augmenta considerablement el període de maduració de la inversió 

realitzada. 

• Troba més dificultats de finançament, ja que disminueixen les alternatives 
financeres disponibles. 

• Requereix temps per a desenvolupar els recursos i capacitats necessaris per 
a la nova activitat. 

• Suposa (normalment) l’entrada a un nou mercat amb una escala massa 
xicoteta, amb els consegüents desavantatges en costos enfront de les grans 
empreses. 

 
7.3 El creixement extern: l’adquisició i fusió d’empreses12 
 
Constitueix una forma de creixement prou adequada per als sectors madurs i 
per a implantar estratègies de diversificació no relacionada. 
 
La multinacional danesa de neteja i serveis ISS European Cleaning System ha 
anat guanyant pes i diversificant les seues activitats a Espanya amb 
l’adquisició de més de 10 empreses en els últims anys. La companyia, que va 
entrar en el mercat espanyol en 1999, ha anat comprant empreses al nostre 
país, però no sols de neteja sinó també de jardineria, serveis logístics i 
manteniment d’edificis, entre altres activitats. 
 
El creixement extern comprèn dues possibilitats: 
 
• L’empresa controla una o més empreses en funcionament, a través de 

l’adquisició de tot o part del seu patrimoni per mitjà de les accions o altres 
títols valors constitutius del seu capital social. 

A mitjan any 2000, Sol Meliá va comprar la totalitat de les accions de la 
cadena hotelera Tryp, per un import de 336,567 milions d’euros. 

• La integració de diverses societats en una sola companyia, desapareixent 
la resta d’empreses que participen en l’operació. 

El sector financer és, possiblement, un dels sectors on més operacions de 
fusió s’han produït en els últims anys. El Banc Santander Central Hispano, 
per exemple, és el resultat de la integració del Banc de Santander amb el 
Banc Central Hispano.  

 
Avantatges 
 
• Estalvia temps enfront del creixement intern, ja que aquest últim requereix 

la creació de recursos i capacitats per al desenvolupament de la nova 
activitat. 

• Facilita la superació de les barreres d’entrada a un sector industrial. 

• Evita l’excés de capacitat productiva en el sector. 
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• Redueix el risc, en comprar una empresa en funcionament. 

• Té més alternatives de finançament. 
 
Inconvenients 
 
• Adquisició normalment cara, en incorporar el preu que es paga per una 

empresa en funcionament el denominat “fons de comerç”. 

• Compra de recursos innecessaris, especialment quan es tracta d’una 
diversificació relacionada. 

• Integració d’organitzacions amb cultures i estils de direcció distints. 

• Sotmetiment a la legislació de defensa de la competència, davant 
l’amenaça de concentració del sector. 

 
Les raons del creixement extern 
 
Són moltes les raons que poden aconsellar l’adquisició i fusió d’empreses. 
Moltes estan més relacionades amb l’estratègia corporativa que s’està 
implantant a l’empresa (integració vertical, diversificació d’activitats, 
internacionalització) que amb la via de desenvolupament utilitzada. Per 
exemple, la reducció del risc és una raó que pot portar una empresa a 
diversificar les seues activitats. Una altra cosa distinta és que aquesta 
estratègia puga desenvolupar-se mitjançant creixement intern o extern, 
depenent dels avantatges i inconvenients relatius de cada una de les dues 
alternatives. Algunes d’aquestes raons són: 
 
• Accés als recursos complementaris que posseeix una altra empresa. 
 

Un dels recursos més cercats per les empreses que es dediquen al comerç 
al detall és una bona localització, per exemple al centre de les ciutats o en 
els grans centres comercials. Moltes vegades aquest recurs només pot 
adquirir-se amb la compra d’una companyia ben localitzada. Això és, 
precisament, que poden haver cercat la nord-americana CVS i el canadenc 
Jean Coutu, amb la compra que van fer a la cadena de distribució nord-
americana JC Penney de les seues quasi 3.000 botigues de drogueria i 
productes farmacèutics Eckerd.  
 

• Augment del poder en el mercat. 
 

Amb l’adquisició de l’activitat de formatge manxec i de mescla de 
Queserías Ibéricas, Forlasa pretén consolidar el seu lideratge al mercat de 
formatge manxec, segment en què aconsegueix unes vendes superiors a 
225 milions d’euros.   
 

• Compliment dels objectius propis dels directius.  
 

Les estratègies de creixement suposen una oportunitat de promoció per als 
directius, així com un augment del seu prestigi i de les seues retribucions. 
Aquests objectius poden aconseguir-se més fàcilment a través del 
creixement extern. 
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• Accés a nous mercats o àrees geogràfiques. 
 

El fabricant de productes òptics Indus preveu continuar amb els projectes 
d’adquisicions totals o parcials d’empreses de distribució consolidades als 
seus mercats d’origen, a fi d’accedir directament als mercats internacionals 
i potenciar així l’activitat comercial de la companyia. Una de les últimes 
operacions va ser la compra del 50,1% del capital social de la companyia 
italiana Diamonex CB Medical, dedicada a la distribució de lents 
oftàlmiques, amb l’objectiu d’aconseguir una quota de mercat del 5% en el 
mercat italià.  

 
• Raons fiscals.  
 

De vegades les estratègies d’adquisició i fusió d’empreses responen al 
simple desig d’obtenir beneficis fiscals, ja que la política econòmica 
d’alguns països intenta incentivar les operacions d’integració entre 
empreses a fi d’aconseguir una major grandària i, per tant, competitivitat 
d’aquestes.  

 
• L’obtenció de sinergies.  
 

L’adquisició i fusió d’empreses pot produir efectes sinèrgics, de tal manera 
que el benefici conjunt de les empreses que s’han fusionat és superior a la 
suma dels beneficis individuals de les empreses abans de fusionar-se. 
Moltes de les raons anteriors poden ser causants de l’aparició de sinergies, 
encara que l’obtenció d’aquestes depèn en gran manera de l’estratègia de 
diversificació que se seguisca. 

 
El fabricant nord-americà de piles i bateries Energizer ha adquirit la 
companyia de fulles d’afaitar Schick-Wilkinson. En aquest mercat es 
tornarà a veure les cares amb el seu gran rival Gillette, que fa alguns anys, 
seguint la mateixa estratègia de diversificació de la seua principal gamma 
de productes, va adquirir la companyia de bateries i piles Duracell. No és 
casualitat que aquestes companyies hagen reforçat les seues respectives 
línies de negoci en productes que s’ubiquen al costat dels taulells de 
pagament als supermercats i grans superfícies, cercant en el consumidor el 
que en el llenguatge del sector s’anomena compra per impuls. 

 
Junt amb totes aquestes raons, a vegades el creixement extern respon a 
l’existència d’una empresa infravalorada en el mercat, possiblement a causa 
del seu deficient funcionament. Fins i tot sent aquest el cas, és molt important 
distingir entre adquisicions de caràcter oportunista amb què es busca 
l’obtenció de plusvàlues financeres a curt termini, i adquisicions de caràcter 
estratègic amb què es pretén millorar la posició competitiva de l’empresa. 
 
7.3.1 Adquisició o participació d’empreses13 
 
En l’adquisició de (o participació en) societats, una empresa compra una 
participació del capital social d’una altra a fi d’aconseguir un control sobre 
aquesta. L’empresa adquirida i l’adquirent conserven la seua personalitat 
jurídica independent, encara que a vegades l’adquisició constitueix un primer 
pas per a una futura fusió. 
 



42 Aspectes clau de la direcció i gestió de pimes 
 
 

Com a resultat d’aquest procés sorgeix un grup empresarial, convertint-se 
moltes vegades la companyia compradora en el matriu d’una empresa 
divisional o en un holding.14  
 
 El control que exerceix l’empresa adquirent sobre l’adquirida depèn de dos 
factors: 
 
• El percentatge de capital social que posseeix. 
• La manera en què estan distribuïts la resta d’accions o participacions. No 

és el mateix que uns pocs accionistes participen majoritàriament al capital, 
que un gran nombre d’accionistes minoritaris amb escassa participació 
individual.   

  
En funció d’això, el control pot ser: 
 
• Absolut, quan el percentatge posseït és superior al 80%. 
• Majoritari, quan el percentatge posseït és superior al 50%. 
• Minoritari, quan posseeix menys del 50%, però la resta d’accions o 

participacions està molt repartit. 
 
7.3.2 Fusió o integració d’empreses 
 
La fusió o integració de societats suposa la pèrdua de la personalitat jurídica 
d’una, almenys, de les empreses que participa en el procés. 
 
Pot ser de tres tipus:  
 
• Fusió pura o per consolidació. 
• Fusió per absorció. 
• Fusió amb aportació parcial d’actiu. 
 
La fusió pura o per consolidació es produeix quan dues o més empreses (A i 
B) decideixen unir-se d’acord amb la seqüència següent: 
 
• Es crea una nova empresa (C), a la que aporten tot el seu patrimoni (béns, 

drets i obligacions). 
• S’extingeixen les empreses primitives (A i B). 
 

A

B

C

A

B

C

 
 
El 15 de gener de 1999 es va fer públic l’anunci de fusió entre el Banc 
Santander i el Banc Central Hispano (BCH), donant lloc a la primera entitat 
financera d’Espanya i a una de les més importants de la zona euro: el Banc 
Santander Central Hispano (BSCH).  
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La fusió per absorció es produeix quan una empresa (A) n’adquireix a una 
altra (B) i l’absorbeix, complint-se les característiques següents: 
 
• L’empresa compradora (A) conserva la seua personalitat jurídica i 

adquireix els drets i obligacions de l’empresa comprada. 

• L’empresa comprada (B) s’extingeix.  
 

A

B

A

A

B

A

 
 
En 1990 la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) va absorbir Caixa 
Torrent, que amb aquesta operació va desaparèixer del mercat. 
 
Al desembre del 2003 Banesto i Banc de Vitòria van sotmetre les seues 
respectives juntes d’accionistes el projecte de fusió per absorció de l’entitat 
alabesa, aprovat pels consells d’administració de les dues entitats en el mes de 
setembre. L’operació suposa la desaparició d’un banc centenari, i l’operació de 
Banesto al País Basc amb la seua pròpia marca.  
 
La fusió amb aportació parcial d’actiu es produeix quan una empresa (A) 
compra una branca de l’activitat d’una altra (B), d’acord amb la seqüència 
següent: 
 
• No es compren accions o participacions d’una empresa, sinó una branca 

d’activitat. Per tant, el pagament es fa directament a l’empresa venedora, 
no als seus accionistes. 

• Hi ha dues alternatives: 

o L’empresa compradora (A) no s’extingeix, sinó que absorbeix la nova 
branca d’activitat. 

o L’empresa compradora (A) s’extingeix, en fusionar-se amb la nova 
branca d’activitat, i dóna lloc a una nova empresa (C). 

• L’empresa venedora (B) mai s’extingeix, i continua exercint les seues 
altres activitats. 

 
L’avantatge d’aquest procediment és que evita moltes complicacions legals. 
Un dels inconvenients és que l’empresa venedora (B) traspasse actius 
indispensables que després li impedisquen continuar funcionant correctament 
en la resta de les seues activitats. 
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A

B

A

A

B

A

 
 
 

A

B

C

A

B

C

 
 
 
Forlasa Alimentación va comprar al novembre del 2003 l’activitat de formatge 
manxec i de mescla de Queserías Ibéricas, que produeix i comercialitza les 
marques Gran Capitán, El Cigarral i Gran Imperial. Amb aquesta adquisició 
(la companyia s’ha apropiat de les fàbriques de Madrid i Toledo, així com amb 
els centres de recollida de Benavente i Talavera de la Reina), Forlasa pretén 
consolidar el seu lideratge en el mercat de formatge manxec, segment en què 
aconsegueix unes vendes superiors a 225 milions d’euros.   
 
7.4 La cooperació entre empreses15, 16  
 
7.4.1 Característiques de la cooperació entre empreses 
 
Junt amb el creixement intern i extern (vies de desenvolupament de 
l’estratègia), les empreses poden utilitzar una via alternativa com són els 
acords de cooperació entre empreses o aliances estratègiques. Aquesta tercera 
via és cada vegada més utilitzada pels importants avantatges que ofereix, 
sobretot per a les petites i mitjanes empreses que són les que es caracteritzen 
per la falta de recursos, encara que a vegades també presenta inconvenients 
que poden deteriorar greument l’avantatge competitiu d’una companyia. 
 
Algunes de les seues característiques més destacades són les següents: 
 
• Les aliances estratègiques cobreixen només una part del total d’activitats 

que realitzen els socis o empreses cooperants. Hi ha, per tant, una relació 
de rivalitat-cooperació. 

 
En un exemple anterior les empreses sabateres col·laboren en la gestió de 
la companyia joguetera que posseeixen conjuntament. Però al mateix 
temps, aquestes companyies rivalitzen en el mercat i cada una intentarà 
vendre la major quantitat possible de sabates pel seu propi compte. 
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• Les empreses que s’alien no perden la seua independència jurídica i 
continuen tenint autonomia pròpia per a desenvolupar les seues activitats. 

• Les empreses aliades participen amb la posada en comú dels recursos i 
capacitats necessaris per a desenvolupar l’activitat conjunta. 

• La cooperació no és un mecanisme per a regular intercanvis esporàdics 
entre les empreses, sinó que la seua vigència temporal és duradora. 

• Una aliança estratègica pot integrar empreses de diferents grandàries i de 
diferents àmbits o sectors industrials. Així mateix, poden participar-hi 
dues o més empreses.  

 
Un cas particular és la cooperació universitat-empresa, on el patrocinador 
o empresa usualment aconseguirà els drets exclusius d’una patent 
generada per les activitats d’investigació a canvi de proporcionar recursos 
econòmics o d’un altre tipus a l’equip investigador.  

 
7.4.2 Raons per a cooperar amb altres empreses17 
 
Les característiques de l’entorn a què les empreses han anat enfrontant-se són 
les principals raons per les quals els acords de cooperació s’han intensificat en 
els últims anys: 
 
• Els continus canvis tecnològics. 

• La creixent globalització de l’economia. 

• La desintegració de les grans empreses a la cerca de més flexibilitat. 
 
És a dir, les empreses acudeixen cada vegada més a la cooperació per a 
compartir els riscos i costos associats als processos d’innovació i 
d’internacionalització, i per a mantenir relacions estretes amb els seus 
proveïdors i subcontractistes. 
 
A un nivell més concret, les empreses tenen diferents raons per a cooperar. 
Alguns dels motius que poden portar a una empresa a cooperar estratègicament 
amb una altra o altres són els següents: 
 
• Compartir riscos i costos associats a la incertesa que suposen els nous 

projectes d’inversió. 

• Obtenir finançament per a complementar la capacitat d’endeutament de 
l’empresa. 

• Accedir a aquells recursos que són difícils d’adquirir en el mercat, com el 
know-how o saber-fer. 

• Obtenir economies d’escala en compartir processos. 
Les companyies PSA-Peugeot-Citroen i Ford participen en una aliança que 
inclou el disseny i la producció conjunta de quatre famílies de motors 
dièsel d’injecció directa amb tecnologia common-rail: motors d’1.4 i 1.6 
litres, un motor de segona generació de 2 litres, un V6 de 2.7 litres, i una 
nova família de motors per a vehicles comercials lleugers. Amb aquest 
acord s’aconseguiran economies d’escala i els socis se situaran com a 
fabricants de motors dièsel líders mundialment. 
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• Aconseguir economies d’àmbit o abast vinculades a l’explotació conjunta 
d’un actiu fix. 

Moltes empreses que ofereixen productes complementaris (per exemple 
mobles, llums, estores, cortines, etc.) cooperen per a distribuir 
conjuntament els seus productes. D’aquesta manera comparteixen els 
costos del canal de distribució. 

• En general, explotar sinergies en combinar els recursos d’unes quantes 
empreses. 

En els acords de franquícia i de gestió, una empresa aporta una marca de 
reconegut prestigi i els seus coneixements de gestió, i l’altra companyia 
aporta les instal·lacions. 

• Influir en l’estructura del sector industrial, assentant les bases per al 
desenvolupament de noves activitats o reduint la inestabilitat competitiva 
del sector. 

Quan apareix un nou producte les empreses pioneres solen aliar-se amb 
altres companyies per a estandarditzar ràpidament el seu producte. Això és 
el que va fer Matsushita, que, atorgant nombroses llicències de la seua 
tecnologia VHS, va aconseguir que el seu producte guanyara la batalla 
dels aparells reproductors de cintes de vídeo.  

• Anticipar-se als competidors, obtenint els avantatges de ser el primer. 

Alguns xicotets hotels s’afanyen a formar aliances estratègiques (per 
exemple una franquícia) amb grans cadenes hoteleres de prestigi, abans 
que ho facen les empreses de la competència. 

• Ordenar la competència, delimitant els possibles competidors d’una 
empresa. 

Normalment les empreses que formen part d’una xarxa de franquícia no 
poden pertànyer a una altra xarxa. Es formen així grans blocs de 
competidors. 

 
7.4.3 Avantatges i inconvenients de la cooperació entre empreses 
 
Molts dels motius anteriors són en realitat objectius que poden aconseguir-se 
per qualsevol de les vies de desenvolupament de l’estratègia empresarial: 
creixement intern, creixement extern i creixement conjunt, també anomenat 
cooperació entre empreses o aliança estratègica.  
 
S’optarà per la cooperació quan aquesta presente més avantatges i menys 
inconvenients que les altres alternatives.  
 
És necessari en aquest apartat fer l’aclariment següent. Fins ara hem parlat 
d’estratègies de creixement (diversificació d’activitats, integració vertical, 
internacionalització) i, per tant, les vies de desenvolupament d’aquestes 
estratègies poden ser el creixement intern, extern o conjunt. Però una de les 
decisions estratègiques de l’empresa també pot ser no continuar creixent, i fins 
i tot disminuir la seua grandària, per exemple, desinvertint o eliminant algunes 
de les seues activitats, amb la qual cosa la companyia disminueix el seu grau 
d’integració vertical o de diversificació. Això ens obliga a reclassificar les 
alternatives que hi ha per a desenvolupar l’estratègia de l’empresa, que 
quedaria de la manera següent: 
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• Interiorització d’operacions a l’empresa, que al seu torn pot aconseguir-se 
via desenvolupament extern o via desenvolupament intern. 

• Mercat, quan l’empresa decideix acudir al mercat i realitzar transaccions 
puntuals amb proveïdors o distribuïdors. 

• Cooperació entre empreses, que és una via intermèdia entre les dos 
anteriors. 

 
Una vegada fet aquest aclariment relatiu a les vies de desenvolupament de 
l’estratègia empresarial, podem analitzar els principals avantatges i 
inconvenients de la cooperació. 
 
 
Avantatges de la cooperació enfront del mercat 
 
• Major durada de les relacions, la qual cosa afavoreix els processos de I+D 

i l’intercanvi de tecnologia. 

• Disminució de comportaments oportunistes. 

El comportament oportunista en una aliança estratègica no arriba a 
desaparèixer, ja que sempre hi ha un risc que l’empresa aliada intente 
aprofitar-se més enllà del que pacta. Ara bé, la relació de confiança que sol 
envoltar una aliança minimitza aquest risc. 

• Evita els canvis freqüents d’objectius entre les empreses participants. 

Quan un fabricant d’automòbils que competeix via diferenciació compra 
en el mercat components de qualitat a un proveïdor determinat, corre el 
risc que aquest proveïdor canvie d’objectius i decidisca seguir una 
estratègia competitiva de reducció de costos. Aquest risc pot minimitzar-se 
quan el fabricant de cotxes i el proveïdor s’alien estratègicament i es 
comprometen a seguir una estratègia en comú.   

• Permet obtenir altres avantatges associats a la integració vertical (protegir 
la qualitat del producte o servei, facilitar la coordinació de processos...) 

La qualitat del producte que ofereix un fabricant d’automòbils estarà 
garantida quan tots els components que integren el producte (retrovisors, 
sistemes de transmissió de motors, sistemes de frenada, etc.) són 
proporcionats internament per la mateixa empresa. Davant la dificultat de 
desenvolupar internament tots aquests components, el fabricant de cotxes 
també pot assegurar-se la qualitat del seu producte signant aliances 
estratègiques amb els seus proveïdors. 

 
Avantatges de la cooperació enfront de la interiorització d’operacions en 
general 
 
• Evita la coordinació de processos amb diferents escales òptimes. 

L’escala òptima de la construcció aeronàutica és molt més elevada que 
l’escala necessària per a desenvolupar activitats de transport de passatgers 
per línia aèria. Per això és difícil trobar aerolínies que fabriquen els seus 
propis avions, ja que haurien de construir molts més avions dels que elles 
mateixes necessiten per a desenvolupar la seua activitat. Una alternativa 
prou viable és la d’associar-se amb altres aerolínies per a exercir 
conjuntament l’activitat constructiva aeronàutica.  
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• Reducció del risc. 

El risc de la cooperació és molt menor perquè les empreses aliades 
comparteixen entre elles les inversions necessàries per a desenvolupar 
l’activitat conjunta. Per tant, en el cas de fracassar aquesta activitat, el risc 
que suporta cada empresa és molt menor.  

• Evita multiplicar esforços independents paral·lels. 

En la cooperació cada empresa s’esforça per desenvolupar de la millor 
manera possible les activitats en què està especialitzada, i no cal que es 
preocupe d’altres activitats que són necessàries per a l’èxit del seu negoci. 
D’aquesta manera cada empresa s’especialitza en una o diverses activitats, 
en les quals intenta ser molt competitiva.  

• Les empreses aliades es beneficien del know-how i de l’especialització 
mútua. 

En línia amb l’exemple anterior, no cal que un fabricant d’automòbils 
s’especialitze en la fabricació de retrovisors per a cotxes a fi de millorar la 
qualitat del seu producte, ja que hi ha altres empreses competitives en 
aquests processos que poden ser les seues aliades. 

• Disminueixen les barreres d’eixida. 

Igual que ocorre amb el risc, les barreres d’eixida per a cada una de les 
empreses que participa en una aliança són menors, ja que la inversió que 
ha fet cada empresa per si mateixa és molt més xicoteta. 

 
Avantatges de la cooperació enfront del creixement extern 
 
• Redueix inconvenients com l’elevat cost d’una fusió-adquisició, la 

integració d’organitzacions distintes o problemes legals de defensa de la 
competència. 

El cost d’adquisició d’una empresa pot encarir-se per diversos motius: al 
valor patrimonial cal afegir el valor dels intangibles que no apareixen 
reflectits en el balanç de la companyia (prestigi i reputació, know-how...); 
Si la companyia cotitza en borsa, el preu de les seues accions sol disparar-
se quan corre el rumor que va ser comprada, ja que normalment se suposa 
que l’operació millorarà la competitivitat de la companyia. Aquest 
problema no existeix quan, en compte d’adquirir una empresa, s’opta per 
aliar-se amb ella. 

• Suposa un compromís menys irreversible. 

Les barreres d’eixida d’una aliança estratègica són molt menors que en 
una estratègia de fusió.  

• Evita l’adquisició d’actius innecessaris. 

Un companyia dedicada a l’envasament d’espècies que decidisca comprar 
una empresa de transports de mercaderies pot trobar-se amb un determinat 
nombre de vehicles obsolets, o amb vehicles d’un determinada grandària 
(per exemple xicotets) que no siguen útils per a la seua estratègia. Després 
podria ser molt més avantatjós cooperar amb una companyia de transports 
abans que adquirir-la. 
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Avantatges de la cooperació enfront del creixement intern 
 
• Menys temps i cost per a desenvolupar noves capacitats. 

• Més creativitat i capacitat d’innovació. 

Normalment en una aliança estratègica es produeix una confrontació entre 
els punts de vista de cada empresa a l’hora de prendre decisions, la qual 
cosa pot tenir un efecte revolucionari sobre els coneixements existents.  

• Aparició de beneficis ocults. 

La majoria de les aliances exposen una bona part dels processos de gestió 
de cada empresa participant en la consideració d’un nou soci i això, per si 
només pot generar un flux d’idees de millora summament valuoses, ja que 
el nou soci arriba a tenir un coneixement profund de l’empresa i fins i tot 
pot arribar a ser molt més exigent que qualsevol client. 

 
Principals inconvenients de la cooperació entre empreses 
 
• Augment de la complexitat organitzativa i esforç molt important de gestió. 

• Coordinació contínua entre els socis. 

• Pèrdua d’autonomia en la presa de decisions. 

• Aparició de comportaments oportunistes. 

El comportament oportunista en una aliança pot originar-se per diversos 
motius, per exemple: quan un dels socis no compleix amb allò que s’ha 
pactat en l’acord; quan un dels socis intenta apropiar-se d’una part dels 
beneficis superior a què li correspon en funció de la seua contribució.  

• Risc tecnològic, en compartir tecnologia i coneixements amb els socis 
(«Cavalls de Troia»).18 

La cooperació pot erosionar i dissipar l’avantatge competitiu d’una 
empresa mitjançant l’aprenentatge de la seua tecnologia clau per les altres 
empreses que participen en l’aliança. És el que pot ocórrer en un acord de 
gestió, on la companyia gestora, sense adonar-se’n, podria estar enfortint 
un competidor.  

• Ruptura de l’aliança abans de complir els objectius plantejats, la qual cosa 
suposa un risc per a l’empresa que hi haja invertit en actius especialitzats i 
encara no els haja amortitzat. 

Una empresa de transports que haja invertit en vehicles específics per a 
ajustar-se a les exigències d’un colliter de fruites i verdures amb què s’ha 
aliat (per exemple camions frigorífics) corre el risc d’infrautilització dels 
seus actius en el cas que es trenque l’aliança. 

• Els socis poden seguir objectius distints, dificultant el plantejament d’una 
estratègia comuna. 

Quan diverses companyies constructores gestionen conjuntament una 
empresa de neteja i manteniment d’edificis, pot ocórrer que cada una tinga 
objectius distints (per exemple una constructora busca maximitzar el 
benefici a curt termini i l’altra cerca la maximització a llarg termini), amb 
la qual cosa es dificulta l’orientació estratègica de l’empresa conjunta (una 
constructora vol seguir una estratègia de reducció de costos, mentre que 
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l’altra prefereix invertir a la cerca d’una major competitivitat a llarg 
termini.) 

• Falta de confiança entre els socis, cosa que dificulta la comunicació i 
l’intercanvi d’informació entre els socis. 

• Els beneficis de l’aliança s’han de dividir amb els socis. 

• Amenaça de les administracions públiques o dels competidors si perilla la 
lliure competència. 

La Comissió Europea va aprovar al desembre del 2003 l’aliança entre 
Iberia i British Airways, després de resoldre’s amb èxit les preocupacions 
inicialment existents que l’aliança reduiria l’elecció dels consumidors i 
incrementaria els preus sobre un nombre de rutes en què les dues parts 
tenen una posició forta. Les línies aèries van haver de comprometre’s a 
alliberar franges horàries d’envol i aterratge a les rutes que uneixen 
Londres amb Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla i València, per a deixar 
facilitar la penetració en el mercat d’altres companyies de la competència. 

 
7.4.5 Tipus d’acords de cooperació19, 20 
 
Els acords de cooperació poden classificar-se basant-se en els criteris següents: 
 
• Segons la relació existent entre els cooperants. 

• Segons l’àmbit d’aplicació. 

• Segons les característiques del vincle jurídic. 
 
Aliances segons la relació existent entre les empreses cooperants 
 
• Verticals: amb proveïdors o distribuïdors.  

D’aquest tipus són els acords que manté un fabricant de calçat amb un 
fabricant de soles o amb una companyia de distribució. 

• Horitzontals competitives: amb rivals directes en el mercat.  

D’aquest tipus són els acords creats entre dos fabricants de calçat, o entre 
dues aerolínies, com l’acord subscrit entre Iberia i British Airways.  

• Horitzontals complementàries: amb empreses que ofereixen productes 
complementaris. 

A finals de la dècada dels 90, sis conegudes empreses de la Comunitat 
Valenciana van crear un consorci amb l’objectiu de presentar una oferta 
competitiva en l’equipament d’hotels. Les empreses són Hilaturas Ferré 
(teixits), Manuel Revert i Cia (teixits de decoració), Antonio Almerich 
(il·luminació i mobles), Hijos de Augusto Mas (estores), Industrias 
Auxiliares Faus (components per a mobles) i Artesanos Silleros (butaques 
i cadires). 

 
Aliances segons el seu àmbit d’aplicació 
 
• Productiva. 

• Comercial. 
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• Tecnològica. 

• Financera. 

• En matèria de personal. 

• En temes de direcció i gestió empresarial. 
 
Si ajuntem aquest criteri amb l’anterior (relació existent entre les parts), 
obtenim la classificació d’acords de cooperació que està reflectida a la taula 5. 
 
Taula 4. Aliances segons el seu àmbit d’aplicació i la relació existent entre les 

parts 
 
 TECNOLOGIA PRODUCCIÓ MÀRQUETING GESTIÓ 

VERTICALS -Llicència 
 

-Subcontractació 
-Spin-off 
 

-Franquícia -Acords de 
gestió 

HORITZONTALS 
COMPETITIVES 

 -Central de 
compres 
-Producció 
conjunta 
 

-Venda 
conjunta 
 

 

HORITZONTALS 
COMPLEMENTÀRIES 
 

 
-Projecte conjunt 

  

  
Aliances segons les característiques del vincle jurídic 
 
Cada un dels acords descrits en els apartats anteriors revist una forma jurídica. 
Des d’aquest punt de vista les aliances poden ser: 
 
• Tàcites o verbals. 

• Escrites. 

• Joint-venture o empresa conjunta. 

• Consorci. 

• Participacions accionarials. 

• Contracte de llarga durada. 
 
Les aliances informals, tàcites o verbals són conegudes també amb el nom 
de “pacte entre cavallers”. Constitueixen un punt de partida lògic per als 
acords més formals, ja que permet a les empreses analitzar la seua relació 
abans d’aconseguir un major compromís mitjançant la formalització de 
l’acord. Normalment són aliances d’abast reduït, depenent en qualsevol cas 
aquest abast de la confiança que hi haja entre les empreses aliades.  
 
L’empresa conjunta o joint-venture és un acord pel qual dues o més 
empreses independents pares, decideixen crear una tercera empresa filla amb 
personalitat jurídica pròpia el capital social de la qual posseeixen. Encara que 
té personalitat jurídica pròpia i realitza negocis per si mateixa, les seues 
decisions vénen determinades pels objectius estratègics de les empreses pares. 
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Pot tenir un doble origen: quan es crea una organització nova, que no existia 
anteriorment; i quan dues o més companyies decideixen participar i 
administrar conjuntament una empresa ja existent. 
 
Un dels inconvenients més importants és la seua menor reversibilitat (és a dir, 
que és més difícil abandonar l’activitat conjunta), encara que per un altre 
costat suposa un major compromís de les empreses participants en ella, i per 
tant la probabilitat d’èxit és major. 
 
Segons la distribució del capital social siga equitativa o no, podem parlar de 
joint-ventures simètriques i asimètriques. 
 
En 1998 l’empresa de productes lactis Puleva i Aceites Cooperativos (societat 
que integra als principals productors oliverers d’Andalusia) van crear una 
empresa conjunta coparticipada al 50%, per a fabricar i comercialitzar 
conjuntament oli envasat.   
 
El consorci és una aliança entre unes quantes empreses que estableixen una 
forma de contracte, mitjançant el qual es formalitza una relació a llarg termini 
entre cada una d’elles i una organització mútua (el consorci) integrada per 
totes elles. 
 
Normalment l’objectiu d’un consorci es troba en algun dels casos següents: 
 
• Desenvolupar un projecte determinat de durada limitada. 

• Crear una central de compres per a aprovisionar-se conjuntament. 

• Crear un consorci per a la distribució o exportació conjunta. 
 
Teòricament el consorci no té personalitat jurídica pròpia, per la qual cosa la 
legislació ha desenvolupat formes jurídiques per a regular aquestes situacions, 
a fi que el consorci puga ser titular de drets i obligacions, i puga celebrar 
contractes pel seu propi compte o realitzar altres actes jurídics. Aquestes són: 
 
• La AIE o agrupació d’interès econòmic.  

Artextil Consorcio d’Exportación AIE, amb domicili social a Ontinyent 
(València), té com a missió principal la investigació i el posterior 
establiment de xarxes de venda i distribució en els mercats internacionals 
del conjunt dels productes fabricats pels socis. 

• La AEIE o agrupació europea d’interès econòmic.  

• La UTE o unió temporal d’empreses.  

Estrumaher SA-Inasus SL-Aluminio Vical SA-UTE FACHADAS SATE 
és un consorci que es va crear per a la instal·lació de l’envidrament de les 
façanes de l’edifici satèl·lit de la nova terminal de l’aeroport de Barajas de 
Madrid. 

 
Les participacions accionarials són una altra de les formes jurídiques que pot 
adoptar un acord de cooperació. Consisteix en el fet que un dels socis participa 
minoritàriament en el capital social de l’altre, o bé que cada un d’ells participe 
minoritàriament en el capital social de l’altre o altres (participació encreuada o 
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recíproca). Té l’avantatge que suposa un major compromís entre les empreses 
i, per tant, les possibilitats d’èxit són majors. 
 
Les participacions creuades entre Renault i Volvo són un clar exemple 
d’inversions directes recíproques. Les dues companyies van considerar, ja en 
1989, la possibilitat d’aliar-se, signant un ampli acord basat en una estreta 
col·laboració en el sector de l’automòbil i dels camions.  
 
Els contractes de llarga durada representen la forma més simple de 
cooperació, donant lloc a una relació continuada entre les parts que pot 
comprendre un ampli ventall d’activitats, com són els acords 
d’aprovisionament i prestació de serveis, subcontractació, llicència, franquícia, 
acords de gestió... 

8 Implantació estratègica 

La implantació estratègica constitueix l’última etapa en el procés de la direcció 
estratègica i comprèn la presa de totes aquelles decisions i activitats que són 
necessàries per a la posada en pràctica de les estratègies prèviament 
formulades o dissenyades, de manera que així es puguen aconseguir la missió i 
els objectius empresarials. 
 
La clau perquè una estratègia s’execute correctament és que les persones de 
l’organització l’entenguen, ja que són les que en definitiva han de posar-la en 
marxa. En aquest context, el Quadre de Comandament Integral (QCI) , o 
Balanced Scorecard, s’ha convertit en una eina molt útil per a aconseguir 
transmetre una estratègia a les persones de l’empresa, que són les que han de 
posar-la en pràctica.  
 
En un sentit metafòric, el QCI és com el quadre de comandament en la cabina 
d’un pilot. Així com el pilot pot comprovar si l’avió funciona correctament 
vigilant els indicadors del quadre de comandament de la seua cabina, el 
director general d’una companyia pot controlar com s’està executant 
l’estratègia de la seua empresa mitjançant l’observació i examen del QCI. 
 
El QCI és una eina que tradueix l’estratègia en un conjunt d’objectius 
relacionats, mesurats a través d’indicadors i lligats a uns plans d’acció que 
permeten alinear el comportament dels membres de l’organització i adequar-lo 
a l’estratègia. 
 
8.1 Disseny del quadre de comandament integral21 
 
Els elements fonamentals per a dissenyar un quadre de comandament integral 
(QCI) són quatre: 
 
• Visió, missió i valors. 

• Mapa estratègic. 

• Indicadors i metes. 

• Iniciatives estratègiques. 
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8.1.1 Visió, missió i valors 
 
El punt de partida per a desenvolupar qualsevol estratègia és definir la visió, la 
missió i els valors de l’empresa: 
 
Visió: imatge del que vol ser l’empresa, el que aspira a convertir-se. Per 
exemple, Metàl·liques El Cid (una empresa fictícia que fabrica i ven productes 
derivats del metall) aspira a consolidar la seua marca en el mercat 
internacional i convertir-se en una empresa líder en rendibilitat, qualitat del 
servei i innovació. 
 
Missió: indica com farà negocis l’empresa per a satisfer la visió. És el fil 
conductor de les activitats de l’organització. A fi d’aconseguir la seua visió, 
Metàl·liques El Cid realitzarà activitats de fabricació i venda de productes 
metàl·lics intentant satisfer les necessitats dels seus clients mitjançant un 
esperit de superació constant, amb responsabilitat social i respecte cap al medi 
ambient. 
 
Valors: principis bàsics en què crega l’empresa i que han de guiar tots els seus 
comportaments (respecte al medi ambient, comportaments ètics, satisfacció 
permanent del client, responsabilitat cap als empleats, etc.). 
 
En qualsevol actuació de Metàl·liques El Cid hauran d’estar sempre presents 
els següents principis bàsics: 
 
• Satisfacció de les necessitats dels clients. 

• Consideració cap als empleats. 

• Creació de valor per als accionistes. 

• Millora contínua, afany de superació i esperit innovador. 

• Austeritat i control de costos. 

• Responsabilitat social en les seues relacions amb clients, empleats, 
proveïdors i resta de la comunitat. 

• Consciència mediambiental. 
 
Encara que aquests elements poden ser recollits explícitament en el QCI, no 
cal. Basta simplement que es tinguen en compte en establir els objectius 
estratègics i les relacions entre ells, ja que el que és vertaderament importants 
és que aquests objectius i relacions siguen coherents amb la visió, la missió i 
els valors de l’empresa. 
 
8.1.2 Mapa estratègic  
 
El mapa estratègic és un resum “en una sola pàgina” de tota l’estratègia de 
l’empresa, a partir de relacions causals entre un nombre manejable d’objectius 
estratègics. D’aquesta manera, el mapa estratègic proporciona als empleats una 
visió clara de com els seus treballs estan relacionats amb els objectius generals 
de l’organització.  
 
El mapa estratègic ajuda a englobar i prioritzar objectius, en agrupar-los en 
perspectives o dimensions crítiques de l’organització, garantint d’aquesta 
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manera que el model siga equilibrat. Habitualment, per a la construcció d’un 
mapa estratègic, solen utilitzar-se quatre perspectives: 
 
• Perspectiva financera. Respon a la qüestió següent: què hem de fer per a 

satisfer les expectatives dels nostres accionistes? Alguns objectius dins 
d’aquesta perspectiva poden ser: incrementar les vendes, reduir les 
despeses, millorar la rendibilitat, etc. 

• Perspectiva del client. Respon a la qüestió següent: què hem de fer per a 
satisfer les necessitats dels nostres clients? Alguns objectius dins d’aquesta 
perspectiva poden ser: fidelitzar els clients, millorar la satisfacció dels 
clients, ser considerat líder pels distribuïdors, etc. 

• Perspectiva interna o de processos. Respon a la qüestió següent: quins 
processos hem de millorar per a satisfer les necessitats d’accionistes i 
clients? Alguns objectius dins d’aquesta perspectiva poden ser: millorar la 
qualitat del servei, reforçar la imatge de marca, gestionar els recursos de 
forma eficient, etc. 

• Perspectiva d’aprenentatge o creixement, també denominada 
perspectiva d’infraestructures o d’innovació. Defineix les competències 
i aptituds bàsiques, la tecnologia i la cultura corporativa necessàries per a 
donar suport a l’estratègia, alineant d’aquesta manera els recursos humans 
i tecnològics amb l’estratègia. Alguns objectius dins d’aquesta perspectiva 
poden ser: millorar els coneixements del personal clau, millorar la 
comunicació interna, adaptar la tecnologia a les noves necessitats, etc. 

 
La representació final del mapa estratègic depèn de l’estratègia o estratègies 
que pretén implantar l’empresa. Si l’empresa pretén desenvolupar més d’una 
estratègia, pot elaborar un mapa amb diverses línies estratègiques (una per a 
cada estratègia). 
 
Metàl·liques El Cid pretén desenvolupar dues estratègies (figura 6): 
incrementar el seu creixement i millorar la seua productivitat. Per a la seua 
implantació ha decidit emprar l’eina del QCI. Atès que volen implantar dues 
estratègies, el mapa compta amb dues línies estratègiques. Després d’un procés 
de discussió i debat en una sèrie de reunions, els directius han arribat a un 
consens sobre un mapa estratègic que reflectisca els objectius i les relacions 
causals entre ells. 
 
8.1.3 Indicadors i metes  
 
Els indicadors (o mesures) són el mitjà de què disposa l’empresa per a 
visualitzar si està complint o no els objectius estratègics. 
 
No hi ha indicadors perfectes, a més hi ha objectius el mesurament dels quals 
pot resultar més difícil que en altres: és més fàcil mesurar un objectiu 
quantificable com “incrementar els ingressos” que un altre més qualitatiu com 
“adaptar la tecnologia a les noves necessitats”. A més, per a mesurar alguns 
objectius estratègics pot ser necessari utilitzar més d’un indicador (en un QCI 
sempre hi haurà, en tot cas, més indicadors que objectius, mai al revés).  
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Figura 6. Mapa estratègic de Metàl·liques El Cid 
 

 
 
Hi ha dos tipus d’indicadors:  
 
• Indicadors de resultat o d’efecte: mesuren la consecució de l’objectiu 

estratègic.  

• Indicadors de causa o inductors: mesuren el resultat de les accions que 
permeten la seua consecució. 

 
Per a cada indicador s’ha de fixar una meta, o nivell que es pretén aconseguir. 
Les metes han de ser ambicioses (per a afavorir l’avanç i la motivació), però 
possibles d’aconseguir (per a no generar frustració en cas que no siguen 
aconseguides). 
 
Per a l’objectiu “millorar les capacitats del personal de l’àrea comercial”:  
 
• Un possible indicador de resultat podria ser “nombre de nous clients 

captats per cada empleat”, i una meta possible, “15 nous clients captats per 
empleat”. 

• Un possible indicador de causa podria ser “nombre d’hores de formació 
rebudes per cada empleat”, i una meta possible, “60 hores anuals de 
formació per empleat”.  
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8.1.4 Iniciatives estratègiques 
 
Les iniciatives estratègiques són les accions en què se centrarà l’organització 
per a la consecució dels objectius estratègics. 
 
De vegades hi ha un excés d’iniciatives i projectes a les empreses, amb falta de 
recursos i temps per a portar-les a terme. Si analitzem l’impacte de les 
iniciatives sobre cada un dels objectius estratègics, és possible que trobem 
iniciatives que aporten poc valor al compliment dels objectius o fins i tot 
objectius que no tinguen el suport d’alguna iniciativa. Per tot això, hi ha tres 
qüestions fonamentals que l’empresa ha de tenir en compte:  
 
• Donar prioritat a determinades iniciatives en funció dels objectius 

estratègics que pretenga aconseguir l’empresa.  

• Cada iniciativa, indicador i objectiu estratègic ha de tenir un responsable 
que controle el seu compliment. 

• Assignar els recursos necessaris per al bon desenvolupament de les 
iniciatives estratègiques. 

 
Taula 5. Objectius, indicadors, metes i iniciatives en Metàl·liques El Cid 

 
Perspectiva Objectiu Indicador Meta Iniciativa 

Financera Augmentar 
la 
rendibilitat 

Ràtio de 
beneficis sobre 
vendes 

Creixement de 
la ràtio 
en un 1% 

Pla financer 

Client Augmentar 
la 
satisfacció 
del client 

Retenció de 
clients 

Aconseguir un 
80% de 
recompra per 
clients 

Programa de 
fidelització 
 

Interna Minimitzar 
problemes 
 

Temps del 
procés 
d’operacions 

Reduir temps 
del procés en 
un 5% 

Pla de I+D 
 

Aprenentatge 
i creixement 

Augmentar 
la 
informació 
estratègica 

Disponibilitat 
d’informació 
interna i 
externa 

Incrementar ús 
d’intranets i 
extranets en 
un 25% 

Desenvolupament 
de bases de dades 
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Qüestions a resoldre  
 
L’estudi que has d’elaborar per a la teua associació empresarial (la que tu tries, 
de qualsevol sector industrial) ha de contenir una anàlisi de l’entorn competitiu 
o sectorial corresponent al tipus d’empresa que has triat. Fes el treball d’acord 
amb les normes següents: 
 
• Aplica el model de les cinc forces competitives de Porter, analitzant com 

influeix cada una en l’atractiu del sector o la possibilitat d’obtenir alts 
beneficis. 

• Analitza per a cada força els diferents factors que hi influeixen, i després 
hauràs de donar una valoració global de la intensitat amb què aquesta força 
competitiva afecta l’atractiu del sector.  

• Identifica possibles grups estratègics en el sector corresponent. 

• Planteja escenaris possibles que descriguen l’evolució futura del sector en 
qüestió. Cal que penses quines estratègies (corporatives o competitives) 
serien les més adequades per a tenir èxit en cada escenari. 

 
L’extensió de l’informe no ha de sobrepassar les quatre pàgines DIN A4 i 
format Word; una vegada l’hages acabat, envia’l al professor. 
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7a edició. Prentice Hall. Madrid. 
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gestionar su estrategia, Gestión 2000, Barcelona. 
MENGUZZATO, M. i RENAU, J.J. (1995): La dirección estratégica de la empresa. 

Un enfoque innovador del management, Ariel, 1a edició, 2a reimpressió, 
Barcelona. 

PORTER, M.E. (1982): Estrategia competitiva, CECSA, Mèxic.  
PORTER, M.E. (1987): Ventaja competitiva, CECSA, Mèxic. 
 
2 Pots accedir a la pàgina web de l'Associació Espanyola de Planificació i Direcció 
Estratègica en l’adreça següent: www.aesplan.org. Et serà de molta utilitat. 
 
També pots consultar els documents Estrategia1, Estrategia2, EstrategiasPYME1 i 
EstrategiasPYME2, on es comenta la importància de la direcció estratègica per a 
aquest tipus d'empreses. 
 
3 En l'apartat de material complementari tens alguns exemples de missions d'empreses. 
Pots veure’ls en els documents següents: misión1, misión2, misión3 i misión4. 
 
4 Per a complementar aquest apartat, també pots llegir els articles següents del material 
complementari relacionats amb la missió i objectius de l'empresa: misiónyobjetivos1, 
misiónyobjetivos2, misiónyobjetivos3 i misiónyobjetivos4. 
 
5 L'estudi dels documents análisisDAFO1 i análisisDAFO2, que es troben en l'apartat 
de material complementari, poden ser-te de gran ajuda. Revisa'ls! El segon d'ells aplica 
el model al sector de fabricants de maquinària i equip mecànic.  
 
6 L'arxiu Fuerzas-Competitivas conté un exemple d'aplicació del model de les cinc 
forces competitives de Porter per al sector de l'automòbil a Europa. 
 
7 Els arxius Grupos-Estratégicos1 i Grupos-Estratégicos2 contenen diversos exemples 
on s'han identificat possibles grups estratègics per a determinats sectors industrials. 
 
8 Un exemple complet on s'aplica el mètode dels escenaris el pots trobar en el 
document que porta per nom Escenarios. 
 
9 Si lliges el document Cadena-Valor podràs apreciar el paper que exerceix aquesta 
eina en la recerca de la competitivitat empresarial. 
 
També pots llegir l'article “ZARA: Un reto al pensamiento maduro”, que es troba en el 
següent enllaç. Mostra un exemple de com emprar la cadena de valor per a competir 
en sectors madurs. 
 www.mujeresdeempresa.com/management/management011107.shtml 
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10 Entre el material complementari tens tres articles que versen sobre els recursos i 
capacitats de l'empresa (i de la importància dels intangibles), dins del context de 
l'anàlisi interna. Són molt interessants i poden ser-te de gran utilitat: análisisinterno1, 
análisisinterno2 i análisisinterno3. 
 
11 Per a aprofundir en el coneixement de la matriu BCG, pots consultar els documents 
diversificación-BCG1 i diversificación-BCG2. 
 
12 Si lliges els documents fusión-adquisición1 i fusión-adquisición2, podràs aprofundir 
en l'estudi del procés de la fusió-adquisició d'empreses i dels seus factors d'èxit i 
fracàs. Els directors de recursos humans poden jugar un paper important en aquest 
procés. 
 
13 El document Adquisición, explica un dels grans inconvenients de l'adquisició 
d'empreses: el gravamen fins a tres vegades dels beneficis de les empreses 
participades. 
 
14 En el document holding-divisional pots apreciar quins són les principals diferències 
entre un holding i una empresa divisionalizada. 
 
15 Els articles següents són molt interessants per a l'estudi de les aliances estratègiques: 
OHMAE, K. (1989): «La lógica mundial de las alianzas estratégicas», Harvard-
Deusto Business Review, nombre 40, 4t trimestre, pàgines 96-110. 
HAMEL, G.; DOZ, T.L. i PRAHALAD, C.K. (1989): «Ventajas y riegos de colaborar 
con la competencia», Harvard-Deusto Business Review, núm. 39, 3r trimestre, pàgines 
19-28.   
 
16 Si lliges el document cooperación1, podràs aprofundir en l'estudi del procés de la 
cooperació i dels seus factors d'èxit i fracàs. Els directors de recursos humans poden 
jugar un paper important en aquest procés. 
 
17 En el document cooperación2 s'explica la cooperació entre empreses des de la 
perspectiva de la Teoria dels Costos de Transacció. Des d'aquest punt de vista, la raó 
per a cooperar és la reducció dels costos de transacció.  
 
18 La història dels “cavalls de Troia”, segons la mitologia grega, pots trobar-la en el 
document titulat Caballos-Troya. 
 
19 En el següent enllaç de l'IMPI (Institut de la Petita i Mitjana Empresa) també es 
parla de la cooperació empresarial i dels seus tipus: http://www.ipyme.org. Pots 
consultar també el document cooperación4, editat per aquest Institut. 
 
20 El document cooperación3 desenvolupa i explica els principals acords de cooperació 
de la taula 5 (aliances segons el seu àmbit d'aplicació i la relació existent entre les 
parts).  
 
21 La importància del Quadre de Comandament Integral també queda patent en l'article 
CMI. Llig-lo! És molt interessant. També pots llegir l'article titulat implantación, en el 
qual es descriu la importància del lideratge en l'implantació estratégica. La seua 
necessitat per a aconseguir l'èxit empresarial és indiscutible. 
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Economia financera 

1. Anàlisi financera 
 
• Introducció 
• Balanç de situació 
• Classificació i ordenació 
• Principis de valoració 
• Estructura econòmica i estructura financera 
• Fons de maniobra o capital circulant 
 
2. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys 
 
• Components del compte de resultats 
• Estudi de les distintes rendibilitats 
• Obtenir un compte de pèrdues i guanys 
 
3. Anàlisi de la situació financera a curt termini 
 
• Introducció 
• Període mitjà de maduració 
• Capital circulant ideal 
• Les ràtios 
 
4. Anàlisi de la situació financera a llarg termini 
 
• L’actiu 
• El passiu 
• Ràtio que relacionen l’actiu amb el passiu 
 
5. Efecte dels costos fixos sobre els resultats de l’empresa 
 
• Llindar de rendibilitat 
• Palanquejament operatiu 
• Palanquejament financer 
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1 Anàlisi financera 

1.1 Introducció 
 
L’anàlisi financera estudia les relacions que hi ha entre les dades dels estats 
financers en un moment del temps i també les que s’han produït al llarg de la 
vida de l’empresa. 
 
L’anàlisi financera ens permet conèixer: 
 
• La situació de l’empresa en un moment determinat del temps. 

• Els fluxos reals (béns i serveis) que s’han produït. 

• Els fluxos financers. 
 
L’estat financer que ens permet conèixer la situació de l’empresa en un 
moment determinat s’anomena balanç de situació. 
 
L’estat financer que ens permet conèixer els fluxos reals s’anomena compte 
de pèrdues i guanys. 
 
L’estat financer que ens permet conèixer els fluxos financers s’anomena estat 
de fluxos d’efectiu. 
 
1.2 Balanç de situació 
 
En el balanç de situació reflectim, d’una banda, els béns i drets que té 
l’empresa, i d’una altra, les obligacions amb tercers, i com a diferència entre la 
suma dels béns i drets i les obligacions, obtenim el patrimoni net (suma de les 
reserves i del capital social) de l’empresa en una data determinada. 
 
La suma dels béns i drets (deutes de tercers amb l’empresa) representa l’actiu. 
La suma de les obligacions (deutes de l’empresa amb tercers) representen el 
passiu, més el patrimoni net. 
 

ACTIU  PATRIMONI NET I PASSIU 
Béns 
+ 
Drets (deutes de tercers) 
 

Patrimoni net 
+ 
Passiu (deutes amb tercers) 
 

 
Els béns que té l’empresa poden ser: 
 
• Materials: són elements tangibles com a immobles, vehicles, instal·lacions, 

existències, mobiliari i diners. 

• Intangibles: són elements intangibles els constituïts per drets que poden ser 
valorats econòmicament (la propietat industrial, drets de traspàs, 
aplicacions informàtiques, fons de comerç, etc.). 

• Financers: són actius financers d’altres empreses com accions, obligacions 
o crèdits concedits a tercers. 
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Els deutes de tercers són els crèdits concedits als compradors dels productes de 
l’empresa o bé pels usuaris dels serveis que presta l’empresa (clients). 
 
Els recursos propis (patrimoni net) estan formats pel capital social de 
l’empresa i per les reserves, que són els beneficis no repartits.  
 
Els deutes amb tercers poden ser: 
 
• Per subministraments de fons a l’empresa: préstecs bancaris, obligacions, 

bons, pagarés. 

• Per subministraments de mercaderies o serveis: proveïdors, creditors. 

• Per obligacions amb les administracions públiques.  
 
Exemple 
 
Suposem que ens demanen obtenir un balanç de situació en el moment actual 
amb les dades següents: 
 

Bancs 
Caixa  
Capital social  
Clients  
Edifici  
Existències  
Préstec hipotecari  
Préstecs a curt termini  
Proveïdors  
Vehicles  

3.000 
500 
30.000 
25.000 
130.000 
10.500 
80.000 
10.000 
40.000 
11.000 

 
La primera cosa que hem de fer és determinar quines dades són béns i drets de 
l’empresa (per tant, formen l’actiu), quines dades són deutes de l’empresa (per 
tant, formen part del passiu) i quin és el patrimoni net.  
  
Una vegada realitzat l’apartat anterior, el balanç de situació de l’empresa 
quedaria: 
 
ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU  
Edifici  
Caixa  
Existències   
Vehicles  
Clients    
Bancs    

130.000 
500 
10.500 
11.000 
25.000 
3.000 

Proveïdors  
Préstec hipotecari  
Préstecs a curt termini  
Capital social    
     
 

40.000 
80.000 
10.000 
30.000 
 

Total actiu  180.000 Total passiu  160.000 
 
Veiem que l’actiu és superior al passiu per 20.000 €.  
 
El que té l’empresa i el que li deuen és major que el que deu més el capital. La 
diferència correspon (en principi) als beneficis acumulats obtinguts per 
l’empresa des que es va constituir. Aquesta diferència és el que constitueix les 
reserves.  
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Tenint en compte les reserves, el nou balanç de situació seria: 
 
ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU  
Edifici  
Caixa  
Existències   
Vehicles  
Clients    
Bancs    

130.000 
500 
10.500 
11.000 
25.000 
3.000 

Proveïdors  
Préstec hipotecari  
Préstecs a curt termini  
Capital social 
Reserves     
 

40.000 
80.000 
10.000 
30.000 
20.000 
 

Total actiu  180.000 Total passiu  180.000 
 
D’aquesta manera, l’actiu suma el mateix que el passiu. Aquesta igualtat entre 
l’actiu i el passiu ha de mantenir-se sempre en el temps, independentment de 
les operacions que realitze l’empresa. Per exemple: 
 
Si l’empresa compra mercaderies per 6.000 euros i no les paga, augmenta les 
existències de l’empresa, però també el deute amb els proveïdors. 
 
Si els clients de l’empresa paguen 10.000 €, augmenten els diners en caixa 
però disminueixen els deutes dels clients. 
 
Si tornem al banc el préstec a curt termini, disminueix els diners en caixa, però 
també disminueixen els préstecs a curt termini. 
 
Si l’empresa ven mercaderies per 20.000 € i no les cobra, disminueixen les 
existències, però augmenten els deutes dels clients. 
 
En el passiu i patrimoni net del balanç tenim les distintes fonts de finançament 
de l’empresa. S’anomenen finançament o haver. En l’actiu del balanç tenim 
l’ús d’aquestes fonts de finançament. L’acte d’utilitzar recursos financers en 
una cosa tangible es denomina inversió, per això l’actiu també es denomina 
inversió. L’actiu també s’anomena deure. 
 
1.3 Classificació i ordenació 
 
Tots els elements de l’actiu i passiu del balanç de situació es poden classificar 
i ordenar en funció de diversos criteris. 
 
Els elements de l’actiu els podem classificar en funció del temps de 
permanència a l’empresa. Així, si es quedaran en l’empresa més d’un any, 
s’engloben dins de l’apartat actiu no corrent o immobilitzat. Si s’hi quedaran 
menys d’un any, s’engloben en l’apartat actiu corrent. 
 
Els elements del passiu també els podem classificar en funció del termini de la 
seua exigibilitat. Si seran exigibles en un termini inferior a l’any, s’engloben 
en l’apartat d’exigible a curt termini o també passiu corrent. Si el termini 
d’exigibilitat és superior a l’any, s’engloben dins de l’apartat passiu no 
corrent o exigible a llarg termini. 
 
Els passius exigibles també s’anomenen recursos financers aliens o 
finançament aliè. Si no són exigibles (capital i reserves), s’engloben dins de 
l’apartat recursos propis o patrimoni net. 
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La suma dels recursos financers aliens a llarg termini més els recursos propis 
també s’anomena finançament bàsic o recursos permanents. 
 
D’acord amb aquesta classificació un balanç de situació el podem representar 
com: 

 
ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU 

Recursos propis Actiu no corrent 
 Passiu no corrent 
Actiu corrent Passiu corrent 

 
El balanç anterior, a més d’estar classificat en funció del temps, també està 
ordenat en funció de la liquiditat. L’actiu està ordenat de menor a major 
liquiditat (liquiditat és la capacitat que té un actiu a transformar-se ràpidament 
en diners). El passiu, al seu torn, està ordenat de menor a major exigibilitat. 
 
D’acord amb els criteris de la classificació i ordenació, el balanç de situació 
quedaria:  
 

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU 
ACTIU NO CORRENT 
    Edifici 
    Vehicle 
  
ACTIU CORRENT 
      Existències 
      Clients 
      Bancs 
      Caixa 

141.000,00 
130.000,00 
11.000,00 

 
39.000,00 
10.500,00 
25.000,00 
3.000,00 
500,00 

RECURSOS PROPIS 
   Capital social 
   Reserves 
  
PASSIU NO CORRENT 
    Préstec hipotecari  
  
PASSIU CORRENT 
    Proveïdors 
    Préstec a curt termini 
 

50.000,00 
30.000,00 
20.000,00 

 
80.000,00 
80.000,00 

 
50.000,00 
40.000,00 
10.000,00 

TOTAL ACTIU 180.000,00 TOTAL PASSIU 180.000,00 
 
1.4 Principis de valoració 

 
Per a determinar la correcta situació de l’empresa i la posterior anàlisi 
economicofinancera, és requisit indispensable que els distints elements del 
balanç estiguen valorats correctament. Les principals circumstàncies que cal 
tenir en compte en la valoració dels elements del balanç són:  
 
Immobilitzat material i intangible: Els béns compresos en aquest grup han 
de valorar-se al preu d’adquisició o cost de producció. En el preu d’adquisició 
s’inclou, a més de l’import facturat pel venedor, totes les despeses addicionals 
que es produïsquen fins a la seua posada en condicions de funcionament 
(despeses d’explanació i enderrocament, transport, drets aranzelaris, 
assegurances, instal·lació, muntatge i semblants). Es permet la inclusió de les 
despeses financeres en el preu d’adquisició sempre que aquestes s’hagen 
meritat abans de la posada en condicions de funcionament de l’actiu.  
 
En el cost de producció dels béns fabricats o construïts per la mateixa empresa 
s’afigen al preu d’adquisició de les matèries primeres i altres matèries 
consumibles els altres costos directament imputables aquests béns. 
 
En tots els casos es deduiran les amortitzacions practicades, les quals hauran 
d’establir-se sistemàticament en funció de la vida útil dels béns, atenent a la 



Economia financera 69 
 
 

depreciació que normalment patisquen pel seu funcionament, ús i gaudi, sense 
perjudici de considerar també l’obsolescència que poguera afectar-los. 
 
Inversions financeres: Representen l’ús de fons que es materialitzen en la 
compra d’actius financers (títols valors com a accions, obligacions), amb la 
finalitat d’obtenir una rendibilitat o bé un control sobre altres empreses. Es 
classifiquen en inversions financeres temporals o permanents en funció del 
temps previst de permanència de la inversió.  

 
Els actius financers es valoren d’acord amb la finalitat de la inversió: 
 
• Si es tracta d’actius financers mantinguts per a negociar (venda en el curt 

termini) es valoren pel seu valor raonable, que, llevat d’evidència en 
contra, serà el preu de la transacció que equivaldria al valor raonable de la 
contraprestació lliurada.  

• Si són actius financers mantinguts fins al venciment (valors de deute) es 
valoren inicialment pel seu valor raonable, i posteriorment es valoraran pel 
seu cost amortitzat. 

 
Passius financers: Són instruments financers que emeten les empreses per a 
obtenir finançament. Es valoren d’acord amb la seua inclusió en alguna de les 
categories següents: 

 
• Deutes i partides a pagar: s’inclouen els dèbits per operacions comercials i 

els dèbits per operacions no comercials com crèdits i préstecs rebuts i 
deutes per compres d’actius no corrents. Es valoren inicialment pel seu 
valor raonable, que serà el preu de la transacció. Quan els dèbits siguen 
per operacions comercials amb venciment no superior a un any es podran 
valorar pel seu valor nominal. Posteriorment aquests passius es valoraran 
pel seu cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

• Passius financers mantinguts per a negociar: són aquells passius que s’han 
emès amb el propòsit de readquirir-los en el curt termini. 

 
Existències: els béns compresos en les existències han de valorar-se al preu 
d’adquisició o al cost de producció. Quan el valor de mercat siga inferior es 
procedirà a efectuar correccions valoratives, que reflectisquen el 
deteriorament. 
 
Quan es tracte d’existències amb un preu d’adquisició o cost de producció que 
no és identificable de manera individualitzada, s’adoptarà amb caràcter general 
el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat.  
 
Clients, proveïdors, deutors i creditors de tràfic: Figuraran en el balanç pel 
seu valor nominal. Els crèdits i dèbits per operacions de tràfic amb venciment 
superior a un any es valoraran pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats 
es comptabilitzaran en el compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del 
tipus d’interès efectiu.  

 
Al tancament de l’exercici, cal que es facen les correccions valoratives 
necessàries, sempre que hi haja l’evidència objectiva que el valor d’un crèdit o 
grup de crèdits amb característiques semblants s’ha deteriorat, ocasionant una 
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reducció o retard en els fluxos futurs d’efectiu estimat que poden venir 
motivats per la insolvència del deutor.  
 
1.4.1 Nou balanç de situació 
 
D’acord amb els principis de valoració, repassem les dades que ens han 
facilitat per a obtenir el balanç de situació. Ens trobem amb les incidències 
següents: 
 
• L’edifici figura en el balanç pel seu valor de compra, segons escriptura de 

compravenda de data 02/01/2005. 

• El valor del vehicle és el que figura en la factura de compra de data 
02/01/2006. 

• Revisant les factures de clients, hi ha factures del client “I” per un import 
de 2.000 € que es consideren de difícil cobrament. 

• En el recompte de les existències, s’han trobat alguns productes amb 
desperfectes i altres obsolets de difícil venda per valor de 1.000 €. 

 
D’acord amb la nova informació, cal ajustar els valors dels actius i tornar a 
obtenir el nou balanç de situació de l’exemple. 
 
Per als elements de l’actiu no corrent utilitzem l’amortització (és el reflex 
comptable de la depreciació que han experimentat els béns de l’actiu no 
corrent per l’ús, pel transcurs del temps, etc.). Per als elements de l’actiu 
corrent utilitzem el deteriorament (és el reflex de possibles pèrdues que poden 
ser reversibles). Tant l’amortització com el deteriorament són despeses; per 
tant, disminuiran les reserves reflectides en el balanç. 
 
Per a l’edifici considerem una amortització anual del 2% i per al vehicle 
considerem una amortització anual del 15%. Per tant, les despeses per 
amortització són: 
 
• Edifici: 2% x 4 anys (2005 al 2008) = 8% x 130.000 = 10.400 

• Vehicle: 15% x 3 anys (2006 al 2008) = 45% x 11.000 = 4.950 
 
Per a l’actiu corrent: 
 
• Deteriorament d’existències: 1.000 

• Deteriorament per crèdits incobrables: 2.000 
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Amb aquests ajustos, el nou balanç de situació de l’empresa, quedaria: 
 

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU 
ACTIU NO CORRENT 
    Edifici 
  - Amort. edifici 
    Vehicle 
  - Amort. vehicle 
  
ACTIU CORRENT 
      Existències 
    - Deteriorament 
      Clients 
    - Deteriorament 
      Bancs 
      Caixa 

141.000,00 
130.000,00 
-10.400,00 
11.000,00 
-4.950,00 

 
39.000,00 
10.500,00 
-1.000,00 
25.000,00 
-2.000,00 
3.000,00 
 500,00 

RECURSOS PROPIS 
   Capital social 
   Reserves 
  
PASSIU NO CORRENT 
    Préstec hipotecari  
  
PASSIU CORRENT 
    Proveïdors 
    Préstec a curt termini 
 

50.000,00 
30.000,00 

    1.650,00 
 

80.000,00 
80.000,00 

 
50.000,00 
40.000,00 
10.000,00 

TOTAL ACTIU 161.650,00 TOTAL PASSIU 161.650,00 
 
Una vegada ajustat el balanç de situació, els beneficis acumulats s’han reduït a 
1.650 €. 
 
1.5 Estructura econòmica i estructura financera 
 
En l’actiu del balanç hi ha tots els elements necessaris, tant en l’actiu no 
corrent com en l’actiu corrent, per a realitzar l’activitat productiva de 
l’empresa (existències, maquinària, diners per al pagament dels 
subministraments, etc.). També se l’anomena estructura econòmica.  
 
Depenent de la proporció en què intervenen els elements de l’actiu no corrent i 
de l’actiu corrent dins de l’actiu, es diu que l’empresa presenta una 
determinada estructura econòmica (en les empreses industrials és major la 
proporció dels actius no corrents que de corrents, en les empreses de serveis 
sol ser major la proporció dels actius corrents sobre els actius no corrents). 
 
En el passiu tenim les distintes fonts de finançament. Depenent de la proporció 
en què intervenen els recursos propis i els recursos aliens dins del passiu es diu 
que l’empresa presenta una determinada estructura financera.  
 
El balanç ha de presentar un equilibri entre la seua estructura econòmica i 
l’estructura financera, d’acord amb el principi financer d’ocupació dels fons. 
Així, tot euro obtingut a llarg termini ha de finançar inversions a llarg termini 
(actiu no corrent). Tot euro obtingut a curt termini ha de finançar inversions a 
curt termini (actiu corrent). D’aquesta manera, l’empresa serà capaç de fer 
front a tots els seus compromisos de pagament. L’empresa que segueix aquests 
requisits, presenta un equilibri financer. Es tracta d’una empresa solvent. La 
mesura de l’equilibri financer d’un balanç és el fons de maniobra, capital 
corrent o capital circulant.  
 
Representat gràficament el balanç de situació, ens podem fer una idea si 
presenta o no presenta equilibri financer. Per a això, expressem cada apartat de 
l’actiu i del passiu en percentatge amb relació al total de l’actiu i al total del 
passiu. 
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ACTIU % PATRIMONI NET I PASSIU % 
ACTIU NO CORRENT 
    Edifici 
  - Amort. edifici 
    Vehicle 
  - Amort. vehicle 
  
ACTIU CORRENT 
      Existències 
    - Deteriorament 
      Clients 
    - Deteriorament 
      Bancs 
      Caixa 

141.000,00 
130.000,00 
-10.400,00 
11.000,00 
-4.950,00 

 
39.000,00 
10.500,00 
-1.000,00 
25.000,00 
-2.000,00 
3.000,00 
500,00 

77,73% 
 
 
 
 
 
22,27% 

RECURSOS PROPIS 
   Capital social 
   Reserves 
  
PASSIU NO CORRENT 
    Préstec hipotecari  
  
PASSIU CORRENT 
    Proveïdors 
    Préstec a curt termini 
 

50.000,00 
30.000,00 

1.650 
 

80.000,00 
80.000,00 

 
50.000,00 
40.000,00 
10.000,00 

19,58% 
 
 
 
49,49% 
 
 
30,93% 

TOTAL ACTIU 161.650,00 100% TOTAL PASSIU 161.650,00 100% 
 
A continuació, mitjançant dos rectangles representem els apartats de l’actiu i 
del passiu en funció de la seua participació. 
 

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU 
Recursos propis (RP)  
19,58% 
Passiu no corrent (PNC) 
49,49% 
 
 
 
 

 
Actiu no corrent (ANC) 
77,73% 
 
 
 

 
Actiu corrent (AC) 
22,27% 

Passiu corrent (PC) 
30,93% 

 
Observant el balanç veiem que no presenta equilibri financer. Part dels 
recursos obtinguts a curt termini (passiu corrent) estan finançant inversions a 
llarg termini (actiu no corrent). Perquè una empresa present un equilibri 
financer, la seua estructura econòmica i financera ha de ser la següent. 
 

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU  
Recursos propis (RP) 

 
 

Actiu no corrent (ANC) 
 
 

 
Passiu no corrent (PNC) 

  
 

Actiu corrent (AC) 
 
 

 
Passiu corrent (PC) 

 

 
En aquest balanç, els recursos financers a llarg termini estan finançant l’ANC 
més una part de l’AC. La part dels recursos aliens a llarg termini que estan 
finançant una part de l’AC s’anomenen fons de maniobra. La part de l’actiu 
corrent finançada amb el fons de maniobra s’anomena capital corrent o 
capital circulant.  
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Quan diem que l’actiu corrent representa aquelles inversions que es mantenen 
menys d’un any a l’empresa, ens referim al fet que s’hi mantenen el temps que 
dura el seu cicle d’explotació. Però quan comença un nou cicle tornen a 
aparèixer una altra vegada aquestes inversions. Les inversions en actius 
corrents es van renovant periòdicament. Per exemple, si les condicions 
pactades amb els clients és de pagar als 30 dies de la data de la factura, fins 
que no transcórreguen els 30 dies no recuperem la inversió en el compte de 
clients, però si el client ens torna a comprar tenim una altra vegada durant 
altres 30 dies una inversió en el compte de clients.  
 
Aquestes inversions, que són a curt termini però que es mantenen durant el tot 
l’any, són les que han d’estar finançades amb recursos a llarg termini. El 
capital circulant representa aquesta part estable de l’actiu corrent. 
 
L’estructura financera ve determinada pels distints recursos financers que 
utilitza l’empresa per a finançar els seus actius. Les empreses no solen 
treballar amb una única font de finançament, utilitzen una combinació de 
distints recursos financers, tractant de cercar la combinació òptima que 
permeta assolir els objectius de l’empresa. Els recursos financers que utilitzen 
les empreses els podem dividir en dos grans grups: 
 
Recursos financers propis o finançament propi: Està formada per les 
aportacions dels socis en constituir-se la societat i les successives ampliacions, 
si escau. S’inclouen també dins d’aquest apartat les reserves o beneficis 
retinguts (autofinançament per enriquiment).  
 
Recursos financers aliens o finançament aliè: Està formada pels deutes o 
crèdits de qualsevol tipus. Dins d’aquest apartat cal distingir al seu torn dos 
grups:  
 
a) crèdits a llarg o mitjà termini (passiu no corrent): obligacions i bons, 

deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 

b) crèdits a curt termini (passiu corrent): 

o Proveïdors 

o Creditors 

o Remuneracions pendents de pagament 

o Administracions públiques  

o Obligacions i bons a curt termini 

o Deutes amb entitats de crèdit a curt termini. 
 
1.6 Fons de maniobra o capital circulant 
 
La definició del fons de maniobra real la podem obtenir de l’equació 
fonamental del balanç: actiu igual al passiu 
 

AC + ANC = PC + PNC + PN 
  
sí que suposem una situació d’equilibri financer normal, és a dir: AC > PC ; 
ANC < PNC + PN, podem definir el capital circulant, CC, atenent a la seua 
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estructura com la part de l’actiu corrent que no es finança amb passiu a curt 
sinó amb capitals permanents 
  

CC = AC - PC 
 
o bé, atenent al seu finançament, com la part de capitals permanents que no 
finança actiu no corrent, sinó que finança actiu corrent. 
 

FM = PN + PNC – ANC 

2 Anàlisi del compte de pèrdues i guanys 

En el compte de pèrdues i guanys es resumeix tota la gestió desenvolupada a 
l’empresa durant l’exercici econòmic. La gestió comercial, productiva, 
administrativa, laboral i financera té el seu reflex en els distints comptes que 
componen el resultat.  
 
El compte de pèrdues i guanys subministra informació que interessa als 
propietaris, directius i, a més, als creditors (que hi busquen la capacitat de 
l’empresa per a fer front als seus compromisos de pagament) i possibles 
inversors.  
 
En el compte de pèrdues i guanys incloem, per a determinar el resultat de 
l’exercici, les vendes, altres ingressos, els costos de vendre els productes o 
serveis, les despeses d’explotació (subministraments, reparacions, tributs, 
despeses de personal, etc.), les despeses financeres, els ingressos, les despeses 
extraordinàries i els impostos.  
 
2.1 Components del compte de resultats 
 
2.1.1 Les vendes 
 
Es produeixen per l’entrega dels béns o serveis que constitueixen l’activitat de 
l’empresa. S’han de registrar totes les entregues de béns o prestació de servei 
s’hagen cobrat o no. Si ens referim a un establiment hoteler, les fonts 
d’ingressos provenen de:  
 
• Les vendes per habitació. 

• La prestació de serveis: restaurant, bar, telèfon, pàrquing. 

• Ingressos accessoris: per lloguer d’instal·lacions a altres empreses, 
agències de viatge, lloguer de cotxes, botigues, etc. 

 
2.1.2 Els costos 
 
Són eixides o altres ocupacions dels actius (existències, vehicles, 
instal·lacions, etc.) durant un període, originats per la venda o producció 
d’articles, la prestació de serveis o la realització d’altres activitats que 
constitueixen les operacions principals de l’empresa. 
 
Dos termes que es confonen i que sovint s’usen indistintament són els de 
despesa i cost.  
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Definim la despesa com l’adquisició d’un bé o servei que origina un deute en 
contra de l’empresa, i el cost, com el consum de la despesa ocasionada per 
l’activitat de l’empresa. Si la despesa no es consumeix, s’anomena inversió. 
 
Podem classificar els costos a enfrontar als ingressos per a la determinació del 
resultat, en dos grans apartats: 
 
• Cost de la mercaderia venuda.  

• Altres costos d’explotació. 
 
En una empresa de tipus comercial el cost de la mercaderia venuda s’expressa 
a través del consum d’existències: 
 
Consum d’existències = Ei + Compres netes + Despeses de compres - Ef 
 
sent: 
 
Ei = Existències inicials 
 
Ef = Existències finals 
 
Compres netes = Compres - Devolucions de compres - Descomptes sobre 
compres  
 
Despeses de compres = Transports i nolis + Assegurances de transport + Altres 
despeses de compres. 
  
Podem agrupar els diferents costos d’explotació depenent de la seua 
naturalesa; així, tindrem: costos de subministraments, de manteniments, de 
despeses de personal, etc.  
 
El resultat del compte de pèrdues i guanys ens indica el benefici o la pèrdua 
que ha obtingut l’empresa en el període. El compte presenta una estructura 
vertical, començant amb els ingressos; dels diferents ingressos descomptem els 
costos fins a arribar a obtenir el resultat. L’anàlisi consisteix a estudiar tant els 
percentatges verticals com els horitzontals.  
 
2.1.3 Pèrdues i guanys sintètics 
 
Encara podem sintetitzar més el compte de pèrdues i guanys, agrupant tots els 
conceptes de costos en sis categories. 
 
La primera categoria és el cost dels béns venuts i inclou el consum de les 
existències i les compres realitzades. La diferència en unitats monetàries entre 
els ingressos i el cost de venda l’anomenem resultat brut d’explotació, i si 
ens referim a la diferència en percentatges l’anomenem marge brut. 
 
La segona categoria són totes les despeses generals, administratives i de venda. 
Despeses que ha tingut l’empresa en l’administració, comercialització i 
distribució dels productes venuts. La diferència entre el resultat brut 
d’explotació i altres costos l’anomenem resultat net d’explotació. 
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La tercera categoria són resultats financers obtinguts per diferència entre els 
ingressos financers (per inversions financeres) i altres despeses financeres que 
no estan relacionades amb el finançament a llarg termini de l’empresa. La 
diferència entre el resultat net d’explotació i els resultats financers 
l’anomenem resultat abans d’interessos i taxes (BAIT). 
 
La quarta categoria són les despeses financeres pels deutes a llarg termini. 
Depenen directament de l’estructura financera de l’empresa. La diferència 
entre el resultat abans d’interessos i impostos i les despeses financeres a llarg 
termini l’anomenem resultat de les activitats ordinàries. 
 
La cinquena categoria correspon als resultats extraordinaris, diferència entre 
els ingressos i despeses extraordinàries. La diferència entre el resultat de les 
activitats ordinàries i els resultats extraordinaris l’anomenem resultat abans 
d’impostos. 
 
La sisena categoria són els pagaments per impostos derivats dels beneficis de 
l’empresa. 
 
Una vegada analitzats els comptes de pèrdues i guanys en el seu aspecte 
quantitatiu (variació d’imports d’un exercici a un altre, variació percentual), el 
següent pas és interpretar els diferents resultats que hem obtingut del compte, 
mitjançant l’estudi de les distintes rendibilitats. 
 
2.2 Estudi de les distintes rendibilitats 
 
A través del compte de pèrdues i guanys es pot obtenir la rendibilitat (que és la 
relació per quocient entre el benefici obtingut en una inversió i l’import 
d’aquesta inversió; el resultat sempre s’expressa en percentatge) obtinguda per 
les inversions realitzades per distints agents econòmics: la mateixa empresa, 
els accionistes i els creditors per deutes a llarg termini. Cada un d’ells utilitza 
un dada diferent del compte.  
 
2.1.1 L’empresa 
 
Per a l’empresa la dada que mesura la rendibilitat obtinguda és el BAIT. És el 
benefici que obté per la seua inversió en l’actiu (actiu no corrent més actiu 
corrent), independentment de la forma com estiga finançat. Aquesta 
rendibilitat s’anomena rendibilitat econòmica. 
 

actiu Total
BAITRE =  

 
2.1.2 Els accionistes 
 
Per als accionistes la dada que mesura la rendibilitat obtinguda és el BDT 
(benefici després d’impostos). És el benefici que obté per la seua inversió. 
Inversió que es troba materialitzada en la partida de recursos propis del balanç. 
Aquesta rendibilitat s’anomena rendibilitat financera. 
 

propis Recursos
BDTRF =  
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2.1.3 Els creditors 
 
Els creditors el que busquen en el compte de pèrdues i guanys és la capacitat 
de l’empresa per a poder fer front als seus compromisos. Podem calcular la 
rendibilitat que obtenen els creditors relacionant les despeses financeres a llarg 
termini amb l’exigible a llarg termini del balanç. Però calcular la rendibilitat 
dels creditors és el mateix que calcular el que costen a l’empresa els recursos 
aliens.  
 
El cost dels recursos el podem expressar com ki i es calcula: 
 

corrent noPassiu 
termini llarg a financeres Despeses

ik =  

 
Ara bé, si tenim en compte que les despeses financeres són deduïbles de 
l’impost sobre els beneficis que paguen les empreses pel fet de tenir despeses 
financeres, l’empresa té estalvis fiscals; per tant, és més apropiat expressar el 
cost dels recursos aliens com: 
 

corrent noPassiu 
t)-(1 termini llarg a financeres Despeses

ik ×
=  

 
on t és la taxa impositiva de l’impost de societats. 
 
2.1.4 Rendibilitat dels fons totals 
 
Aquesta ràtio s’obté posant en el numerador el que paga l’empresa com a 
remuneració a les diferents fonts de finançament.  
 
Remuneració recursos propis: BDT 
Remuneració recursos aliens: Despeses financeres a llarg termini x (1-t).  
 

( )
PNCRP

t1GFBDTtotals fons dels atRendibilit
+

−+=  

 
2.1.5 Rendibilitat econòmica 
 
La rendibilitat econòmica és la rendibilitat que obté l’empresa de les seues 
inversions. Podem transformar aquesta ràtio en altres dues de gran importància 
per a conèixer de què depèn la rendibilitat econòmica. Si multipliquem i 
dividim la ràtio per la xifra de vendes (V) i treballem un poc la fórmula 
obtenim: 
 

 
on: 
 

 
 

V 
BAIT 

TA
V

x
V

BAIT
TAxV

BAITxV
TA 

BAIT 
RE ===
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és el marge sobre vendes, el benefici que obtenim per cada 100 euros de 
venda, i 

 
 
 
 

és la rotació de l’actiu, els euros de vendes generats per cada euro d’actiu. 
 
Aquesta descomposició de la ràtio de RE admet moltes actuacions sobre 
BAIT, V i TA per a poder incrementar la rendibilitat. 
 
2.1.6 Obtenir un compte de pèrdues i guanys  
 
Suposem una empresa que l’1/1/2008 presenta el següent balanç de situació: 
 

ACTIU € PATRIMONI NET I PASSIU € 
Mobiliari 
Equips informàtics 
Existències 
Caixa 
 

30.000 
20.000 
10.000 
15.000 
 

Capital social 
Reserves 

50.000 
25.000 

Total 75.000 Total 75.000 
 
Partint del principi que l’actiu i el patrimoni net més el passiu han de sumar el 
mateix, qualsevol fet econòmic produït per l’empresa en el desenvolupament 
de la seua activitat, en reflectir-ho en el balanç de situació, origina una altra 
anotació en sentit oposat (contrapartida), si anotem un fet econòmic en el 
passiu, la contrapartida l’hem d’anotar en l’actiu, i viceversa. 
 
En l’actiu anotem els béns (que rebem) i els drets de l’empresa contra tercers 
(per les entregues de béns de l’empresa a tercers i no cobrats, són deutes al 
nostre favor), en el passiu els recursos propis i el que devem a tercers (per les 
entregues de béns que hem rebut i no pagat). On anotem el que no són ni béns, 
ni drets, ni deutes? Per exemple, les despeses que té l’empresa i els ingressos. 
Les despeses originen sempre un pagament, per tant, es produeix una 
disminució del patrimoni de l’empresa, s’anoten en el deure, la seua 
contrapartida és una disminució dels diners en caixa. Els ingressos originen 
sempre un cobrament, per tant, es produeix un increment en el patrimoni de 
l’empresa, van en l’haver, la seua contrapartida és un ingrés en el compte de 
caixa.  
 
Suposem que l’empresa ha realitzat durant l’any 2008 les operacions següents: 
 
Ha comprat mercaderies per valor de 30.000 € que ha deixat a deure als 
proveïdors. Aquest fet econòmic produeix un augment en el deute amb els 
proveïdors. L’anotació en el balanç de situació seria: (1) 
 
Ha venut mercaderies per valor de 60.000 €, ha cobrat la meitat al comptat, la 
resta ho deuen els clients. Ací, l’anotació és doble: es produeix una entrada de 
diners i un augment del deute de clients. L’anotació en el balanç de situació 
seria: (2) 
 

TA 
V 
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S’han pagat per caixa despeses per sous per un import de 25.000 €. Es 
produeix una despesa que va al deure. Es produeix una eixida de diners en 
l’haver. L’anotació en el balanç de situació seria: (3) 
 
Quan acaba l’exercici, comptem les existències i en tenim per valor de 15.000 
€. En principi, les existències inicials que teníem ja no estan, cal donar-les de 
baixa; com que és una eixida, va en l’haver. Ens trobem amb unes existències 
finals, són béns de l’empresa, van al deure, es produeix una diferència entre les 
existències que hi havia i les que hi ha. Diferència que s’anomena “variació 
d’existències”, la posarem en l’haver per a compensar (si fóra al contrari, 
l’existència final menor que la inicial, la diferència la posaríem en el deure). 
L’anotació en el balanç de situació seria: (4) 

 
 ACTIU € PATRIMONI NET I PASSIU € 

(1) Compres 30.000 Proveïdors 30.000 
(2) Caixa 

Clients 
30.000 
30.000 

 
Vendes 

 
60.000 

(3) Sous 25.000 Caixa 25.000 
(4) Existències finals 15.000 Existències inicials 

Variació d’existències 
10.000 
5.000 

 
Per a tancar l’exercici i obtenir el resultat, separem del balanç de situació tots 
els comptes que representen ingressos, despeses, beneficis o pèrdues (deixem 
en el balanç els béns, drets, deutes i recursos propis) i, amb elles, obtenim el 
compte de pèrdues i guanys. Els altres comptes que han tingut moviment 
durant l’exercici s’afigen a les que teníem inicialment.  
 
El balanç de situació final l’obtenim amb els saldos dels comptes (diferència 
entre les partides del deure i de l’haver). Per exemple, el saldo de caixa seria: 
Saldo inicial + anotacions deure – anotacions haver = Saldo final. Operant 
d’aquesta manera, el balanç final seria: 

 
ACTIU € PATRIMONI NET I PASSIU € 

Mobiliari 
Equips informàtics 
Existències 
Clients 
Caixa 

30.000 
20.000 
15.000 
30.000 
20.000 

Capital social 
Reserves 
Proveïdors 

50.000 
25.000 
30.000 

Total 115.000 Total 105.000 
 
Com veiem el balanç no està quadrat, l’actiu suma 10.000 € més que el passiu. 
La diferència correspon als comptes de despeses, ingressos, beneficis i pèrdues 
que hem portat al compte de resultats. 
 

COMPTE DE RESULTATS 
DEURE € HAVER € 

Compres 
Sous 

30.000 
25.000 

Vendes 
Variació d’existències 

60.000 
5.000 

Total 55.000 Total 65.000 
 
El compte de pèrdues i guanys no està quadrat, l’haver suma 10.000 € més que 
el deure, just al contrari del que ocorre en el balanç. El saldo del compte de 
pèrdues i guanys ens indica el benefici o la pèrdua de l’exercici. Si el saldo és 
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deutor (Total deure > Total haver) indica una pèrdua. Si el saldo és creditor 
(Total deure < Total haver) indica un benefici. El saldo d’un compte es 
col·loca sempre en el part contrària per a deixar cancel·lat el compte. 
D’aquesta manera, el compte de resultats quedaria: 
 

COMPTE DE PERDUES I GUANYS 
DEURE € HAVER € 

Compres 
Sous 
Saldo creditor/beneficis 

30.000 
25.000 
10.000 

Vendes 
Variació d’existències 

60.000 
5.000 

Total 65.000 Total 65.000 
 
El saldo del compte de pèrdues i guanys el portem al balanç de situació perquè 
quede quadrat. El saldo del compte correspon als propietaris de l’empresa, per 
tant el reflectim junt amb els recursos propis. Si el saldo és creditor el posem 
amb el signe positiu. Si el saldo és deutor el posem amb el signe negatiu. Una 
vegada anotat en el balanç el saldo del compte de pèrdues i guanys el balanç 
final quedaria: 
 

ACTIU € PATRIMONI NET I PASSIU € 
Mobiliari 
Equips informàtics 
Existències 
Clients 
Caixa 

30.000 
20.000 
15.000 
30.000 
20.000 

Capital social 
Reserves 
Saldo creditor/beneficis 
Proveïdors 

50.000 
25.000 
10.000 
30.000 

Total 115.000 Total 115.000 

3 Anàlisi de la situació financera a curt termini 

3.1 Introducció 
 
L’anàlisi de la situació financera a curt termini té com a objecte estudiar la 
capacitat que té l’empresa per a complir els seus compromisos de pagament a 
curt termini. Els compromisos de pagament a curt termini estan reflectits en el 
passiu corrent (PC, proveïdors, entitats públiques, creditors, deutes amb 
bancs a curt termini). Els recursos per a fer front a aquests pagaments estan 
reflectits en l’actiu corrent (AC, existències, clients, deutors, inversions 
financeres a curt termini, tresoreria (caixa i bancs)). 
 
Sempre que el balanç estiga equilibrat financerament (AC > PC) l’empresa 
podrà complir amb els seus compromisos. Per a poder pagar els deutes a curt 
termini l’empresa necessita comptar amb liquiditat, que s’obté a través de la 
venda de les seues existències i el seu posterior cobrament.  
 
Totes les empreses realitzen un procés de producció que consisteix a 
transformar uns béns o serveis en altres béns o serveis que siguen aptes per a la 
venda. Aquest procés es repeteix regularment en totes les empreses: comprar 
béns o serveis, emmagatzemar, vendre i cobrar i, amb el resultat del procés, 
obtenir els recursos necessaris per a poder pagar als subministradors de béns o 
serveis i tornar a iniciar una altra vegada el procés.  
 
Aquest procés que es repeteix regularment s’anomena cicle d’explotació. 
Aquest cicle té una duració determinada sempre que es mantinga la mateixa 
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estructura productiva. La duració del cicle d’explotació s’anomena període 
mitjà de maduració (PMM), que és el temps que tarda l’empresa a recuperar 
els diners invertits en el procés de producció.  
 
3.2 Període mitjà de maduració 
 
Es pot quantificar la duració del període mitjà de maduració (PMM) calculant 
les duracions dels diferents subperíodes que podem descompondre el cicle 
d’explotació (aprovisionament de matèries primeres, fabricació, venda i 
cobrament). Efectuarem el càlcul del PMM d’una empresa comercial; aquesta 
no transforma la mercaderia, per tant, els subperíodes seran venda de la 
mercaderia i cobrament de la mercaderia. Necessitem disposar de les següents 
dades anuals extrets de la comptabilitat de l’empresa en unitats monetàries: 
 
• Per al subperíode de vendes de la mercaderia: compres, existències inicials 

i existències finals. 

• Per al subperíode de cobrament: vendes i saldos mitjans de clients 
 
Subperíode de venda: és el temps que generalment està la mercaderia en el 
magatzem fins a la seua venda. 
Compres = 20.000 
Existència inicial = 2.000 
Existència final = 4.000 
 
Calculem el consum de mercaderia durant l’any:  
 
Consum = Ei + Compres - Ef = 2.000 + 20.000 – 4.000 = 18.000, és el que ens 
ha costat la venda de la mercaderia. 
 
Calculem l’existència mitjana de mercaderia que hem mantingut durant l’any: 
 

3.000
2

4.0002.000
2

fEiE
mE =

+
=

+
=  

 
Si l’empresa ha consumit mercaderia (ha eixit mercaderia del magatzem) per 
un import de 18.000 € l’any, i suposem que cada vegada que ix la mercaderia 
del magatzem ens quedem sense existències, en finalitzar l’any s’han produït 6 
renovacions de l’estoc d’existències (també podem dir que l’estoc 
d’existències ha tingut una rotació de 6): 
 

6000.3000.18Rotació =÷=   
 
Si dividim els dies de l’any entre el nombre de rotacions:  
el resultat ens indica el nombre de dies que està generalment la mercaderia en 
el magatzem fins a la seua venda. 
 
Subperíode de cobrament: és el temps que tardem a cobrar dels nostres 
clients. 
 
Vendes = 72.000 
Saldos mitjans de clients = 4.000 
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Si dividim les vendes de l’any entre els dies de l’any el resultat són les vendes 
que, generalment, ha realitzat l’empresa diàriament: 
 

  
 
Si ara dividim els saldos mitjans de clients entre les vendes diàries, el resultat 
ens indica, el nombre de dies de venda que tenim sense cobrar (el que tarden a 
pagar els clients): 
 

  
 
La duració del PMM serà de: 60 + 20 = 80 dies. És el temps que tardem des 
que comprem la mercaderia fins que la cobrem. Si he de comprar la 
mercaderia al comptat, de caixa ixen uns diners que no hi tornen fins 
transcorreguts 80 dies generalment. Els diners per a pagar la mercaderia els 
podem obtenir dels recursos propis o bé dels recursos aliens a llarg termini, ja 
que fins d’ací a 80 dies no podrem reposar els diners. 
 
És pràctica habitual que obtinguem dels nostres proveïdors ajornaments en el 
pagament de les factures per compres. D’aquesta manera, disminueixen les 
necessitats de disposar de recursos per a fer front als pagaments del procés de 
producció. Podem calcular el termini que ens concedeixen els proveïdors amb 
les següents dades comptables: compres i saldos mitjans de proveïdors.  
 
Termini de pagament:  
 
Compres = 21.000 
Saldos mitjans de proveïdors = 3.000 
 
Si dividim les compres de l’any entre els dies de l’any, el resultat són les 
compres que, generalment, ha realitzat l’empresa diàriament: 
 

 
 
Si ara dividim els saldos mitjans de proveïdors entre les vendes diàries, el 
resultat ens indica el nombre de dies de compres que tenim sense pagar (temps 
que tardem a pagar als proveïdors): 
  

 
 
Podem obtenir el nou PMM tenint en compte el finançament obtingut dels 
proveïdors: 60 + 20 – 54 = 26 dies. El pagament al proveïdor es realitza als 54 
dies de feta la compra; com encara no hem cobrat la venda, els diners per al 
pagament han d’eixir dels recursos propis o dels recursos aliens a curt termini. 
 
La duració del cicle d’explotació afecta la composició de l’actiu i del passiu 
corrent. Això ho podem estudiar en l’exemple següent:  

200
360

000. 72
=

20 
200
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=

55,55
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=
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=
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Exemple 
 
Reflectim en un balanç les dades referides als saldos i existències mitjanes: 
 
Existències mitjanes: 3.000 
Saldos mitjans de clients: 4.000 
Saldos mitjans de proveïdors: 3.000 
 
Perquè l’actiu i el passiu sumen el mateix, suposem que la diferència entre els 
saldos mitjans de l’actiu i del passiu correspon als recursos propis. 
 

ACTIU PAT. NET I PASSIU 
 
Existències 
3.000 

 
Recursos propis 
4.000 
  

Clients 
4.000 
 

Proveïdors 
3.000 

 
L’actiu que tenim és actiu corrent, i del passiu, una part és passiu corrent i 
una altra recursos propis. El balanç que tenim està equilibrat financerament: 
AC = 7.000 > PC = 3.000. Per tant, el seu capital circulant: CC = AC – PC = 
7.000 – 3.000 = 4.000. 
 
El capital circulant és la inversió que ha de finançar l’empresa amb recursos 
propis (correspondria a mercaderia comprada i no venuda, o bé, no cobrada). 
També poden ser recursos aliens a llarg termini. En aquests supòsits, la 
inversió en el capital circulant representa un cost financer per a l’empresa. 
  
No sabem si el capital circulant que té l’empresa és molt o és poc si no ho 
comparem amb altres empreses o amb la mitjana de les empreses del sector. Si 
podem obtenir aquesta informació, el següent pas serà calcular quin ha de ser 
el nostre capital circulant ideal. 
 
3.3 Capital circulant ideal 
 
Suposem que obtenim les següents dades del sector: 
 
• Els clients paguen als 10 dies. 
• Als proveïdors se’ls paga als 60 dies. 
• Les existències de mercaderies es queden generalment 50 dies en el 

magatzem fins que són venudes. 
 
Si comparem les dades dels terminis del sector amb les nostres: 
 

Compte Empresa Sector Comentari 
Existències 
Clients 
Proveïdors 

60 
20 
50 

50 
10 
60 

Per damunt de la mitjana. Estem pitjor 
Per damunt de la mitjana. Estem pitjor 
Per davall de la mitjana. Estem pitjor 
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Veiem que estem pitjor que la mitjana del sector. L’ideal seria acostar-se a 
aquesta mitjana. Per a això, quantificarem amb les dades del sector quin hauria 
de ser el nostre capital circulant ideal. 
 
Calcularem les existències mitjanes i els saldos mitjans de clients i proveïdors 
“ideals”. 
 
Existències mitjanes: Si dividim el consum de mercaderies a l’any entre els 
dies de l’any obtenim el consum dia que, multiplicat pels dies que han d’estar 
les mercaderies en el magatzem, segons les dades del sector, ens donará 
l’existència mitjana: 
 

2.50050x 
360

18.000sector x termini
any dies

any Consum
==  

 
Saldos mitjans clients: Dividint les vendes per any entre els dies de l’any 
obtenim les vendes per dia que, multiplicades pels dies que tarden a pagar els 
clients segons les dades del sector, ens donaran el saldo mitjà de clients: 
 

2.000x10
360

72.000sector x termini
360

any Vendes
==  

 
Saldos mitjans proveïdors: Dividint les compres de l’any entre els dies de 
l’any, obtenim les compres per dia, que, multiplicades pels dies que es tarda a 
pagar als proveïdors, segons les dades del sector, ens donaran el saldo mitjà de 
proveïdors: 
 

3.333x60
360

20.000sector x termini
360

any Compres
==  

 
Amb les dades “ideals”, tornem a obtenir el balanç de situació: 
 

ACTIU PAT. NET I PASSIU 
 
Existències 
2.500 

 
Recursos propis 
1.167 
  

Clients 
2.000 

Proveïdors 
3.333 

 
Si el cicle d’explotació de l’empresa s’ajustara al del sector, la seua situació 
financera a curt termini milloraria. El capital circulant ha disminuït amb 
relació al seu capital circulant real:  
 
CC = 4.500 – 3.333 = 1.167  
 
La variació del capital circulant és una disminució de 4.000 – 1.167 = 2.833. 
Això significa que l’empresa té menys costos de finançament de les seues 
inversions en actius corrents, ja que es redueixen les necessitats de 
finançament. 
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3.4 Les ràtios 
 
Les ràtios són quocients que relacionen diferents magnituds buscant una 
relació lògica i significativa. La seua utilitat depèn de com s’interpreten. En 
moltes ràtios les magnituds que hi ha en el numerador estan correlacionades 
amb les magnituds del denominador, de manera que si actuem sobre una 
d’elles a fi de millorar la ràtio podem afectar de forma negativa l’altra 
magnitud. El resultat d’una ràtio no ens diu res si no el comparem amb: 
 

• El seu valor en períodes de temps anteriors. 

• El seu valor amb les ràtios del sector. 

• El seu valor amb un estàndard prèviament determinat. 
 
3.4.1 Estudi dels diferents ràtios de corrent 
 
Les ràtios de corrent mesuren la liquiditat o solvència a curt termini de 
l’empresa. Relacionen els actius corrents amb els passius corrents, però a 
l’hora de valorar correctament el resultat de la ràtio cal tenir en compte alguns 
aspectes que poden tenir la seua incidència sobre la liquiditat a curt termini, 
com per exemple compromisos que tinga firmats l’empresa (avals), futures 
regulacions de la plantilla de treballadors de l’empresa, que tinga actius no 
corrents que puguen convertir-se en líquids ràpidament, fàcil accés al crèdit 
bancari, etc.  
 
Ràtio de circulant: 
 

correntPassiu 
correntActiu  

 
La ràtio mesura el grau de cobertura de l’actiu corrent respecte del passiu 
corrent. Com més gran siga l’actiu corrent respecte del passiu corrent, major 
serà la seguretat de poder pagar els deutes amb aquests actius.  
 
Ràtio de la prova de l’àcid: 
 

correntPassiu 
sExistènciecorrent Actiu −  

 
En aquest ràtio llevem de l’actiu corrent les existències, ja que representa la 
partida que pot tardar més a ser líquida (problemes a l’hora de vendre els 
productes, existències obsoletes, etc.).  
 
Ràtio de tresoreria:  
 

correntPassiu 
c/t a financera InversióTresoreria +  

 
En el numerador deixem les partides que representen diners líquids (tresoreria) 
o partides que tinguen un alt grau de liquiditat com inversions financeres a curt 
termini.  
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4 Anàlisi de la situació financera a llarg termini 

L’anàlisi financera a llarg termini té com a objectiu estudiar la capacitat que té 
l’empresa per a fer front als seus compromisos de pagament a llarg termini. A 
llarg termini la solvència de l’empresa dependrà de la composició dels seus 
actius, dels seus passius i d’una combinació dels dos. 
 
4.1 L’actiu 
 
Si analitzem els actius ens hem de fixar en la seua estructura econòmica, la 
proporció entre actius corrents i actius no corrents. Els actius corrents afecten 
la liquiditat actual que té l’empresa. Els actius no corrents són una garantia per 
a poder fer front als seus compromisos futurs. Hi ha actius no corrents que són 
fàcilment revalorables (edificis, terrenys). 
 
El volum dels actius, tant no corrents com corrents, ha de ser el necessari 
perquè l’empresa puga realitzar la seua activitat econòmica. Amb els actius les 
empreses generen les seues vendes, per tant, una mesura de la utilització dels 
seus actius és la relació entre les vendes i els actius que les han generat. Com 
més gran siga aquesta relació, podem dir que s’han gestionat més eficientment 
els actius. Podem utilitzar les relacions següents: 
 

circulantActiu 
Vendes

fixActiu 
Vendes

lActiu tota
Vendes

 

 
Interessa que el quocient siga el major possible, per exemple, si el quocient és 
1,2, vol dir que, per cada euro invertit en l’actiu, l’empresa genera 1,2 euros de 
venda. Com més euros s’obtinga per cada euro invertit, més eficientment 
s’estan gestionant els actius de l’empresa. 
 
4.2 El passiu 
 
Si analitzem el passiu ens hem de fixar en la seua estructura financera, la 
proporció entre recursos propis, deute a llarg termini i deute a curt termini. Si 
la major part del passiu està format per recursos propis (capital més reserves), 
l’empresa presenta una estabilitat financera i no tindrà problemes de solvència 
a llarg termini. En canvi, si la major part del passiu són recursos aliens, cal 
tenir en compte la seua exigibilitat temporal. No és el mateix que el venciment 
dels recursos aliens siga a curt termini que a llarg termini. Si l’exigible és a 
curt termini, l’empresa presenta major inestabilitat financera, cal estar 
negociant constantment amb els creditors la renovació del deute. És millor que 
l’exigible siga a llarg termini, encara que també té el seu inconvenient, pels 
compromisos de pagament futur que origina el deute.  
 
Podem utilitzar una ràtio que ens permet mesurar la proporció que hi ha dins 
de l’exigible, entre curt i llarg termini, es coneix com ràtio de qualitat del 
deute: 
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correntPassiu 
corrent noPassiu  

 
El resultat del ràtio ha de ser el menor possible. 
 
4.3 L’endeutament 
 
Depenent de la proporció que hi haja dins del passiu entre els recursos propis i 
aliens, l’empresa presenta un determinat nivell d’endeutament, també 
anomenat d’alçament. L’ideal seria que la proporció entre recursos propis i 
aliens siga del 50%: la meitat del passiu recursos propis, l’altra meitat recursos 
aliens. En la pràctica les empreses presenten diferents nivells d’endeutament, 
que vénen mesurats per la ràtio: 
 

propis Recursos
alPassiu tot  

 
Si el resultat de la ràtio és 0,8, indica que, per cada euro de recursos propis, 
devem 0,8 euros. Si el resultat és igual a 2, per cada euro de recursos propis 
devem 2 euros. 
 
També podem utilitzar una altra ràtio per a mesurar l’endeutament: 
 

alPassiu tot  propis Recursos
alPassiu tot

+
 

 
Si el resultat de la ràtio és 0,8, indica que, de cada euro que tenim en el passiu 
es deuen 0,8 euros. 
 
4.4 Ràtio que relaciona l’actiu amb el passiu 
 
Podem ara acabar relacionant l’actiu i el passiu per a calcular la solvència a 
llarg termini. Utilitzem la ràtio següent: 
 

corrent noActiu 
permanents Recursos  

 
El resultat de la ràtio ha de ser major que 1. El fet de ser major que 1 ens 
indica que una part dels recursos permanents estan sent empleats en el 
finançament de l’actiu corrent. D’aquesta manera, l’empresa està complint 
amb l’equilibri financer. 

5 Efecte dels costos fixos sobre els resultats de 
l’empresa 

 
Fins ara hem aplicat l’anàlisi financera a l’estudi de la solvència tant a curt 
com a llarg termini a través del seu balanç de situació i a l’estudi de la 
rendibilitat a través del compte de pèrdues i guanys. L’anàlisi l’hem feta amb 
dades actuals i dades de períodes anteriors, comparant la situació actual amb la 
situació anterior i quina ha sigut l’evolució. També ens interessa conèixer si 
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l’empresa amb la seua actual estructura econòmica, financera i de costos pot 
ser viable en un futur.  
 
La viabilitat d’una empresa en el futur es resumeix en la seua capacitat per a 
poder fer front als seus compromisos de pagament. Aquesta capacitat 
s’aconsegueix a través dels seus resultats, és a dir, que l’empresa siga rendible 
en el futur, cosa que depèn dels ingressos per vendes, dels costos d’explotació 
i dels costos financers.  
 
La variació en els ingressos per les vendes dependrà de l’evolució de la 
demanda i de la situació econòmica en general. 
 
L’efecte dels costos d’explotació sobre el resultat futur dependrà del tipus de 
costos que tinga l’empresa. Hi ha dos tipus de costos d’explotació: 
 
Costos variables: Són aquells que varien d’acord amb la xifra de vendes. 
S’incrementen quan s’incrementen les vendes i disminueixen quan 
disminueixen les vendes. Costos variables són, per exemple, les compres, els 
subministraments, les reparacions i les comissions. 
 
Costos fixos operatius: Són aquells que no depenen de la variació en la xifra 
de vendes. Augmenten o disminuïsquen les vendes, els costos fixos no varien. 
Costos fixos són, per exemple, les amortitzacions, els lloguers, els tributs, les 
assegurances, els contractes de manteniment, les despeses de personal, la 
publicitat. 
 
Els costos financers són els que depenen de l’estructura financera de 
l’empresa, del seu endeutament. Els costos financers tenen la consideració de 
costos fixos. Això és degut al fet que les empreses mantenen un mateix nivell 
d’endeutament. Els costos fixos financers a pagar tots els anys poden ser 
aproximadament els mateixos. 
 
La possibilitat que l’empresa no arribe a uns determinats resultats en el futur 
s’anomena risc. El nivell de risc que pot tenir una empresa ve condicionat per 
la seua estructura de costos fixos.  
 
La possibilitat que l’empresa no puga cobrir tots els seus costos d’explotació 
variables i fixos es denomina risc operatiu. 
 
La possibilitat que l’empresa no puga cobrir tots els seus costos fixos financers 
es denomina risc financer. 
 
Podem fer-nos una idea del nivell de risc operatiu que té una empresa a través 
de dos tipus d’anàlisi: 
 

• Llindar de rendibilitat  

• Palanquejament operatiu  
 
Podem fer-nos una idea del nivell de risc financer que té una empresa a través 
de l’anàlisi del: 

• Palanquejament financer 
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5.1 Llindar de rendibilitat 
 
Es diu que una empresa es troba o ha aconseguit el “llindar de rendibilitat”, 
també anomenat “punt mort”, quan amb el valor de les vendes realitzades fins 
aquell moment ha cobert ja els costos variables corresponents al volum de 
producció venut i tots els costos fixos (d’explotació i financers) de l’exercici 
econòmic. A partir de aquest punt la diferència entre els ingressos i els costos 
variables de les unitats addicionals és igual al benefici, ja que els costos fixos 
s’han recuperat en la seua totalitat. 
 
En el cas d’una empresa que elabora un sol producte, el punt mort pot calcular-
se de manera senzilla. Així, anomenant: 
 
X = volum de vendes expressat en unitats físiques. 
P = preu de venda unitari que se suposa constant per a qualsevol volum de 
producció. 
Cv = cost variable que generalment correspon a cada unitat. Se suposa que 
també es manté constant per a qualsevol volum de producció. 
CF= costos fixos totals corresponents a l’exercici econòmic. 
CT = CF + Cv X = costos totals. 
IT = PxX = ingressos totals. 
 
El punt mort vindrà donat pel valor de X que verifica l’equació següent: 

 

 on:  el resultat són unitats físiques a vendre. 
 
Exemple 
 
• Determinar el llindar de rendibilitat de l’empresa sabent que: 
 
Preu de venda unitari = 50 
Cost variable unitari = 30 
Costos fixos totals = 20.000 
Benefici per unitat = 50 – 30 = 20 
 
Si per cada unitat venuda obtenim un benefici brut de 30 €, quantes unitats 
haurem de vendre per a cobrir els 20.000 € de costos fixos? 
 

 
 
Les unitats a vendre a l’any són 1.000. Si tenim previst vendre, per exemple, 
5.000 unitats, no tindrem problemes a aconseguir el llindar de rendibilitat. 
Però, si tenim previst vendre, per exemple, 1.200 unitats, hi ha la possibilitat 
per circumstàncies pròpies o alienes a l’empresa de no aconseguir el llindar de 
rendibilitat. 
 
Si volem obtenir el llindar de rendibilitat en unitats monetàries, realitzem en el 
denominador la transformació següent: 
 

I PxX C C C XT T f v= = = +

vC P
CF 

X 
− 

=

unitats1.000
20

20.000
=
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brut Marge
CF

P
vC

1

CF

P
vCP

CF
=

−

=
−

 

  
El denominador expressa el benefici brut que obté l’empresa per cada euro de 
venda. 
 
• Determinar el llindar de rendibilitat en euros sabent que: 
 
Preu de venda unitari = 50 
Cost variable unitari = 30 
Costos fixos totals = 20.000 
 
Marge unitari: 20 / 50 = 0.4  
 
Si per cada euro de venda obtenim un benefici brut de 0,6 euros, quants euros 
hem d’obtenir per vendes per a cobrir els 20.000 € de costos fixos? 
 

 
5.2 Alçament operatiu  
 
S’anomena alçament operatiu a aquest efecte que produeixen els costos fixos 
d’explotació en el BAIT. Ho podem explicar amb un exemple: 
 
Suposem dos empreses A i B que tenen les mateixes vendes, els mateixos 
costos variables però difereixen en els seus costos fixos operatius. El BAIT 
obtingut per cada una d’elles és: 
 

 Empresa A Empresa B 
Vendes 
Cost de vendes 
Benefici brut  
Costos fixos operatius 
BAIT 

50.000 
20.000 
30.000 
20.000 
10.000 

50.000 
20.000 
30.000 
10.000 
20.000 

 
Què ocorre amb el BAIT si les vendes de les dues empreses s’incrementen en 
el 20%? Els costos variables per definició també s’incrementen. El nou BAIT i 
la seua variació d’una situació a una altra seria: 
 

 Empresa A Empresa B 
Vendes 
Cost de vendes 
Benefici brut  
Costos fixos operatius 
BAIT 

60.000 
24.000 
36.000 
20.000 
16.000 

60.000 
24.000 
36.000 
10.000 
26.000 

 
Variació en el BAIT 60% 30% 

 
El BAIT s’incrementa molt més en l’empresa que té majors costos fixos, 60%.  
 

euros000.50
0,4

20.000
=
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Què ocorre amb el BAIT si les vendes de les dos empreses disminuïxen en un 
20%? Els costos variables per definició també disminueixen. El nou BAIT i la 
seua variació amb la situació inicial seria: 
 

 Empresa A Empresa B 
Vendes 
Cost de vendes 
Benefici brut 
Costos fixos operatius 
BAIT 

40.000 
16.000 
24.000 
20.000 
4.000 

40.000 
16.000 
24.000 
10.000 
14.000 

 
Variació en el BAIT - 60% - 30% 

 
El BAIT disminueix molt més en l’empresa que té uns majors costos fixos, 
-60%. 
 
Donats uns percentatges de variació en la xifra de vendes, els percentatges de 
variació en el BAIT són sempre majors en les empreses que tenen més costos 
fixos. Aquest efecte és el que es denomina alçament operatiu (Ao). Partint 
d’unes dades determinades, podem obtenir directament la variació en 
percentatge del BAIT per a una determinada variació en percentatge de la xifra 
de vendes, per mitjà de la següent expressió (per a l’empresa A): 
 

3
20.00020.00050.000

20.00050.000
CFOCVV

CVV
oA =

−−
−

=
−−

−
=  

  
El resultat s’expressa en tant per cent. L’empresa A té un alçament operatiu 
del 300%. Això significa que, si les vendes s’incrementaren en un 100%, el 
BAIT s’incrementaria en un 300%. 
  
En l’exemple anterior si les vendes de A s’han incrementat en el 20%, per una 
simple regla de tres, podem obtenir en quant es va a incrementar el BAIT 
(60%). 
 
5.3 Alçament financer  
 
S’anomena alçament financer aquest efecte que produeixen els costos fixos 
financers en el benefici dels accionistes. Ho podem explicar amb un exemple: 

 
Suposem dues empreses que tenen el mateix passiu, però presenten distintes 
estructures financeres: 

 
PAT. NET I PASSIU Empresa A Empresa B 

Capital social 
Deute 5% 
Nombre d’accions 

100.000 
100.000 

100 

50.000 
150.000 

50 
 
Les dues empreses tenen el mateix BAIT de 15.000; per tant, el benefici per 
acció per a cada una de les empreses, considerant una taxa impositiva del 30%, 
quedaria: 
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 Empresa A Empresa B 
BAIT 
Costos financers fixos  
Benefici abans d’impostos 
Impostos 30% 
Benefici després d’impostos 
Benefici per acció 

15.000 
5.000 
10.000 
3.000 
7.000 
70 

15.000 
7.500 
7.500 
2.250 
5.250 
105 

 
Què ocorre amb el benefici per acció si el BAIT de les dues empreses 
s’incrementa en un 20%? 
 

 Empresa A Empresa B 
BAIT 
Costos financers fixos  
Benefici abans d’impostos 
Impostos 30% 
Benefici després d’impostos 
Benefici per acció 

18.000 
5.000 

13.000 
3.900 
9.100 

91 

18.000 
7.500 

10.500 
3.150 
7.350 
147 

Variació en el benefici de l’accionistes 30,00% 40,00% 
 
El BPA de l’empresa endeutada creix molt més que el de l’empresa que no ho 
està tant. 
 
Què ocorre amb el BPA si el BAIT disminueix en un 20% en les dues 
empreses? 
 

 Empresa A Empresa B 
BAIT 
Costos financers fixos  
Benefici abans d’impostos 
Impostos 30% 
Benefici després d’impostos 
Benefici per acció 

12.000 
5.000 
7.000 
2.100 
4.900 

49 

12.000 
7.500 
4.500 
1.350 
3.150 

63 
Variació en el benefici de l’accionistes -30,00% -40,00% 

 
El BPA de l’empresa endeutada disminueix molt més que el de l’empresa que 
no ho està tant. 
 
L’efecte que produeixen els costos fixos financers sobre el benefici per acció 
dels accionistes s’anomena alçament financer (Af). Podem obtenir 
directament la variació en percentatge del BPA per a una determinada variació 
en percentatge del BAIT, per mitjà de l’expressió següent: 
 

 
 
El resultat s’expressa en tant per cent. L’alçament financer de l’empresa A és 
del 150%. Significa que, si el BAIT s’incrementa en un 100%, el benefici per 
acció s’incrementa en un 150%. 
 
Si el BAIT s’incrementa en un 20%, per una simple regla de tres podem 
obtenir quant s’incrementa el BPA de l’empresa A: 20% x 150% = 30%. 
 
 

1,5
5.00015.000

15.000
IBAIT

BAIT
fA =

−
=

−
=
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Comercialització i investigació de 
mercats 

Objectius del capítol 

1. Reconèixer la necessitat aplicar les tècniques de màrqueting.  

2. Estudiar les característiques particulars del màrqueting i el seu procés 
de planificació.  

3. Entendre la importància de la investigació de mercats.  

4. Conèixer els principals instruments de màrqueting. 

5. Aplicar les eines de màrqueting.  
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Plantejament del problema 
 
La petita i mitjana empresa alacantina juga un paper d’especial rellevància en 
l’economia de la província, tant en termes de generació d’ocupació com de 
riquesa. Per això, en un entorn tan competitiu com l’actual, on les grans 
multinacionals s’expandeixen amb rapidesa, és important dominar els 
instruments necessaris per a la direcció i gestió. Entre tots ells, mereix especial 
atenció el màrqueting, atés que en els últims anys ha adquirit gran rellevància 
en l’àmbit de la gestió empresarial. Aquest cas se centra en el disseny de 
l’estratègia de màrqueting d’una empresa pertanyent a un dels sectors 
tradicionals de l’economia alacantina: el sector jogueter. 
 
Suposa que dirigeixes el departament de màrqueting de l’empresa joguetera 
AlacanToys SA que es dedica a la comercialització de joguets enfocats a 
xiquets en edat escolar (de 0 a 12 anys).  
 
L’empresa AlacanToys SA ha decidit diversificar el seu negoci i introduir en 
el mercat espanyol una línia de joguets educatius durant l’any 2010. A aquest 
efecte, cal que dissenyes les directrius bàsiques de l’estratègia de 
marketing-mix (producte, preu, distribució i comunicació) per a la 
introducció d’aquesta línia de joguets en el mercat espanyol.  
 
Actualment, l’empresa AlacanToys SA dóna faena a 74 treballadors i l’últim 
any els seus ingressos d’explotació han ascendit a 18.910.593 €. A continuació 
mostrem un quadre amb algunes dades més de l’empresa.  
 

Dades de l’empresa AlacanToys SA (en €) 
Ingressos d’explotació 18.910.593 
Import net de xifra de vendes 18.829.066 
Consum de mercaderies i de matèries 8.138.975 
Resultat brut 10.771.618 
Altres despeses d’explotació 9.336.335 
Resultat explotació 1.435.283 
Ingressos financers 41.071 
Despeses financeres 353.274 
Resultat financer -312.203 
Result. ordinaris abans d’impostos 1.123.080 
Impostos sobre societats 3.148 
Resultat activitats ordinàries 1.119.932 
Ingressos extraordinaris 105.689 
Despeses extraordinàries 280.585 
Resultats activitats extraordinàries -174.896 
Resultat de l’exercici 945.036 
 
L’extensió de l’informe no ha de sobrepassar les quatre pàgines de 
grandària DIN-A4 i format Word; una vegada estiga acabat, envia’l al 
professor.  
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Recomanacions per a la solució 

Per a la realització d’aquest treball pots utilitzar tota la informació disponible 
sobre el sector que puges localitzar i que consideres necessària. En tot cas, els 
aspectes propis del disseny de l’estratègia de màrqueting de la teua empresa 
poden ser ficticis, si bé cal que siguen coherents amb la realitat a què 
s’enfrontaria l’empresa en el cas d’aplicar-se al mercat espanyol.  
 
L’orientació que has de donar al treball ha d’establir-se en un horitzó temporal 
anual, per la qual cosa l’estratègia de màrqueting s’englobarà dins del pla de 
màrqueting clàssic: 1) Anàlisi de la situació; 2) Establiment d’objectius; 3) 
Disseny de l’estratègia per a l’any considerat; i 4) Programa d’accions, 
pressupost i eines de control. 
 
Atès que el teu departament ja ha treballat en el projecte, es presenta a 
continuació part del pla de màrqueting, en el qual hauràs d’emmarcar el 
disseny de la teua estratègia, i que pot ajudar-te en el disseny de l’estratègia de 
marketing-mix. 
 
MISSIÓ DE L’EMPRESA: 
 
“La nostra raó de ser són els xiquets i xiquetes del mercat espanyol, amb la 
intenció ferma de contribuir al seu entreteniment, i així també potenciar valors 
com la integració familiar, la cooperació, el respecte i la tolerància. Al seu 
torn, donem suport a l’educació i capacitació en el seu procés de formació 
integral, amb la qual cosa oferim productes apropiats (joguets…), destacats pel 
seu nivell de qualitat, disseny, seguretat, innovació, nivell tecnològic i molt 
respectuosos amb el medi ambient. Ressaltem el valor del talent humà 
(propietaris, directius, col·laboradors, proveïdors, etc.), traduït en experiències 
satisfactòries, reconegut, amb relacions equilibrades i justament recompensat. 
Així mateix, creiem en un creixement i desenvolupament sostenible, amb 
adequats nivells de rendibilitat; projectant una imatge pública reconeguda, 
justa i solidària, participant en causes socials que aporten riquesa a la societat i 
satisfacció per als xiquets i xiquetes. 
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1. Anàlisi de la situació. 
DAFO del sector del joguet 

AMENACES OPORTUNITATS 
A1 Competitivitat de les multinacionals O1 Diversificació/ reposicions de joguets 

antics/ joguets terapèutics 
A2 Productes importats de països asiàtics O2 Internacionalització de les empreses 

jogueteres espanyoles 
A3 Increment de la importació O3 Creació de grups empresarials per a millorar 

l’exportació 
A4 Concentració de la clientela O4 Actitud dels consumidors a valorar 

positivament els joguets 
A5 Baixa taxa de natalitat O5 Major preocupació social pel 

desenvolupament dels xiquets 
A6 Canvis en els hàbits de consum dels 
xiquets 

 

A7 Tendència a la baixa disponibilitat de 
renda dels espanyols. Menor capacitat 
d’estalvi. 

 

DEBILITATS FORTALESES 
D1 Estacionalitat del sector F1 Concentració d’empreses (aparició de 

clústers)/Empreses de caràcter familiar 
D2 Mercat atomitzat F2 Deslocalització de la producció 
D3 Falta d’innovació, formació i 
capacitat financera 

F3 El valor afegit dels joguets espanyols 
gràcies a AIJU. 

D4 Producte de temporada i substitutiu F4 Elevades inversions inicials, les restriccions 
legals i governamentals en la UE i a escala 
nacional  

D5 Requeriment de mà d’obra intensiva i 
discontínua 

F5 Ampli nivell d’informació per part dels 
consumidors 

D6 Alts costos de producció  
D7 Competència deslleial  

 
2. Plantejament/establiment dels objectius. 
 
Mercat objectiu 
 
L’empresa orienta la seua estratègia de marketing-mix al públic objectiu de 
xiquets i xiquetes (6-9 anys d’edat) de famílies d’estrat mitjà-mitjà, de manera 
que segueix estratègia de segmentació concentrada. Quant a la grandària, es 
considera que aquest segment té un grandària molt apropiada, perquè segons 
dades estimades de l’INE a data del 2007 (data de referència 1 de juliol i amb 
població resident), la població de xiquets a Espanya amb el rang d’edat de 5-9 
anys és de 2.096.058. Per comunitat, el rang d’aquesta població està més 
concentrat a Andalusia, amb 419.157 xiquets; seguit de Catalunya, amb 
337.649 xiquets, i Madrid, amb 291.984; entre Madrid i Catalunya es 
concentra més del 30% de xiquets d’aquesta edat i si hi integrem a Andalusia, 
la concentració de xiquets arribaria a més del 50%.  
 
Segons criteris psicològics i pedagògics, els xiquets d’entre 6-9 anys 
conformen el col·lectiu de la tercera infància: són inquiets, dinàmics, es 
comencen a interessar més pels jocs en companyia. A l’hora de prendre la 
decisió de compra, els pares valoren molt la qualitat educativa del joguet, a 
més del fet que siga de gust del xiquet.  
 
Visió 
 
En el 2013 ens veiem com una empresa líder en el mercat de joguets educatius 
d’Espanya: segment mitjà-mitjà, amb clients satisfets i amb un posicionament 
de productes amb una relació qualitat/preu que sobreïx a la del mercat, 
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contribuint en forma efectiva amb la lúdica i en concordança a la formació 
integral dels xiquets, brindant innovació, disseny, nivell tecnològic i adequat 
respecte pel medi ambient. Tindrem un talent humà motivat i compromès amb 
l’organització, projectant en conjunt una imatge pública solidària i cooperant 
amb els xiquets més necessitats. 
 
Objectius estratègics 
 
• Desenvolupar el mercat d’Espanya amb vendes per a l’any de 2013 de 

41,6 milions d’euros. 

• Aconseguir un nivell de rendibilitat bruta (marge net) per al 2013 del 10%. 

• Aconseguir per al 2013 un posicionament de lideratge en el mercat de 
joguets educatius: segment mitjà–mitjà. 

 
3. Disseny d’estratègies de marketing-mix. 
 
Sobre aquest aspecte tens gran llibertat d’acció. En tot cas, recorda la 
necessitat de coherència, la possibilitat d’aplicar l’estratègia d’acord amb les 
característiques de la teua empresa, així com qualsevol altre aspecte que 
consideres necessari i que ha de conduir que, finalment, l’estratègia de 
màrqueting siga vàlida. 
 
A continuació es detallen, per a cada un dels instruments de màrqueting bàsics, 
algunes de les especificacions que podria considerar-se. 
 
• Producte: cartera de productes, diferenciació del producte, marques, 

envasos, garanties, qualitat, etc. 

• Preu: estratègia de fixació de preus, política de descomptes, etc. 

• Distribució: canal de distribució i intermediaris, logística o distribució 
física; activitats de merchandising, etc.  

• Comunicació: objectius del pla de comunicació, instruments a utilitzar 
(venda personal, promoció de vendes, relacions públiques, publicitat, 
altres instruments), mitjans, pressupostos, etc.  

1 El concepte de màrqueting 

En els últims anys, la paraula “màrqueting” s’ha convertit en una de les més 
utilitzades en l’àmbit empresarial. No obstant això, el concepte de màrqueting 
que s’observa en els mitjans de comunicació (p. ex., premsa o TV) no sempre 
es correspon amb el concepte científic. 
 
Una forma útil d’entendre el màrqueting és a partir del concepte de relació 
d’intercanvi, ja que constitueix el que és l’objecte d’estudi del màrqueting. 
Una relació d’intercanvi és un acte de comunicació entre dues o més parts, en 
el qual aquestes s’entreguen mútuament alguna cosa valuosa i útil per a 
ambdues. Mitjançant l’intercanvi les persones obtenen els productes que 
necessiten. Encara que les relacions d’intercanvi han existit sempre (p. ex., el 
bescanvi és una forma d’intercanvi), el màrqueting es caracteritza per ser una 
forma diferent de concebre-les i executar-les.  
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Atès que el màrqueting estudia les relacions d’intercanvi, el seu àmbit 
d’actuació no és exclusivament empresarial. En tot cas, aquest tema se centra, 
exclusivament, en el màrqueting empresarial. 
 
• Com a forma de concebre la relació d’intercanvi es diu que el màrqueting 

és una filosofia que aborda els intercanvis centrant-se en l’identificació i 
satisfacció de les necessitats i desitjos dels consumidors. 

• Com a forma d’executar les relacions d’intercanvi, el màrqueting és una 
tècnica que inclou un adequat procés de planificació i execució amb la 
finalitat d’identificar, crear, desenvolupar i servir la demanda.  

 
A pesar de la curta història del màrqueting (a penes un segle), la definició del 
màrqueting ha anat variant al llarg del temps. La definició més recent de 
màrqueting l’ofereix l’Associació Americana de Màrqueting (AMA. 
www.marketingpower.com) en 2004, que el defineix de la manera següent: 
 
“Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 
communicating and delivering value to customers and for managing customer 
relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders”. 
 
La traducció literal de la qual seria:  
 
“El màrqueting és la funció i el conjunt de processos que desenvolupa una 
organització per a crear, comunicar i proporcionar valor als clients i per a 
gestionar les relacions amb els clients de manera que beneficie l’organització i 
els seus grups clau”. 
 
Aquesta definició tracta de recollir la necessitat que els responsables de 
màrqueting consideren no solament les necessitats dels seus clients, sinó també 
dels seus públics objectius. La majoria d’empreses s’han preocupat 
tradicionalment pels seus accionistes; no obstant això, el punt de partida de 
qualsevol empresa ha de ser identificar i satisfer els grups clau que possibiliten 
la seua existència (clients, empleats, subministradors, distribuïdors), amb la 
finalitat de desenvolupar intercanvis que realcen el benestar a llarg termini de 
tots aquests grups clau i de la societat en el seu conjunt. 
 

Responsabilitat social corporativa 
 

 

Si bé la finalitat del màrqueting és satisfer les necessitats del consumidor, 
s'ha de tenir en compte que el consumidor desenvolupa la seua activitat 
dins d'una societat. De fet, el que és bo per a un consumidor i una empresa 
podria arribar a ser perjudicial per a la resta de la societat en el seu conjunt 
(p. ex., els desodorants que contenen CFC poden perjudicar la capa d'ozó). 
En aquest sentit, cal que els responsables de màrqueting siguen conscients 
de la responsabilitat social del màrqueting, és a dir, l'obligació que tenen 
les empreses que les accions de màrqueting tinguen efectes positius en la 
societat, permetent reduir els seus efectes negatius. 
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2 La planificació estratègica i la planificació de 
màrqueting 

La planificació estratègica crea el marc en què s’enquadra la resta de la 
planificació de l’empresa, incloent la planificació de màrqueting. Aquest 
procés comença amb la definició de la missió de l’empresa o declaració formal 
del propòsit general de l’empresa. Algunes empreses defineixen la seua missió 
en termes de producte (p. ex., fabriquem i venem sabates), però l’orientació de 
màrqueting recomana definir la missió en termes de satisfacció de necessitats, 
és a dir, en termes de mercat (p. ex., Nike: venem l’experiència i l’emoció de 
la competició, de l’esport). 
 
Partint de la missió, es formulen els objectius que guiaran l’empresa en la 
consecució de la seua missió. A continuació es decideix sobre la cartera de 
negocis, els productes apropiats i la prioritat que es donarà a cada un 
d’aquests. L’empresa du a terme una anàlisi de la cartera de negocis actual per 
a identificar les àrees de negoci més rendibles, en les quals invertiran recursos, 
i les menys rendibles, en les quals reduiran la inversió o fins i tot es 
plantejaran la seua eliminació.  
 
Les àrees de negoci es coneixen com unitats estratègiques de negoci (UEN). 
Una UEN pot ser un departament d’una empresa, una línia de productes dins 
d’un departament o fins i tot un únic producte o una única marca. 
 
Una vegada que l’empresa ha establit en el seu pla estratègic en quines àrees 
de negoci operarà i quins seran els seus objectius corresponents, les distintes 
unitats de negoci elaboren plans més detallats. És en aquest punt on s’enquadra 
la planificació de màrqueting, que es dóna tant a nivell d’unitat de negoci, com 
de producte o mercat, depenent de l’empresa. La planificació de màrqueting 
implica l’elaboració d’estratègies per a assolir els objectius de cada unitat de 
negoci, producte o mercat. 
 
D’aquesta manera, és fonamental entendre el lloc que ocupa el pla anual de 
màrqueting en el pla estratègic i la subordinació del primer als plantejaments 
del segon. 
 
El pla estratègic dirigeix la gestió de forma coordinada entre els departaments 
(p. ex., màrqueting, finances, producció, comptabilitat, etc.) per a assolir els 
objectius estratègics de l’empresa. Es defineix com el procés de 
desenvolupament i manteniment d’un ajust estratègic entre els objectius de 
l’organització i el seu entorn canviant. El pla estratègic implica una adaptació 
de l’empresa a les oportunitats d’un entorn en permanent canvi.  
 
El pla de màrqueting a llarg termini descriu la situació dels factors i forces 
que afectaran la vida de l’organització durant diversos anys (normalment de 
tres a cinc anys). Inclou els objectius de màrqueting a llarg termini i les 
principals estratègies per a aconseguir-los, incloent les accions anuals de 
màrqueting. Aquest pla es revisa anualment de tal forma que l’empresa sempre 
té un pla actualitzat a llarg termini. 
 
El pla de màrqueting anual conté una anàlisi de la situació, els objectius de 
l’empresa, l’estratègia per a l’any considerat, el programa d’accions, el 
pressupost i les eines de control. 
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3 La planificació de màrqueting 

El pla de màrqueting suposa el desenvolupament d’un procés seqüencial, una 
sèrie de fases que condueixen a l’objectiu final de construir relacions fortes i 
rendibles amb els clients. 
 
Les fases d’un pla de màrqueting són les següents: 
 

Figura 1. Fases d’un pla de màrqueting 
 

 
 
3.1 Fase 1: anàlisi de la situació 
 
La finalitat de l’anàlisi de la situació és avaluar l’empresa en relació amb el 
seu entorn, obtenint tota la informació necessària per a una presa de decisions 
més eficient. Aquesta anàlisi no ha de limitar-se a la presa de decisions 
puntuals, sinó que els esforços de recopilació, creació i difusió de les dades 
que es deriven d’aquesta anàlisi han de formar part de la cultura de 
l’organització. Es tracta d’un esforç continu, a llarg termini, en línia amb la 
mateixa naturalesa dinàmica de l’entorn. Tot això permetrà a l’empresa estar 
en situació de respondre de manera planificada als canvis que es detecten en 
l’entorn, aprofitant les possibles oportunitats i minimitzant les conseqüències 
de les possibles amenaces. 
 
En concret, aquesta activitat inclou dos grans àrees d’anàlisi: 
 

• Anàlisi externa: permet detectar les amenaces i oportunitats de l’entorn. 

• Anàlisi interna: permet determinar quins són els punts forts i febles de 
l’empresa en el context analitzat. 

 
Per això aquesta anàlisi es coneix habitualment com a anàlisi DAFO 
(Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats).  
 
3.1.1 Anàlisi externa 
 
L’anàlisi externa parteix de l’estudi dels diferents elements que componen el 
sistema comercial. Cal conèixer quins són els protagonistes, quines 
característiques els defineixen, com es classifiquen i quin comportament duen 
a terme en el desenvolupament de la relació d’intercanvi. 
  
L’anàlisi externa implica l’anàlisi dels elements següents: 
 
1. Anàlisi del mercat. Estudi de la demanda, els segments de mercat i el 

comportament del consumidor. 

2. Anàlisi de l’entorn. Estudi del microentorn i del macroentorn. 

• Microentorn (competència, proveïdors, intermediaris-distribuïdors i 
altres institucions) 

• Macroentorn (legal, econòmic, polític, social…) 

Fase 1 
 
Anàlisi de la 
situació 

Fase 2 
 
Desenvolupament 
d’objectius 

Fase 3 
 
Estratègies i pla 
d’acció 

Fase 4 
 
Avaluació, organització, 
implantació i control 
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1. Anàlisi del mercat 
 
En aquest apartat s’inclouen tots els elements que l’empresa ha d’estudiar i 
conèixer sobre el mercat a què serveix o planeja servir. 
 
En primer lloc, l’empresa ha de conèixer el mercat, el seu potencial de compra, 
la seua distribució, la seua classificació i els seus límits. El mercat existeix tan 
prompte com hi ha un conjunt de consumidors (persones físiques o 
organitzacions) que tenen una necessitat, posseeixen capacitat de compra i, a 
més, estan disposats a comprar. Aquesta és la primera etapa que s’ha de tenir 
en compte en tot procés de comercialització per a posteriorment poder 
determinar el mercat o mercats objectiu a què es vol arribar (targets de 
mercat).  
 
En segon lloc, l’empresa ha de quantificar la demanda (actual i potencial) dels 
seus productes, analitzar l’efecte de les diferents variables controlables i no 
controlables sobre aquesta i tractar de predir el seu nivell futur. Es tracta d’una 
anàlisi quantitativa de la demanda. 
 
En tercer lloc, l’empresa ha d’analitzar el mercat de forma qualitativa, és a dir, 
conèixer per què, com, quan i on compra i consumeix un producte el 
consumidor (assumint que el mercat objectiu és el d’individus i llars que 
adquireixen productes per al seu consum personal). Aquesta anàlisi del 
comportament de compra del consumidor inclou l’estudi de les fases del 
procés de decisió de compra i de les dimensions internes (característiques 
personals, actituds, experiència, motivació, percepció) i externes (entorn 
econòmic, social, cultural, família i amics) que influeixen en aquest procés.  
 
Finalment, l’empresa pot plantejar-se dividir el mercat en segments, si estima 
que el mercat no es comporta de manera uniforme. La segmentació de mercats 
és el procés de classificar grups de consumidors d’acord amb característiques 
que són rellevants per al comportament de compra o consum. La segmentació 
permetrà determinar el mercat o mercats objectiu a què l’empresa vol dirigir la 
seua oferta i orientarà la forma de combinar els instruments de màrqueting. 
 
2. Anàlisi de l’entorn 
 
Microentorn 
 
Està compost per totes aquelles institucions que intervenen d’una forma o altra 
en la relació d’intercanvi empresa consumidor, és a dir, són específiques de 
l’activitat comercial.  
 
La participació d’aquestes institucions o organitzacions pot ser directa o 
indirecta. 
 
A) Participació directa 
 
a) Subministradors o proveïdors 
Els proveïdors s’encarreguen de subministrar els recursos necessaris perquè 
l’empresa elabore els seus productes. 
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Pràcticament totes les empreses necessiten emprar proveïdors per a dur a terme 
els seus processos productius (obtenint productes que s’incorporen directament 
al procés productiu o que el faciliten).  
 
És molt important gestionar eficientment les compres per a garantir els 
subministraments de recursos en la quantitat i qualitat requerides. Una fallada 
de subministrament pot ocasionar pèrdues de vendes en el curt termini i danyar 
la satisfacció del client a llarg termini. 
 
És necessari comptar amb els serveis oportuns (jurídics, financers, fiscals, 
econòmics, etc.) que gestionen i controlen els costos directes que originen, ja 
que possibles increments d’aquests costos podrien augmentar els preus de 
venda al públic, amb els consegüents efectes negatius sobre les vendes. 
 
b) Intermediaris de màrqueting 
Els intermediaris són organitzacions que faciliten a l’empresa la seua labor de 
promoció, distribució i venda de productes als consumidors.  
 
c) La competència 
Dins del microentorn, mereix especial atenció l’estudi de la competència, és a 
dir, aquelles organitzacions que es dirigeixen al mateix mercat objectiu que 
l’empresa, obligant-la a adoptar estratègies de màrqueting que garantisquen un 
millor posicionament de la seua oferta i, per tant, una major probabilitat d’èxit 
en termes de la satisfacció de les necessitats del mercat.  
 
És molt important detectar els factors rellevants que determinen les distintes 
participacions de mercat que tenen les empreses que hi concorren. La raó és 
que l’estratègia competitiva que ha d’adoptar una empresa depèn de la seua 
posició en el mercat. Una empresa que domina un mercat (és a dir, que té la 
major quota de mercat) pot adoptar una estratègia de líder (p. ex., Microsoft, 
programari; Coca-Cola, refrescos de cola). Empreses amb menys pes que el 
líder poden optar per una estratègia de seguidor del líder (p. ex., Lee enfront 
de Levi’s, texans]. Altres empreses poden decidir reptar el líder i arrabassar-li 
part de la seua quota de mercat (p. ex., El Corte Inglés ha creat Sfera per reptar 
Zara). Finalment, empreses més xicotetes poden seguir una estratègia 
d’especialització en nínxols (p. ex., Paredes s’ha especialitzat en calçat per a 
treball). 
 
Evidentment, l’empresa necessita conèixer quines estratègies específiques 
segueixen els competidors i avaluar el seu efecte sobre els mateixos esforços 
de màrqueting. L’èxit de qualsevol estratègia de màrqueting pot dependre de la 
bondat de l’anàlisi de la competència efectuat, pel que l’anàlisi de la 
competència ha de tenir en compte les preguntes següents:  
 
• Qui són els competidors de l’empresa / marca?  

• Com és d’intensa la competència en el mercat?  

• Com afecta la competència a l’evolució i estructura del mercat?  

• Quina estratègia comercial segueixen els competidors?  

• Com afecten les accions comercials de la competència a la nostra 
empresa?  

• Com aconsegueixen i mantenen les empreses l’avantatge competitiu?  
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B) Participació indirecta 
 
Un grup d’interès és qualsevol grup que influeix de manera efectiva o podria 
arribar a influir en la capacitat d’una organització per a assolir els seus 
objectius. 
 
• Mitjans de comunicació massiva: periòdics, revistes, ràdio i cadenes de 

televisió.  

• Grups governamentals: pretenen facilitar o promoure l’activitat comercial, 
vetlar pel compliment de les normes, i informar i protegir el consumidor, 
en diversos àmbits (local, regional, nacional o internacional). 

• Grups d’acció ciutadana: organitzacions de consumidors, grups ecologistes 
i altres grups de pressió. 

• Residents de la zona: veïns i organitzacions comunitàries. 

• Grups d’interès general: la societat en el seu conjunt (p. ex., Caja 
Mediterráneo (CAM) compta amb una inversió destinada a la realització 
d’obres socials que repercutisquen en el ciutadà).  

• Personal de l’empresa: executius, treballadors, administratius, etc.  
 
Aquests organismes poden, en general, complir tres funcions: 
 
• Facilitar o promoure l’acció comercial. Cambres de comerç, indústria i 

navegació, Institut Nacional de Foment de l’Explotació, etc., amb 
l’objectiu de facilitar i promoure l’exercici de l’activitat empresarial. 

• Informar i protegir el consumidor. Institut Nacional de Consum, 
oficines municipals d’informació al consumidor (OMIC), associacions de 
consumidors, etc., els objectius del qual són proporcionar informació i 
protecció al consumidor. 

• Vetlar pel compliment de les normes. Tribunal i Servei de Defensa de la 
Competència, Comissió Nacional del Mercat de Valors, comunitats 
autònomes, etc., els objectius dels quals són vetlar pel compliment de les 
normes d’actuació comercial. 

 
Macroentorn 
 
Al contrari que els factors del microentorn, els factors del macroentorn no 
guarden una relació causa-efecte amb l’activitat comercial. Són genèrics i 
existeixen amb independència que es produïsquen intercanvis o no. La seua 
influència no es limita a les activitats comercials i el seu microentorn, sinó 
també a moltes altres activitats humanes i socials. 
 
S’ha d’analitzar la influència que els diferents factors de l’entorn tenen en les 
decisions comercials i en els comportaments del mercat (hàbits de compra i 
consum de determinats productes). Entre altres, s’ha d’analitzar l’entorn 
econòmic, l’entorn demogràfic, l’entorn sociocultural, l’entorn politicolegal, 
l’entorn tecnològic i l’entorn medi ambiental. 
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a) Entorn econòmic 
 
L’entorn econòmic està configurat per tots els elements que influeixen en el 
poder adquisitiu i els patrons de despesa dels individus.  
 
Els canvis en les condicions econòmiques generals afecten (i es veuen afectats 
per) l’oferta i la demanda, el poder adquisitiu, el desig de gastar i els nivells de 
despesa dels individus, entre altres.  
 
b) Entorn demogràfic 
 
La demografia desenvolupa l’estudi de les poblacions humanes en funció de 
determinades característiques denominades “demogràfiques” com el nombre 
d’individus, la seua concentració i ubicació geogràfica, edat, gènere, raça, 
ocupació, etc.  
 
La seua importància des del punt de vista del màrqueting rau en el fet que la 
demografia estudia les persones, i són aquestes últimes les que conformen els 
mercats.  
 
c) Entorn sociocultural 
 
L’entorn sociocultural està integrat per institucions i altres forces que 
condicionen els valors, costums, creences, actituds, preferències i 
comportaments bàsics de la societat i, més concretament, els seus hàbits de 
compra i consum. 
 
Les empreses han de tenir en compte que les tendències i factors culturals 
poden afectar la presa de decisions de màrqueting i que a més varien entre les 
distintes societats en què operen. 
 
d) Entorn politicolegal 
 
L’entorn polític està constituït per les lleis, agències governamentals i grups de 
pressió que limiten i influeixen en les diverses organitzacions i individus que 
conformen una determinada societat.  
 
e) Entorn tecnològic 
 
L’entorn tecnològic està constituït per totes les forces que creen noves 
tecnologies (empreses, universitats i organitzacions sense ànim de lucre) i que 
permeten el desenvolupament de nous productes.  
 
Les noves tecnologies poden crear nous mercats i oportunitats de negoci, però 
també poden ser rebutjades pels consumidors i convertir-se en fracassos de 
productes.  
 
Una de les majors oportunitats que ofereixen les noves tecnologies a les 
empreses es refereix a les potencials aplicacions que ofereix Internet per a 
l’exercici d’activitats de màrqueting. Això ha donat origen al màrqueting 
electrònic. 
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En l’actualitat, pràcticament la majoria de les empreses tenen presència en 
Internet i són moltes les que l’utilitzen com un canal més (quan no com l’únic) 
de comercialització. 
 
f) Entorn medi ambiental 
 
En els últims anys s’ha observat una creixent preocupació per l’entorn medi 
ambiental, ja que en moltes zones del planeta la contaminació de l’aigua i de 
l’aire ha arribat nivells realment alarmants.  
 
Lògicament, per a realitzar l’anàlisi externa és necessari disposar d’un adequat 
SIM (sistema d’informació de màrqueting), que permeta obtenir informació 
útil per a la presa de decisions i per a la realització d’una correcta planificació 
comercial. Aquest procés de recerca i anàlisi constitueix una branca del 
màrqueting coneguda com a investigació comercial i que bàsicament ha de 
permetre:  
 
1. Obtenir i analitzar dades 

2. Transformar les dades en informació útil per a la presa de decisions 
 
3.1.2 Anàlisi interna 
 
Dins de l’etapa d’anàlisi de la situació, junt amb l’anàlisi externa haurà de fer-
se una anàlisi interna dels recursos i capacitats de l’empresa, que ha de 
considerar una gran diversitat de factors.  
 
Així, podem dir que l’anàlisi interna consisteix en l’avaluació dels aspectes de 
màrqueting, producció, finances, organització, personal i investigació i 
desenvolupament de l’empresa a fi de detectar els punts forts i dèbils que 
puguen donar lloc a avantatges o desavantatges competitius. L’elaboració 
d’aquesta anàlisi es pot extraure de la feta per al microentorn en el seu apartat 
de l’empresa. 
 
En l’examen dels punts forts i dèbils dels negocis, l’empresa no ha de corregir 
totes les seues debilitats, ni delectar-se en tots els seus punts forts. La gran 
qüestió és si l’àrea de negoci ha de limitar-se a aquelles oportunitats en relació 
amb les quals tinga punts forts o ha de considerar també les millors 
oportunitats en relació amb què hauria d’adquirir o desenvolupar punts forts. 
 
3.2 Fase 2: establiment d’objectius 

 

Una vegada realitzada l’anàlisi de la situació, es podran plantejar els objectius 
a aconseguir. Els objectius poden ser molt diversos i en alguns casos oposats, 
pel que serà necessari establir prioritats i, si escau, resoldre els conflictes que 
es presenten. 
 
Els objectius han de ser viables, coherents amb la missió i amb els objectius 
organitzacionals globals, consistents amb els recursos interns i capacitats 
bàsiques, concrets, flexibles, motivadors i estar delimitats en un horitzó 
temporal precís. En general, podem distingir entre objectius quantitatius i 
objectius qualitatius. 
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• Quantitatius: obtenir un percentatge de beneficis, captar nous clients, 
recuperar clients perduts, incrementar la participació de mercat, etc.  

• Qualitatius: millorar la imatge, major grau de reconeixement, qualitat de 
serveis, etc. (p. ex., l’empresa Ebro Puleva es planteja com a objectiu 
comercialitzar diferents productes −pastes, pa, brioxeria, sucs− que 
incorporen bacteris probiòtics. Aquests bacteris, resultat de les 
investigacions desenvolupades per la filial Puleva Biotech, s’obtenen a 
partir de la llet materna i s’han patentat sota la denominació hereditum). 

 
3.3 Fase 3: disseny d’estratègies 
 
Les estratègies possibles per a assolir els objectius esmentats en l’apartat 
anterior poden ser molt diverses.  
 
Un mateix objectiu es pot aconseguir a través d’estratègies distintes i la 
mateixa estratègia no proporciona sempre el mateix resultat. 
 
En tot cas, per a assolir els objectius proposats en el termini marcat hem 
d’elaborar un pla d’acció. En el pla d’acció es detallen les tàctiques o accions 
concretes a seguir per a executar l’estratègia. El desenvolupament de aquestes 
tàctiques implica saber combinar adequadament les variables o instruments de 
màrqueting, conegudes com les 4 P (en anglès: Product, Price, Place i 
Promotion): 
 
 

Figura 2. L’instruments del màrqueting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definim marketing-mix com la combinació d’elements de màrqueting que una 
empresa tria i determina com la més adequada per a la consecució dels seus 
objectius comercials. Les 4 P es consideren variables controlables perquè 
poden modificar-se, encara que sempre dins d’uns límits (p. ex., si el preu de 
les tarifes elèctriques està regulat no podrà alterar-se amb absoluta llibertat).  
 
En situacions determinades, a més de les 4 P resulta necessari afegir dues 
variables: Public Relations (enfocada a guanyar-se el suport de la comunitat) i 
Politics (enfocada a guanyar el suport dels polítics). Aquest plantejament 
estratègic s’anomena megamàrqueting i es defineix com l’aplicació 
coordinada estratègicament de capacitats econòmiques, psicològiques, 
polítiques i de relacions públiques a fi de guanyar-se la cooperació de certs 
grups per a operar en un mercat concret. 
 
 

4 P 

Producte 

Preu Comunicació 

Distribució 
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3.3.1 El producte com a variable del marketing-mix 
 
El producte és qualsevol bé, servei o idea que s’ofereix al mercat. És el mitjà 
per a aconseguir el fi de satisfer les necessitats del consumidor. El concepte de 
producte ha de centrar-se, per tant, en els beneficis que reporta i no en les 
seues característiques físiques.  
 
Per a estudiar el producte, analitzem els diferents elements o dimensions que el 
conformen, és a dir, la combinació de producte o product-mix. La combinació 
d’aquestes dimensions permet a l’empresa diferenciar els seus productes dels 
de la competència. Aquesta diferenciació beneficia consumidors i productors. 
En concret, les dimensions del producte que analitzarem són les següents: 
forma, color i disseny; qualitat i garantia; envàs; etiqueta; i marca.  
 
1. Forma, color i disseny 
 
La forma (aparença o estil) és l’aspecte físic del producte (la figura externa de 
les coses) i constitueix un dels elements més importants en la configuració del 
producte, ja que moltes vegades amb la forma s’associa el valor d’un producte.  
Amb la forma es persegueixen dos objectius: individualització del producte a 
fi que puga satisfer el nombre més gran possible de desitjos del consumidor i 
racionalització, tant en el seu ús com en la seua fabricació i venda. 
 
Així, els factors determinants de la forma d’un producte són el material 
emprat, el procediment de fabricació, el consumidor i la competència (p. ex., 
un producte com un perfum que vol transmetre una sensació etèria, utilitza un 
envàs amb formes irregulars). 
 
El color és un element associat a la forma i la seua principal funció és cridar 
l’atenció dels consumidors, ja que aquests solen associar un determinat color a 
un sentiment, una il·lusió, i pot influir en la compra d’un determinat producte 
(p. ex., el color verd s’associa a la naturalesa, la independència, la llibertat, 
etc.). 
 
El disseny és una característica intrínseca del producte que permet al 
consumidor un ús còmode i li confereix determinada estètica. Constitueix una 
peça fonamental en la comercialització del producte. El consumidor compra a 
més d’un producte que li satisfà una necessitat, un producte que puga utilitzar 
còmodament i que comporte certa estètica.  
 
Els avantatges d’actuar correctament sobre la forma, el color o el disseny d’un 
producte són múltiples: 
 
• Atenció: Atraure o fomentar l’atenció o interès dels consumidors. 

• Diferenciació: Diferenciar els nostres productes dels de la competència. 

• Promoció: Serveix de base per a actuacions promocionals. 

• Informació: Transmet informació sobre el producte. 
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2. Qualitat i garantia 
 
La qualitat del producte es defineix com el conjunt d’aspectes i de 
característiques d’un bé o servei que determinen la seua capacitat de satisfer 
necessitats. 
 
La qualitat està subjecta als canvis en l’estil de consum que es produeixen al 
llarg del temps i varia segons els productes, els consumidors o usuaris. És a 
dir, els diferents participants del mercat poden tenir un concepte de qualitat 
d’un mateix producte molt distint, per tant no hi ha un concepte absolut i 
fermament favorit de qualitat, ja que hi ha un problema de valoració molt 
subjectiu. 
 
En un principi, pel fet que el concepte de qualitat va sorgir vinculat als béns 
tangibles, la qualitat es va identificar com la conformitat amb certes 
especificacions o requeriments. Aquestes especificacions vindrien 
determinades per consideracions tècniques (qualitat objectiva) i per les 
preferències i expectatives dels consumidors (qualitat esperada) que, se 
suposa, poden traduir-se en certs valors per a algunes magnituds mesurables 
del producte (pes, grandària, etc.). En aquest cas, un producte és considerat de 
qualitat quan determinades magnituds s’ajusten a uns estàndards especificats 
prèviament.  
 
No obstant això, aquesta definició objectiva de qualitat va ser ampliada 
posteriorment cap a una definició més subjectiva en la qual se situaria el 
consumidor com a jutge últim de la qualitat dels productes oferits per 
l’empresa. El consumidor jutjarà un producte com de qualitat en la mesura que 
el mateix siga capaç de complir amb les seues expectatives i satisfer les seues 
necessitats (qualitat percebuda).  
 
A manera de resum, destaquem la definició que en fa l’Associació Espanyola 
de Normalització i Certificació (AENOR), que defineix la qualitat com “el 
conjunt de propietats o característiques d’un producte o servei que li 
confereixen la seua aptitud per a satisfer unes necessitats expressades o 
implícites”.  
 
La garantia és la promesa del fabricant (normalment per escrit) que els seus 
productes funcionaran d’acord amb els fins proposats. És a dir, la garantia 
assegura als compradors que se’ls rescabalarà en el cas que el producte no 
corresponga a les seues expectatives raonables. Se sol oferir en productes de 
compra no repetitiva (ocasional) o duradors. La legislació espanyola estableix 
que els béns duradors tenen una garantia de 2 anys des del moment de la seua 
adquisició pel consumidor (Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la 
venda de béns de consum, BOE 11/07/2003). 
 
Les funcions que compleix la garantia són: 
 
• Crear seguretat en l’usuari o comprador. 

• Protegir el client dels possibles defectes de fabricació. 

• Arma de promoció i posicionament (p. ex., Toyota ofereix 8 anys de 
garantia en el seu model Prius per a la tecnologia HSD). 
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Atès que l’aplicació de tecnologies semblants condueix a productes semblants, 
en molts casos una de les claus de diferenciació està en la prestació de serveis 
addicionals. Les garanties extraordinàries formen part dels serveis i 
constitueixen un avantatge competitiu en productes o serveis semblants. 
L’estratègia de màrqueting a través de la garantia és una estratègia de 
posicionament. 
 
3. Envàs 
 
Segons la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos (BOE de 
25/4/1997) (art. 2), envàs és “tot producte fabricat amb materials de qualsevol 
naturalesa i que s’utilitze per a contenir, protegir, manipular, distribuir i 
presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a articles acabats, en 
qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. Es 
consideraran també envasos tots els articles d’usar i tirar utilitzats amb aquest 
mateix fi. Dins d’aquest concepte s’inclouen únicament els envasos de venda o 
primaris, els envasos col·lectius o secundaris i els envasos de transport o 
terciaris”.  
 
Addicionalment, es consideren envasos industrials o comercials “aquells que 
siguen d’ús i consum exclusiu en les indústries, comerços, serveis o 
explotacions agrícoles i ramaderes i que, per tant, no siguen susceptibles d’ús i 
consum ordinari als domicilis particulars”. 
 
Així, l’envàs és el recipient que per diverses raons conté o acompanya el 
producte en la seua presentació i venda.  
 
En general, les funcions principals que pot complir l’envàs són: protecció, 
preservació, presentació/promoció, economicitat, facilitat d’ús i atendre les 
necessitats majoristes i detallistes. 
 
Protecció: des d’un punt de vista funcional és la principal raó de ser de 
l’envàs, garantint que el producte arriba en bon estat al consumidor final, sense 
deteriorament ni alteració de les seues propietats. 
 
Preservació: l’envàs ha de garantir la conservació del producte durant un cert 
temps una vegada comprat pel consumidor. Ha d’estar dissenyat de tal forma 
que protegisca el producte contra la calor, el fred, l’aire i la humitat. 
 
Presentació/promoció: l’envàs ha d’afavorir a la venda del producte, formant 
part del programa de màrqueting dirigit als consumidors. Aquesta funció de 
presentació o promoció és especialment important en l’estratègia de 
comunicació. Així, l’envàs és l’objecte de referència obligatòria en moltes 
campanyes de publicitat (p. ex., got de Nocilla, pot de Cola-Cao). L’envàs 
també serveix de recipient per a diverses campanyes promocionals (p. ex., 
cupons que apareixen dins dels tambors de detergent; informació sobre 
productes nous de la companyia). 
 
Economicitat: un envàs econòmic suposa que satisfà completament totes les 
funcions que s’esperaven d’ell a un cost mínim (p. ex., permet el seu 
reciclatge). 
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Facilitat d’ús: l’envàs ha de facilitar l’ús al consumidor final (p. ex., envàs 
antigoteig de la mel Granja San Francisco; nou envàs d’1,5 litres de la llet 
Central Lechera Asturiana). 
 
Atendre a les necessitats majoristes i detallistes: en el sentit que la grandària 
i forma del prestància han de ser apropiats per a exhibir i apilar la mercaderia 
(p. ex. envasos de pastes La Ardilla). 
 
Finalment, de la definició d’envàs es deriva que aquest admet tres dimensions: 
 
• Envàs de venda o envàs primari: contenidor immediat del producte (p. 

ex. botella de colònia). 

• Envàs col·lectiu o envàs secundari: protegeix l’envàs primari i, 
normalment, es rebutja quan el producte serà utilitzat (p. ex. la caixa en 
què va la colònia). Es defineix com qualsevol material que tanca un article 
amb envàs o sense, a fi de preservar-lo i facilitar-ne l’entrega al 
consumidor. 

• Envàs de transport o envàs terciari: conjunt d’elements de protecció 
necessaris per a l’emmagatzemament, identificació o transport i que 
generalment no arriba al consumidor. També conegut com a embalatge, 
l’envàs terciari és la caixa o embolcall amb què es protegeixen les 
mercaderies per al seu transport i emmagatzemament. 

 
4. L’etiqueta 
 
Segons el Reial Decret 1468/1988, de 2 de desembre, que aprova el Reglament 
d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes industrials destinats a la 
seua venda directa als consumidors i usuaris (BOE de 8/12/1988), l’etiqueta es 
defineix com “tota llegenda, marca, imatge o un altre element o signe 
descriptiu o gràfic, escrit, imprès, estampat, litografiat, marcat, gravat en 
relleu, adherit o subjecte a l’envàs o sobre el mateix producte industrial” (art. 
5.3). 
 
L’etiqueta és la part del producte que conté la informació sobre l’article i sobre 
el venedor. A més d’informar sobre les característiques i avantatges del 
producte, l’etiqueta ha de complir unes normes (obligatòries i diferents en cada 
país) referents a la informació subministrada sobre els aspectes següents: 
composició, instrucció d’ús, data de caducitat o consum preferent, 
identificació i nacionalitat del fabricant, etc.  
 
Així, per a tots aquells productes industrials que arriben al consumidor final i 
que no estiguen inclosos en l’article 3 del Reial Decret 1468/1988, algunes de 
les dades mínimes exigibles que han de figurar en l’etiqueta son les següents 
(art. 7): nom o denominació usual o comercial del producte; composició; 
termini recomanat per al seu ús o consum; contingut net del producte; 
característiques essencials del producte, instruccions, advertències, consells o 
recomanacions sobre instal·lació, ús i manteniment, maneig, manipulació, 
perillositat o condicions de seguretat; lot de fabricació; identificació de 
l’empresa; lloc de procedència o origen; potència màxima, tensió 
d’alimentació i consum energètic; consum específic i tipus de combustible, si 
escau. 
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En l’article 3, el RD 1468/1988 eximeix del compliment d’aquesta obligació 
els productes següents: cosmètics i productes sanitaris, productes farmacèutics, 
productes alimentaris, productes artesans, productes considerats com a obres 
d’art o antiguitats (p. ex. el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació recull 
les disposicions relatives a l’etiquetatge dels productes alimentaris en general. 
Entre altres disposicions, es troba el Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol 
[BOE de 24 d’agost], que aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i 
publicitat dels productes alimentaris). 
 
5. La marca  
 
L’últim element constitutiu del producte que examinarem és la marca. En 
primer lloc, definirem què s’entén per marca i a continuació examinarem 
diverses estratègies i tipologies de marca.  
 
• Definició i funcions  
 
A Espanya, la definició de marca està establida en la Llei 17/2001, de 7 de 
desembre, de marques (BOE de 8-12-2001), i el Reial Decret 687/2002, de 12 
de juliol, que aprova el Reglament per a l’execució de la llei de marques (BOE 
de 13-07-2002). En l’article 4, la llei defineix la marca com “tot signe 
susceptible de representació gràfica que servisca per a distingir en el mercat 
els productes o serveis d’una empresa dels d’unes altres”. 
 
Així, la marca es compon fonamentalment de dues parts:  
 
o Fonètica: el nom, que es pot llegir i pronunciar (p. ex. Nike, Mercedes-

Benz). 

o Simbòlica: el logotip (símbols, dibuixos, gràfics), que reforça la part 
fonètica (p. ex., l’estic de Nike, l’estrella de Mercedes). 

 
La marca pot consistir bàsicament en el nom (p. ex. Mango, Sony), el nom i un 
logotip (p. ex. Mercedes-Benz, Nike, Motorola) i, finalment, pot incloure un 
eslògan. L’eslògan ideal és aquell que, amb un mínim de paraules possible, 
sintetitza el missatge comercial que l’empresa vol transmetre al consumidor 
potencial. Ha de tenir una gran càrrega emocional, que la informació es fonga 
amb la persuasió, creant un canvi d’actitud en el consumidor. L’eslògan ideal 
també ha de saber evocar al consumidor imatges publicitàries de la marca, 
transmeses a través dels mitjans audiovisuals (p. ex. BMW: “T’agrada 
conduir?”). 
 
Així, doncs, la marca és un signe distintiu que diferencia i individualitza en el 
mercat uns productes o serveis d’altres productes o serveis idèntics o 
semblants.  
 
Addicionalment, també compleix dues funcions més:  
 
o Funció objectiva: la marca dóna nom propi al producte i el personalitza 

per a poder diferenciar-lo d’altres productes semblants (identificar un 
producte), la qual cosa permetrà al consumidor sol·licitar aquest producte i 
no un altre i si s’aconsegueix es facilita la compra repetitiva. 
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o Funció subjectiva: la marca provoca en el consumidor una sensació de 
garantia i qualitat. Garantia perquè hi ha un producte avalat per una marca. 

 
El consumidor entén la marca com una part important del producte que pot 
afegir-li valor (valor de marca). A més de permetre-li identificar els 
productes que poden reportar-li beneficis, li serveix com a indicador global de 
la qualitat d’aquells (si sempre adquireix la mateixa marca, sap que trobarà els 
mateixos beneficis, característiques i qualitat en qualsevol moment que 
l’adquirisca).  
 
Per a l’empresa, les marques li permeten millorar l’eficiència i l’efectivitat 
dels programes de màrqueting: permeten preus superiors, incrementen la 
satisfacció del client enfortint la lleialtat de marca, permeten créixer a través 
d’extensions de marca, creen seguretat en el canal de distribució, suposen una 
barrera d’entrada per als competidors, etc. 
 
• Marca vs. no marca: elecció del nom adequat 
 
En primer lloc, l’empresa ha de decidir entre marcar o no marcar els seus 
productes. El major avantatge de no marcar és l’estalvi de costos i temps, 
derivat de l’esforç que requereix la recerca del nom adequat, el seu registre, 
comunicació i manteniment (notorietat). Els productes sense marca reben el 
nom de genèrics i solen comercialitzar-se amb un envàs senzill i a un preu 
econòmic (p. ex. productes farmacèutics genèrics).  
 
No obstant això, el més habitual és que l’empresa decidisca marcar els seus 
productes, ja que li reporta nombrosos avantatges: diferenciació, 
registre/protecció legal, facilita la segmentació, propicia la lleialtat de marca, 
poder de marca forta enfront de distribuïdors, etc. 
 
Si l’empresa decideix marcar els seus productes, l’elecció del nom de marca ha 
de fer-se amb molta cura i ha de tenir en compte el nombre més gran possible 
de les següents característiques: 
 

o Ha de ser fàcil de pronunciar i de llegir (p. ex. alguns casos de noms de 
marca difícils de pronunciar: Schweppes, Yves-Saint Laurent, Häagen-
Dazs). 

o Senzilla i curta (p. ex. JB, Fa, Raid). 

o Convé que el nom siga original i que evoque el producte o les seues 
funcions/beneficis (p. ex. Prenatal, Pronovias, Mimosín, Post-it). 

 
Aquestes tres característiques faciliten el record, el reconeixement i la 
pronunciació. Addicionalment, és aconsellable que la marca: 
 

o No tinga dobles significats —pejoratius per al producte— (p. ex., 
Mitsubishi va canviar el seu nom Pajero per Montero a Espanya). 

“La marca és una combinació d'atributs tangibles i intangibles que si es 
gestionen adequadament fan únic el producte, generen un vincle amb el 
client i creen valor per a l'empresa”. 
Conrad Llorens, conseller delegat de Summa. 
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o Siga enregistrable —protecció enfront de la competència deslleial— (p. 
ex. moltes companyies —sobretot si introdueixen productes nous— 
registren més d’un nom a pesar que no produeixen articles específics 
amb aquests noms (p. ex. After Eight, va registrar també After Nine, 
After Ten, etc.). 

o Siga aplicable en mercats exteriors, és a dir, ha de complir els punts 
anteriors en tots els països on estiga present el producte. 

o Evite convertir-se en genèric —quan es demana el producte pel nom de 
marca però dóna igual la marca que s’obté— (p. ex. el consumidor 
utilitza el nom Kleenex quan vol adquirir mocadors de paper, o Danone 
quan vol un iogurt). Evite perdre els drets sobre la marca (p. ex. 
aspirina, cel·lofana, niló, termos). 

 
Les marques registrades no han de confondre’s amb els noms comercials, els 
quals són nom del negoci o corporatius (p ex., Inditex és el nom comercial 
d’una companyia, i algunes de les seues marques registrades són Zara, 
Massimo Tutti, Pull & Bear, Zara Home, etc.). Moltes companyies, no obstant 
això, usen els seus noms comercials com a marques registrades (p. ex. Reebok 
Internacional Ltd., Reebok). 
 
• Estratègies de marca 
 
En aquest apartat s’analitzen diverses estratègies de marca basades en la seua 
propietat. Fonamentalment, es poden produir tres situacions: el fabricant 
decideix marcar el producte, el distribuïdor decideix marcar el producte i unes 
quantes empreses decideixen usar una mateixa marca.  
 
A. El fabricant decideix marcar els productes 
 
La marca utilitzada pot ser pròpia, pertànyer a una altra empresa, o una 
combinació de les dues opcions. Així, tenim: marques del fabricant, llicències 
de marca i aliances de marca. 
 
a) Marca del fabricant 
 
La marca és creada pel fabricant del producte i és de la seua propietat. Dins 
d’aquest grup diferenciem entre: marca familiar o marca única, marca 
específica, segones marques i marques derivades.  
 
Marca familiar o marca única. Una única marca per a tots els productes de 
l’empresa, ja siguen productes o línies de productes semblants (p. ex. Philips: 
televisors i equips d’àudio) o distints (p. ex. Yamaha: instruments musicals i 
motocicletes). 
 
Marca específica per a cada producte, línia de producte o activitat de 
l’empresa. Es pot emprar una marca individual o específica per a: cada un dels 
productes fabricats per una empresa (p. ex., l’empresa L’Oreal comercialitza 
les marques següents: Studio Line; Garnier; Maybelline; Kérastase; Vichi; 
Lancôme; Biotherm; Helena Rubinstein; Cacharel; Georgio Armani; Ralph 
Lauren); cada línia de productes (p. ex., l’empresa Nestlé comercialitza les 
marques següents: La Lechera —iogurts—; Nesquick, Nescafè, Nestea — 
preparats solubles i begudes—; Milky-bar —barretes de xocolate—; Sveltesse 



116 Aspectes clau de la direcció i gestió de pimes 
 

—formatges); o per a cada país (p. ex. l’empresa Opel a Espanya i Vauxhall al 
Regne Unit). 
 
Segones marques. Consisteix en el fet que empreses amb marques 
prestigioses creen segones marques per a captar més mercat o aconseguir a 
altres segments diferents d’aquelles als quals habitualment es dirigeixen. Crear 
distintes marques per a oferir diferents preus i qualitats (p. ex. Grup VW: 
Skoda, Seat, VW, Audi). 
 
Marques derivades. Aquesta estratègia se centra a afegir algun element 
identificador del producte a la marca única. La majoria de les marques 
parteixen d’una arrel comuna de la marca global, única i corporativa (p. ex. 
Nestle: Nescafé, Nes-quick, Nes-tea). 
 
b) Llicència de marca o marca autoritzada (licensing)  
 
El fabricant adquireix una llicència per a utilitzar noms o símbols que ja han 
sigut creats per altres fabricants, noms de famosos, o personatges de pel·lícules 
i llibres coneguts. El fabricant no té la propietat de la marca que utilitza per al 
seu producte, però sí que té el dret a usar-la a canvi del pagament d’una quota 
o royalty (p. ex., els Lunnis, propietat de TVE, van generar 45 milions d’euros 
amb 43 llicències concedides durant 2005). 
 
c) Aliança de marca (partnership, cobranding) 
 
Té lloc quan dos marques conegudes de diferents empreses s’usen en un 
mateix producte. L’objectiu és millorar el prestigi o la imatge i la percepció de 
valor i qualitat del producte. Hi ha dos tipus d’aliances de marca: 
 

o Quan una de les dues marques identifica una part o component del 
producte (p ex. Intel Inside apareix associat a ordinadors personals); 

o Quan dos marques apareixen simultàniament en un producte, cooperant 
i beneficiant-se mútuament del valor de marca que cada una té per 
separat. Les marques poden pertànyer a la mateixa empresa o a 
empreses distintes. L’aliança pot ser simplement cooperativa, sense que 
es desenvolupe un nou producte (p. ex. Calgonit associat a 
electrodomèstics; Peugeot 206 i Sony Playstation), o donar lloc a un 
nou producte (p ex. targetes de pagament que permeten a l’usuari 
obtenir uns beneficis afegits per utilitzar-les en establiments o serveis 
concertats, com reembossaments, punts canviables i regals diversos —
targetes de crèdit denominades affinities—: Visa Repsol, Visa Iberia). 

 
B. El distribuïdor decideix marcar els productes 
 
Es tracta de marques que pertanyen a les empreses distribuïdores i no als 
fabricants. L’empresa distribuïdora compra el producte i posa la seua pròpia 
marca. 
 
Privada o exclusiva. Marca diferent del nom de l’establiment que pertany al 
distribuïdor i amb la qual comercialitza alguns dels productes que ven (p. ex. 
Carrefour comercialitza, entre altres, les marques First Line i Blue Sky per a 
electrodomèstics i Champion, 1 i De Nuestra Tierra, per a productes 
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d’alimentació; Mercadona comercialitza, entre altres, les marques Hacendado, 
Deliplus i Bosque Verde).  
 
De distribuïdor o blanca. Marca idèntica al nom de l’establiment que pertany 
al distribuïdor i amb la qual comercialitza alguns dels productes que ven (p ex. 
Caprabo ven molts productes amb la marca Caprabo). 
 
C. Marques utilitzades per unes quantes empreses 
 
Finalment, hi ha marques que poden ser utilitzades per unes quantes empreses, 
bé perquè pertanyen a una associació que té registrada una marca —marca 
col·lectiva—, o bé perquè el producte reuneix una sèrie de característiques que 
els confereix el poder d’ús d’una marca —marca de garantia.  
 
La Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques (BOE de 8-12-2001), 
defineix la marca col·lectiva i de garantia de la manera següent: 
 
Marca col·lectiva: “S’entén per marca col·lectiva tot signe susceptible de 
representació gràfica que servisca per a distingir en el mercat els productes o 
serveis dels membres d’una associació titular de la marca dels productes o 
serveis d’altres empreses”. 
 
Marca de garantia: “S’entén per marca de garantia tot signe susceptible de 
representació gràfica utilitzat per una pluralitat d’empreses sota el control i 
autorització del seu titular, que certifica que els productes o serveis a què 
s’aplica compleixen uns requisits comuns, en especial pel que fa a la seua 
qualitat, components, origen geogràfic, condicions tècniques o mode 
d’elaboració del producte o de prestació del servei”. 
 
3.3.2 El preu com a variable del marketing-mix 
 
La definició de preu es pot fer des d’un doble punt de vista econòmic i de 
màrqueting. Des d’un punt de vista econòmic, el preu és la quantitat de diners 
que paga un consumidor per a adquirir un producte, o bé la quantitat de diners 
que cobra una empresa per la venda d’un producte.  
 
No obstant això, des del punt de vista del màrqueting aquesta conceptuació del 
preu resulta massa restringida. Per això, des d’aquest punt de vista, el preu és 
el conjunt d’esforços i sacrificis, monetaris i no monetaris, que un comprador 
ha de realitzar com a contrapartida de l’obtenció d’un determinat nivell 
d’utilitat. El preu d’un producte és el valor que el consumidor atorga a la 
utilitat que rep en un intercanvi.  
 
Les principals característiques de l’instrument preu com a variable de 
màrqueting són les següents: és un instrument a curt termini, constitueix 
moltes vegades l’única informació disponible per al consumidor i té 
importants repercussions psicològiques sobre aquest últim. 
 
a) És un instrument a curt termini. La modificació del preu d’un producte, 
dins d’uns marges determinats, es pot realitzar amb major rapidesa i flexibilitat 
que la modificació d’altres instruments del màrqueting. 
 
b) Constitueix moltes vegades l’única informació disponible per al 
consumidor. La proliferació d’establiments en règim d’autoservei (en els 
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quals el consumidor tria lliurement els productes sense l’assessorament del 
venedor) i la gran quantitat de productes i marques que es poden trobar en el 
mercat provoca que, moltes vegades, el consumidor no dispose d’una altra 
informació diferent del preu per a valorar les característiques del producte. 
Com a conseqüència, el preu s’erigeix en un poderós element competitiu, ja 
que permet al consumidor comparar els diferents productes que s’ofereixen en 
el mercat, i qualsevol canvi en el preu és percebut ràpidament pel mercat. 
 
c) El preu té importants repercussions psicològiques sobre el consumidor. 
El preu influeix sobre el comportament del consumidor i condiciona la seua 
demanda. De fet, el preu es percep com un signe de la qualitat i del prestigi i 
imatge d’una marca, la qual cosa resulta especialment important quan no es té 
la capacitat d’avaluar les característiques tècniques o prestacions del producte.  
 

Condicionants de la política de fixació de preus 
 
La política de fixació de preus en una empresa ha de considerar una sèrie de 
factors que poden condicionar el nivell d’aquells. De fet, encara que el preu és 
un instrument molt flexible que pot modificar-se amb rapidesa, la seua fixació 
està sotmesa a una sèrie de restriccions que limiten la llibertat d’actuació de 
l’empresa.  
 
Aquests factors poden ser interns (tenen el seu origen en la pròpia empresa) o 
externs (originats fora de l’empresa).  
 
• Factors interns 
 
a) Objectius de màrqueting. La fixació del preu de venda d’un producte ha 
de fonamentar-se en l’estratègia global de màrqueting de l’empresa i, per tant, 
depèn de la determinació dels objectius de màrqueting. En concret, resulta de 
vital importància el mercat objectiu de l’empresa i el posicionament que es 
vulga donar al producte.  
 
b) L’estratègia de marketing-mix. Les decisions en matèria de preus han 
d’integrar-se amb les decisions relatives a la resta de les variables comercials 
per a construir un programa coherent d’actuació sobre el mercat, i no prendre 
decisions aïllades o independents per a cada una de les variables. L’estratègia 
de marketing-mix ha de ser consistent, de manera que el conjunt d’instruments 
ha de ser coherent. Si s’ha dissenyat un producte de qualitat per a ser distribuït 
en botigues especialitzades, el preu ha d’anar d’acord amb aquests 
instruments. 
 
c) Els costos. L’anàlisi dels costos constitueix un pas previ i obligat per a 
establir l’estratègia de preus. De fet, el cost del producte estableix el nivell 
mínim per al preu de venda per dues raons. Des d’un punt de vista econòmic 
cal esperar que les empreses vulguen recuperar les inversions i despeses 
suportades en el desenvolupament de les seues activitats i, a més, obtenir un 
benefici. A més, des d’un punt de vista legal no és possible vendre per davall 
de cost, excepte en determinades excepcions (p. ex. en el cas de la liquidació 
del negoci). 
 
En general, en el desenvolupament de les seues activitats l’empresa s’enfronta 
a dos tipus de costos: costos fixos, que són independents del nivell de 
producció o vendes (p. ex. els lloguers) i costos variables, que varien en 
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proporció directa al volum de producció (p. ex. les matèries primeres). La 
suma de costos fixos i variables representa els costos totals.  
 
En la mesura que l’empresa domine els seus costos obtindrà un avantatge 
competitiu que pot traduir-se en la pràctica de preus més baixos que els de la 
competència.  
 
• Factors externs  
 
a) El mercat i la demanda. Normalment, el mercat i la demanda determinen 
el límit superior en la política de fixació de preus. Des d’un punt de vista 
exclusivament econòmic, la relació entre preu i demanda ve donada per la 
“funció de demanda”, que permet estimar, per a un determinat nivell de preus 
fixat per l’empresa, el nombre d’unitats d’un producte que seran demanades 
pel mercat en un determinat període de temps. 
 
L’efecte d’un canvi en el preu sobre el volum de vendes apareix determinat pel 
grau en què la demanda és sensible enfront del preu. Per això, la modificació 
del nivell de preus dependrà en gran manera de la major o menor sensibilitat 
de la demanda davant de canvis en els preus (elasticitat-preu de la demanda).  
 
b) L’estructura competitiva del mercat. Un factor extern que condiciona en 
gran manera les decisions en matèria de fixació de preus és la presència i 
actuació de la competència. La situació competitiva i el grau de rivalitat, així 
com les accions i reaccions dels competidors, afecten la possibilitat d’utilitzar 
el preu com a instrument comercial per a assolir els objectius prefixats. 
 
De la situació competitiva del mercat (monopoli, oligopoli, competència 
monopolística o competència perfecta) depèn la llibertat del venedor a l’hora 
de fixar el preu de venda dels seus productes.  
 
c) El cicle de vida del producte. El cicle de vida del producte i el diferent 
comportament dels costos, de la demanda i de la competència segons la fase de 
la vida del producte, determina en gran manera el nivell del preu (p. ex. en la 
fase d’introducció d’un nou producte els preus haurien de mantenir-se en un 
nivell competitiu adequat, per a constituir un incentiu i facilitar el llançament 
del producte). 
 
d) El comportament de les diverses parts afectades. La política de preus no 
sols afecta els clients i els competidors de l’empresa. També hi ha els 
accionistes, els directius, els treballadors, els agents de venda, els proveïdors i 
els creditors de l’empresa, així com els distribuïdors del producte, les 
associacions de consumidors i usuaris, les autoritats públiques o la societat en 
general. Encara que en graus diferents, tots ells poden sentir-se beneficiats o 
perjudicats per l’actuació de l’empresa i reaccionar en conseqüència.  
 
e) El marc legal. En general, en una economia de mercat hi ha llibertat en la 
fixació dels preus per part de les empreses. No obstant això, les autoritats 
competents (p. ex. l’estat o les comunitats autònomes), a través del 
desenvolupament de normes legislatives, poden establir certs condicionants en 
matèria de fixació de preus. Per això, el responsable de la fixació de preus ha 
de tenir en compte la normativa que puga afectar el seu producte i que, sens 
dubte, restringirà la seua llibertat d’actuació.  
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Bàsicament hi ha dos tipus de normes en matèries de fixació de preus. D’una 
banda, hi ha determinats sectors estratègics per a l’economia d’un país en què 
les autoritats estableixen els preus màxims a què les empreses poden vendre 
els productes (p. ex. el Ministeri d’Indústria estableix els preus màxims a què 
les empreses elèctriques poden vendre l’energia als consumidors). D’una altra 
banda, hi ha certes normes en matèria de fixació de preus que tenen com a 
finalitat evitar tots aquells comportaments empresarials que tracten de falsejar 
o evitar la lliure competència i que podrien anar en contra dels interessos dels 
consumidors. En concret, es persegueix sancionar aquelles pràctiques que 
puguen resultar lesives o perjudicials per als interessos dels consumidors o per 
a l’actuació dels restants competidors, així com tots aquells acords entre 
empreses que tinguen com a objecte falsejar, impedir o limitar la competència. 
 

Estratègies de fixació de preus 
 
Les estratègies de fixació de preus són les directrius bàsiques que guien la 
política de fixació de preus, tenint com a finalitat permetre a l’empresa assolir 
els objectius plantejats. A aquest efecte, i tenint en compte els condicionants 
interns i externs en matèria de fixació de preus, l’empresa pot desenvolupar 
alguna de les estratègies de fixació de preus que s’assenyalen a continuació: 
 
• Estratègies diferencials 

 
Aquestes estratègies tracten d’explotar l’heterogeneïtat dels consumidors que 
conformen el mercat, aplicant diferents nivells de preus per als diferents 
segments del mercat identificats per l’empresa.  
 
a) Estratègia de preus fixos vs. preus variables 
 
Preu fix. El producte es ven al mateix preu a tots els consumidors, 
independentment de les seues característiques (p. ex. un diari o una barra de 
pa).  
 
Preu variable. El preu del producte té un cert grau de flexibilitat quant al seu 
nivell o condicions de venda (forma de pagament, finançament, etc.) (p. ex. un 
habitatge o un automòbil). 
 
b) Estratègia de descomptes aleatoris (ofertes). Consisteix a fer una 
reducció en el preu en moments o llocs determinats, sense que el comprador 
tinga coneixement previ del moment en què es va a produir tal descompte (p. 
ex. molts supermercats realitzen ofertes consistents en l’entrega d’una unitat 
addicional si es compra un determinat nombre d’unitats —3x2). La finalitat 
d’aquest tipus d’ofertes sol ser atraure a nous clients, de manera que els 
beneficis que aquests proporcionen siguen superiors a les despeses de 
promoció o de l’oferta.  
 
c) Estratègia de descomptes periòdics (rebaixes). Consisteix a fer una 
reducció en el preu durant un determinat període de temps prèviament conegut 
i en unes condicions determinades. La característica distintiva d’aquest tipus 
de descompte és que es fa en determinades èpoques de l’any prèviament 
fixades per les autoritats competents (normalment la comunitat autònoma). Hi 
ha una legislació que regula aquest tipus de descomptes (p. ex. rebaixes d’estiu 
o de gener).  
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d) Estratègies de descomptes en segon mercat. Consisteix a reduir el preu 
del producte per a aquells consumidors que compleixen unes determinades 
condicions demogràfiques (p. ex. bitllets de tren amb preus reduïts per a 
majors de 65 anys), segons la localització geogràfica (p. ex. descomptes a 
consumidors situats en una determinada comunitat autònoma, sempre que no 
tinga com a finalitat controlar un mercat o eliminar competidors –dumping–), 
o segons les seues característiques socioeconòmiques (p. ex. descomptes per a 
estudiants en el transport). 
 
e) Estratègies de descomptes per pagament immediat. Aquest tipus de 
descompte sorgeix com a contramesura a les pràctiques habituals de pagament 
ajornat a 30, 60 i 90 dies que s’apliquen habitualment en el comerç i suposen 
una reducció del preu del producte quan aquest es paga en el moment de 
realitzar la transacció i el client no ajorna el pagament.  
 
f) Estratègies de descomptes per volum. Aquest tipus de descomptes pot ser 
de dos tipus, acumulables i no acumulables. Els descomptes acumulables tenen 
com a finalitat fidelizar a la clientela cap als productes de l’empresa i 
augmentar les vendes. En aquest cas els descomptes es practiquen sobre tot el 
volum de compra que fa el client durant un període de temps determinat 
(rappels comercials). 
 
Els descomptes no acumulables tenen com a finalitat l’augment del volum de 
vendes a curt termini i l’obtenció d’economies en la gestió de comandes. 
Aquests descomptes es practiquen sobre cada una de les compres aconseguint 
un efecte d’anticipació en el temps de les compres i un augment momentani de 
les vendes.  
 
g) Preus professionals. Alguns professionals solen aplicar preus 
estandarditzats pels serveis que presten, independentment del temps requerit 
per a prestar-los (p. ex. un economista pot cobrar un preu fix per fer una 
declaració de la renda simplificada; un dentista pot cobrar un preu fix per fer 
una neteja de boca).  
 
h) Preus ètics. Consisteix a aplicar preus diferents en funció del fi social del 
bé venut o del servei prestat, o en funció de la capacitat de pagament del client.  
 
• Estratègies competitives 
 
Aquest tipus d’estratègies tracta d’aprofitar la situació competitiva que hi ha 
en el mercat en cada moment. 
 
a) Preu igual que el de la competència. Consisteix a fixar preus semblants 
als de les empreses competidores, tractant d’evitar guerres de preus. Aquesta 
estratègia és útil en situacions de forta competència (p. ex. les empreses 
subministradores de combustible —gasolina— tendeixen a alinear-se en la 
seua política de fixació de preus). 
 
b) Preus més alts que la competència (preus primats). Consisteix a fixar 
preus superiors als de les empreses competidores. Aquesta estratègia és útil 
quan l’empresa ofereix productes de més qualitat que els dels competidors o 
presta serveis complementaris (p. ex. ampliacions de garantia, assistència 
tècnica, serveis de finançament, etc.). 
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c) Preus més baixos que la competència (preus descomptats). Consisteix a 
fixar preus inferiors als de les empreses competidores. Aquesta estratègia és 
útil quan l’empresa ofereix productes de menys qualitat que els dels 
competidors, dirigits a segments de mercat amb menor poder adquisitiu. 
 
• Estratègies de preus psicològics 
 
Aquestes estratègies es basen en la diferent percepció que tenen els 
consumidors dels diferents nivells de preus dels productes que hi ha en el 
mercat, així com en l’associació que el consumidor fa dels preus amb les 
característiques i atributs del producte. 
 
a) Preu acostumat o habitual. Consisteix a fixar un preu estàndard i 
compartit per totes les marques que competeixen en el mercat, de manera que 
el consumidor s’habitua al pagament d’aquesta quantitat, independentment de 
la marca que compre. Aquesta estratègia sol utilitzar-se per a productes d’ús 
freqüent amb nivells de preus reduïts (p. ex. la majoria de diaris es ven al preu 
d’un euro).  
 
b) Preu arredonit (preu parell). Són preus que generalment acaben en zero i 
l’apreciació psicològica de la qual per part del consumidor és que es tracte 
d’un producte de categoria superior o de prestigi. 
 
c) Preu imparell. Són preus que acaben en 3, 5 i 9. Aquest tipus d’estratègia 
és aconsellable per a productes de qualitat inferior o de baix preu, així com per 
a accions promocionals (rebaixes i ofertes). 
 
Segons un estudi d’ACNielsen (www.acnielsen.es), els preus dels productes de 
gran consum (alimentació, drogueria i perfumeria) en el sector de lliure servei 
(supermercats de més de 100 m2 de superfície de venda i hipermercats) 
tendeixen a acabar en 0, 5 i 9.  
 
Mitjançant aquesta estratègia de preus psicològics els establiments tracten 
d’aparençar que el producte és més barat del que realment és. 
 
• Estratègies de preus per a línies de productes 
 
Aquest tipus d’estratègies consideren la relació existent entre els diferents 
productes que componen la gamma o cartera de l’empresa, de manera que es 
tracta de maximitzar el benefici global de cada una de les línies de productes. 
El supòsit bàsic és que el preu de cada un dels productes afecta de forma 
directa les demandes de la resta de productes. 
 
a) Estratègia de líder en pèrdues. Consisteix en el fet que l’empresa tinga un 
o més productes a un nivell de preu reduït, de manera que li proporcionen 
escassos o nuls beneficis. L’objectiu és que aquests productes servisquen com 
a reclam per a la venda d’altres productes de la línia o cartera i que 
proporcionen més rendibilitat.  
 
b) Preu de paquet. Consisteix a fixar un preu per a un conjunt de productes 
complementaris (dins d’un línia) inferior a la suma dels preus d’aquests 
productes, si es vengueren per separat. 
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c) Preus de productes captius. Aquesta estratègia s’aplica en el cas de 
productes complementaris i necessaris. Consisteix a fixar un nivell de preu 
baix per al producte principal (per a estimular-ne la compra) i assegurar la 
demanda dels productes complementaris (que normalment es venen a un nivell 
de preus elevat) (p. ex. càmeres fotogràfiques digitals i targetes de memòria; 
impressora i tóner de tinta; consoles d’ordinador i els seus accessoris i jocs, 
etc.). 
 
d) Preus en dues parts. Consisteix a dividir el preu d’un producte 
(generalment serveis) en dues parts: una quota d’abonament fixa i una part 
variable en funció del grau d’utilització (p. ex. l’electricitat).  
 
e) Preu únic. Consisteix a fixar un únic preu per a tots els productes que 
componen la cartera. Aquesta estratègia se sol utilitzar en determinats 
establiments comercials que ofereixen un assortiment ampli a un nivell de 
preus fix. Normalment s’associa amb nivells productes estandarditzats de baix 
preu i qualitat. 
 
f) Preus a subproductes. En nombrosos processos de producció s’obtenen, 
junt amb el producte principal, productes accessoris. Quan aquests no tenen 
valor, el seu cost ha de ser repercutit en el preu del producte principal. No 
obstant això, si el subproducte té valor comercial i és susceptible de satisfer 
una demanda, se li podrà fixar un preu que cobrisca almenys el total o una part 
dels costos directes, de manera que el preu del producte principal pot ser 
menor i, per tant, més competitiu. 
 
• Estratègies per a productes nous 
 
Aquestes estratègies s’utilitzen quan el producte es troba en les primeres fases 
del seu cicle de vida. 
 
a) Descremació, tamisat o desnatat gradual del mercat. Suposa establir un 
preu alt al principi a fi de captar els segments de mercat menys sensibles al 
preu per a reduir de forma gradual, posteriorment, el nivell de preus per a 
captar nous segments de mercat més sensibles al preu.  
 
b) Preu de selecció. Consisteix a fixar un preu alt des de la fase d’introducció 
del producte i mantenir-lo al llarg del seu cicle de vida. La seua finalitat és 
donar una imatge de qualitat superior dirigida a un tipus específic de segment, 
que estan disposats a pagar un alt preu a causa de l’alt valor percebut del 
producte. 
 
c) Preu d’introducció o penetració. Suposa establir preus baixos des del 
primer moment per a permetre una penetració ràpida en el mercat. Aquest 
tipus d’estratègia permet a l’empresa aconseguir ràpidament un nivell 
d’ocupació elevat al mercat, però no és sostenible a llarg termini, ja que pot 
ocasionar pèrdues, especialment si els consumidors s’acostumen a aquest 
nivell de preus. 
 
Aquesta estratègia la segueixen moltes editorials que llancen col·leccionables 
en fascicles al mercat. Normalment, els primers fascicles es venen a uns preus 
molt atractius per a tractar de captar al mercat per a, posteriorment, elevar els 
seus preus una vegada que el consumidor coneix la col·lecció. 
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3.3.3 La distribució com a variable del marketing-mix 
 
La distribució és l’instrument del màrqueting que relaciona la producció amb 
el consum, tenint com a finalitat posar els productes fabricats per les empreses 
a disposició del consumidor final en la quantitat que requereix la demanda, en 
el moment en què els necessite i al lloc on vulga adquirir-los. La distribució és 
el nexe d’unió entre la producció i el consum. 
 
Encara que la funció principal de l’activitat comercial s’ha mantingut 
inalterable des dels seus orígens (posar a disposició del consumidor els béns i 
serveis que demana), la funció comercial ha anat modificant-se, aconseguint 
en l’actualitat un alt grau d’especialització i atorgant a la tecnologia (p. ex. 
Internet) un paper fonamental. 
 
En general, la direcció de la distribució comprèn un conjunt d’activitats 
bàsiques que s’agrupen en els següents: 
 

o Disseny i selecció del canal de distribució. Implica determinar la forma 
bàsica de distribuir els productes, la qual cosa suposa establir els 
fonaments de l’estratègia de distribució. 

o Localització i dimensió dels punts de venda. Es tracta de determinar el 
nombre, emplaçament, dimensió i característiques dels punts de venda.  

o Logística de la distribució o distribució física. Inclou les activitats que 
permeten el desplaçament físic del producte al llarg del canal de 
distribució: transport, emmagatzemament, gestió d’estocs, etc. 

o Direcció de les relacions internes del canal de distribució. Implica 
establir i millorar les relacions de cooperació, mantenir l’harmonia i 
evitar o solucionar els conflictes que s’originen amb els membres del 
canal situats a distint nivell. 

  
En general, no hi ha un única manera de distribuir cada tipus de producte, per 
la qual cosa poden adoptar-se molt variades formes de distribució. Diversos 
factors com les característiques del mercat, del mateix producte o els recursos 
disponibles, condicionen i limiten les alternatives de distribució. No obstant 
això, en la majoria de les ocasions, l’activitat de distribució requereix de 
col·laboració externa, de manera que les activitats que implica la distribució 
dels productes des dels fabricants fins als consumidors són realitzades per una 
sèrie de persones i entitats que denominem intermediaris. 
 
L’estructura formada pels intermediaris constitueix el canal de distribució, de 
manera que aquest està constituït per tot el conjunt de persones i entitats que 
faciliten la circulació del producte elaborat des del fabricant fins al consumidor 
o usuari.  
 
Els canals de distribució poden caracteritzar-se pel nombre de nivells que 
presenten. Cada intermediari que realitza alguna funció relacionada amb 
l’acostament del producte fins al consumidor final constitueix un nivell del 
canal. El nombre de nivells d’intermediaris determina la longitud del canal. 
Quan el canal de distribució no té intermediaris es parla d’un canal directe (p. 
ex. Avon o Tupperware venen els seus productes a través de reunions de venda 
en cases), mentre que si el canal té un o més intermediaris es parla de canal 
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indirecte (p. ex. Ford utilitza els concessionaris d’automòbil —
intermediaris— per a fer arribar els seus cotxes al mercat). 
 
• Tipus d’intermediaris 

Bàsicament hi ha tres tipus fonamentals d’intermediaris: majoristes, 
detallistes i agents. 

o Un majorista és un tipus d’intermediari que compra els productes al 
fabricant o a altres intermediaris (majoristes) per a la seua revenda a 
altres intermediaris (majoristes o detallistes). La característica 
diferencial d’un majorista és que no pot vendre els seus productes al 
consumidor final. 

o El comerciant detallista és un tipus d’intermediari que intervé 
directament en la venda de productes als consumidors finals per al seu 
ús personal. Un intermediari realitzarà les funcions de detallista si ven 
a l’usuari final, encara que pot vendre també a intermediaris. Els 
detallistes constitueixen l’anella final del canal de distribució, ja que 
connecten directament amb el mercat. 

o Agents (brokers). Aquest tipus d’intermediari es caracteritza per no 
assumir la propietat dels productes, i la principal funció que té és la 
d’ajudar i facilitar la compravenda dels productes al llarg del procés de 
comercialització. 

 
1. Intermediaris majoristes 
 
Entre els intermediaris majoristes més importants cal destacar els següents. 
 
a) Majorista tradicional. Es tracta de majoristes que actuen de forma 
individual i independent, i que no tenen relacions de propietat amb altres 
membres del canal de distribució. 
 
b) Centrals de compra. Es tracta de majoristes que tenen vincles de propietat 
amb altres membres del canal. En la majoria dels casos es tracta d’associacions 
d’empreses de distribució (normalment detallistes) que, amb la finalitat de 
tenir una major capacitat de negociació, agrupen les compres que realitzen als 
fabricants a fi d’aconseguir millors preus de compra. Normalment, les centrals 
de compra presten serveis addicionals com la tramitació de comandes, 
investigació de mercats, formació, etc. (p. ex. EXPERT és una cadena de 
botigues associades integrades verticalment, especialitzada en la venda 
d’electrodomèstics, informàtica i telefonia, que es constitueix amb la finalitat 
d’agrupar les compres dels detallistes i obtenir millors preus dels fabricants). 
 
c) Cash and carry (pagar i emportar-se). Forma de venda a l’engròs en règim 
d’autoservei, dirigit cap a detallistes en general (encara que predominen 
alimentació, bars i hotels), en la qual el detallista comprador selecciona i paga 
al comptat el producte, assumint-ne el transport en retirar-los de l’establiment 
majorista (p. ex. Makro). 
 
d) Xarxa de “Merques”. Les “Merques” són societats participades per 
l’empresa nacional MERCASA (dependent del SEPI i del Ministeri 
d’Agricultura Pesca i Alimentació) i els ajuntaments de les ciutats on 
s’ubiquen, que tenen com a finalitat desenvolupar el comerç majorista i dur a 
terme totes les accions necessàries per a acostar i concentrar l’oferta de 
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productes alimentaris (fruites i hortalisses, peix, carn, etc.), facilitant 
l’abastiment d’aliments peribles a les grans ciutats. 
 
2. Intermediaris detallistes  
 
Hi ha multitud de classificacions d’intermediaris detallistes atenent a diferents 
criteris, entre les quals cal destacar els tres següents. 
 
A. Segons les relacions de propietat i vinculacions que hi ha entre els 
detallistes 
 
a) Comerç independent. Forma de comerç detallista constituït per un o més 
establiments comercials, propietat d’un únic comerciant individual, ja siga de 
forma personal o a través d’una societat mercantil. Aquest tipus d’establiment 
sol estar ubicat en nuclis urbans i són dirigits pel propietari, que acostuma a 
tenir un bon coneixement de la clientela, i tenen com a principal inconvenient 
l’escassa capacitat per a negociar els preus de compra amb proveïdors. Els 
establiments independents constitueixen encara, la majoria de comerços 
detallistes, però la importància d’aquest tipus d’establiment tendeix a 
disminuir a favor d’altres formes comercials (cadenes integrades i centres 
comercials). 
 
b) Cadena voluntària de detallistes. Consisteix en l’adhesió d’establiments 
detallistes a una associació per a fer una sèrie d’activitats en comú, la qual té 
com a principal finalitat constituir una central de compres per a agrupar les 
compres de tots els associats i, d’aquesta manera, aconseguir millors preus dels 
fabricants o altres majoristes. Aquest tipus de cadenes sorgeix com a 
mecanisme de defensa dels comerços tradicionals per a adaptar-se a les noves 
tendències en la distribució. En tot cas, els comerciants associats mantenen la 
seua independència jurídica i econòmica, tenint llibertat per a canalitzar les 
seues compres a la cadena o a altres proveïdors (p.ex. en el sector de 
l’alimentació destaquen SPAR —primera cadena que es va instal·lar a 
Espanya— o el grup IFA). 
 
c) Cooperatives de detallistes. Model d’agrupació de comerços detallistes 
sota la forma jurídica d’una cooperativa, per a realitzar activitats en comú 
(gestionar les compres enfront de proveïdors, prestació de serveis, etc.). Els 
socis obtenen un retorn cooperatiu o benefici en funció de les compres 
efectuades i una sèrie de serveis complementaris (p. ex. en el sector de 
l’alimentació destaca UNIDE que agrupa diferents ensenyes com Udaco, 
Gama o Maxcoop). 
 
d) Cooperatives de consumidors. Forma de comerç detallista que sorgeix de 
l’associació de consumidors que, formant una cooperativa, busquen obtenir 
millores en el preu i la qualitat de productes (p. ex. Consum). 
 
e) Franquícia. Sistema de cooperació entre empreses, lligades per un 
contracte, a través del qual una empresa (franquiciadora) concedeix a una altra 
(franquiciat) el dret a explotar una marca o procediment comercial, aportant 
assistència tècnica, comercial i de gestió a canvi d’uns drets econòmics (quota 
d’entrada i/o un percentatge dels ingressos —royalties—) i l’acceptació de les 
condicions de venda pactades. En la majoria dels casos, aquestes condicions 
suposen que el franquiciat es compromet a dirigir el negoci segons unes 
directrius prèviament establides. En els últims anys el sistema de franquícies 



Comercialització i investigació de mercats 127 
 

ha tingut una gran acceptació a Espanya. Es poden trobar franquícies que 
operen en multitud de sectors com ara l’alimentació (p. ex. Burguer King, 
McDonald’s, o Pan’s & Company; prendes infantils (p. ex. Prenatal), 
bugaderies (p. ex. Press To), tallers mecànics (p. ex. Midas), òptiques (p. ex. + 
Visión) o tèxtil (p. ex. Benetton o Peter Murray). 
 
f) Cadenes integrades o sucursalistes. Conjunt d’establiments detallistes que 
comparteixen una propietat comuna, una única gestió i que operen sota una 
mateixa marca comercial. En alguns casos pot haver-hi un cert grau de 
descentralització de les decisions operatives en els establiments, però la gestió 
de compres sol ser comú, la qual cosa permet obtenir economies d’escala. A 
més, les activitats de comunicació estan centralitzades amb la finalitat de 
donar una única imatge als consumidors (p. ex. Mercadona en el sector 
d’alimentació o Cortefiel en el sector tèxtil).  
 
g) Grup de distribució. Es tracta d’empreses que, sota una única propietat, 
operen en diversos sectors detallistes pel mitjà de diverses societats filials 
utilitzant una o més ensenyes comercials (p. ex. Carrefour constitueix un de 
grup de distribució amb gran presència a Espanya a través de diferents 
empreses filials, entre les quals cal destacar: hipermercats Carrefour, 
supermercats Carrefour Express, establiments de descompte Dia, botigues de 
repostos de l’automòbil Feuvert, agència de viatges Carrefour, corredoria 
d’assegurances Carrefour, òptica Carrefour, etc.). 
 
B. Segons l’organització espacial del comerç 
 
a) Centres comercials. Segons la definició de l’AECC (Associació Espanyola 
de Centres Comercials), es tracta d’un conjunt d’establiments comercials 
independents, planificats i desenvolupats per una o diverses entitats, amb 
criteri d’unitat; la grandària, mescla comercial, serveis comuns i activitats 
complementàries estan relacionades amb el seu entorn, i disposa 
permanentment d’una imatge i gestió unitària. Solen disposar d’aparcament 
per als clients i un horari comercial ampli (p. ex. Centre Comercial Gran Via o 
l’Aljub). Als centres comercials de grans dimensions se sol ubicar un gran 
magatzem o un hipermercat, i fins i tot centres d’esplai i d’oci (cinemes, bars, 
restaurants, discoteques, etc.), que actuen com a elements d’atracció del 
públic. Aquest tipus d’establiments que actuen com a reclam per a atraure 
públic al centre comercial es coneix com a “locomotora”.  
 
b) Mercats d’abastiments. Conjunt d’establiments detallistes que, agrupats 
en un sol local, comercialitzen bàsicament productes d’alimentació, frescos i 
peribles (carn, peix, fruites i verdures), agrupats en un edifici o recinte. La 
gestió dels mercats d’abastiments està controlada habitualment per 
l’ajuntament o una altra entitat per concessió d’aquest. Solen localitzar-se en 
els nuclis urbans i prestar servei a un o més barris. 
 
C. Segons la forma de venda 
 
a) Comerç tradicional. Forma habitual de venda en què el comprador entra en 
un establiment determinat i és rebut i atès per un venedor, que s’encarrega de 
servir-li el producte i orientar-lo en el procés de compra. Normalment es 
correspon amb establiments independents que ofereixen un assortiment limitat 
i tracten de competir mitjançant un millor servei i tracte al client.  
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b) Comerç en règim de lliure servei (autoservei). En aquesta modalitat de 
venda, és el client qui selecciona directament el producte, situat en estanteries i 
passant per una caixa registradora on abona l’import del producte triat. Les 
característiques més rellevants d’aquest sistema són l’absència de mostrador, 
que els articles s’agrupen en seccions, hi ha carros o cistelles per a l’arreplega 
dels articles, el client tria l’article sense ajuda del venedor i el pagament es fa 
d’una sola vegada en caixa a l’eixida. Alguns establiments serveixen 
determinades categories de productes (p. ex. pescateria) a través de taulell. 
 
Altres comerços amb règim d’autoservei són: 

o Botigues de conveniència (drugstores). Xicotets establiments amb un 
ampli horari comercial (tot el dia o la major part del dia), amb un 
assortiment ampli però poc profund de productes de conveniència, com 
alimentació, begudes, premsa, etc. El nivell de preus sol ser major que 
el d’altres formes comercials a causa de l’ampli horari de què disposen 
(p. ex. 7-Eleven, Open 25, Deshoras) 

o Botiga de descompte (discount o hard-discount). Establiment basat en 
la minimització de costos i inversions que compta amb una política de 
preus molt agressiva. Compta amb reduïda oferta d’articles d’alta 
rotació i qualitat mitjana o baixa. A més, ofereixen escassos serveis (no 
admeten pagament amb targeta de crèdit, cobren per les bosses, etc.) (p. 
ex. Lidl, Plus Descuento). 

 
c) Combinació del comerç tradicional en règim d’autoservei. Dins 
d’aquesta categoria d’establiments detallistes cal distingir tres tipus 
d’establiments. 

o Grans magatzems. Es tracta d’una forma comercial al detall que 
ofereix en un mateix local, o en locals contigus, diverses categories de 
productes agrupades per departaments. Normalment compten amb una 
gran amplitud (tèxtil, drogueria, bricolatge, parament de la llar, 
electrodomèstics, etc.) i profunditat d’assortiment. Solen situar-se en un 
nivell de preus elevats, ja que ofereixen una gran varietat de serveis 
complementaris de finançament, assistència tècnica, assessorament, 
etc. (p. ex. El Corte Inglés, Harrod’s). 

o Magatzems populars. Establiment de gran superfície que ven els 
articles necessaris d’alimentació, neteja personal, roba i llar, amb 
assortits limitats en gamma i preus i amb una superfície de venda 
generalment inferior als 4.000 m2 (p. ex. Simago). 

o Superfícies especialitzades (category killers). Grans superfícies 
especialitzades en una categoria de productes amb un assortit molt 
ampli i profund (p. ex. TOYS’R’US en joguets, AKI o Leroy Merlín en 
bricolatge, Media Markt en electrodomèstics, etc.). 

 
3. Altres sistemes de venda 
 
L’evolució dels hàbits de compra i consum en la societat espanyola en els 
últims anys ha propiciat la modificació dels sistemes de comercialització de les 
empreses, així com el desenvolupament de noves fórmules comercials que 
cerquen servir al mercat de forma més eficient. En aquest apartat es 
desenvolupen alguns d’aquests sistemes de venda, caracteritzats, en general, 
per la no-utilització d’intermediaris (establiments comercials) en la relació 
entre l’empresa i el mercat.  
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a) Venda personal directa (porta a porta). Constitueix un dels sistemes més 
tradicionals de venda directa. Tal com el seu nom indica, consisteix a dur a 
terme la venda al domicili del comprador. Els productes objecte d’aquest tipus 
de venda són molt diversos, encara que generalment són de consum massiu (p. 
ex. cosmètics, enciclopèdies, productes per a la llar, etc.). 
 
Els principals inconvenients d’aquest mètode rauen en les dificultats derivades 
del rebuig dels clients d’admetre gent desconeguda al seu domicili i en l’elevat 
cost de personal, ja que és necessari seleccionar, formar, dirigir i motivar els 
venedors. Per a resoldre aquests inconvenients han sorgit diferents variants, 
entre les quals cal destacar-ne dues: 
 

o Venda per reunió en un domicili particular. El venedor concerta una 
cita amb un possible client que, al seu torn, reuneix al seu domicili 
amics, familiars o veïns que també puguen estar interessats en el 
producte.  

o Venda en excursió. El venedor o fabricant subvenciona part de 
l’import d’una excursió, de manera que en el transcurs de aquesta es fa 
una presentació del producte.  

 
b) Venda en màquines automàtiques (vending). Aquest mètode implica la 
utilització d’una màquina expenedora en què el consumidor introdueix els 
diners corresponent al preu del producte i la màquina li serveix el producte.  
 
Encara que les màquines expenedores estaven pensades originàriament per a la 
venda de tabac i refrescos, en l’actualitat es poden trobar màquines 
expenedores que ofereixen productes tan diversos com pel·lícules de lloguer, 
snacks, bitllets d’autobús, preservatius o gelats.  
 
El principal avantatge que aporta al consumidor aquest sistema de distribució 
és la possibilitat d’adquirir el producte les 24 hores del dia, si bé els productes 
acostumen a ser un poc més cars que si són adquirits a través d’un establiment 
comercial convencional. A més, els costos per al venedor són alts, a causa del 
freqüent aprovisionament i que les màquines es troben exposades a avaries i al 
robatori de productes i diners.  
 
c) Venda ambulant. Aquesta forma comercial es caracteritza per la falta 
d’establiment permanent del comerciant. Normalment es fa en instal·lacions 
mòbils a la via pública, espais oberts o edificis que, per les seues 
característiques, oferisquen trànsit de persones. En molts casos hi ha estabilitat 
al lloc i data de la realització de la venda (p. ex. mercats ambulants). L’oferta 
comprèn tot tipus de productes, predominant els d’alimentació, tèxtils, 
confecció i calçat.  
 
Junt amb els sistemes de venda anteriors, hi ha un conjunt de mètodes de 
venda alternatius caracteritzats per la utilització de mitjans de comunicació 
directes. Així, el màrqueting directe suposa la utilització de mitjans de 
comunicació directes (correu, telèfon, televisió i xarxes telemàtiques —p. ex. 
Internet) per a fer proposicions de venda específiques dirigides a consumidors 
individuals, a fi d’obtenir una resposta immediata (p. ex. una venda o 
transacció) i/o mantenir relacions a llarg termini. Aquests mètodes es 
desenvolupen a continuació. 
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El concepte de màrqueting directe té el seu origen en l’àmbit de la distribució; 
no obstant això, en l’actualitat es considera també un instrument de 
comunicació. 
 
d) Venda per correspondència. La venda per correspondència suposa 
utilitzar el correu postal per a la distribució del producte. Per a fer arribar 
l’oferta de l’empresa al client, es poden utilitzar diferents mitjans com el 
correu (catàleg) o anuncis en premsa. Normalment, el client tramita la 
comanda per telèfon o correu postal i el pagament es realitza contra 
reembossament, mitjançant domiciliació bancària o a través de targeta de 
crèdit (p. ex. Venca és l’empresa líder a Espanya en venda a distància amb un 
catàleg generalista. Aquesta empresa edita més de 15 milions de catàlegs cada 
any i envia més de 50 milions de publitrameses. Venca edita 2 catàlegs 
principals de més de 250 pàgines a l’estiu i hivern i distints catàlegs 
d’actualització segons la fase de la campanya: rebaixes, rematada, Nadal, etc.). 
 
e) Venda per telèfon (telemàrqueting). Aquest sistema suposa que el 
venedor i el comprador entren en contacte a través del telèfon. Generalment, 
aquest mitjà és utilitzat en mercats de gran consum, per al llançament de nous 
productes o l’anunci de certes promocions especials.  
 
Normalment, aquest instrument s’utilitza conjuntament i de forma coordinada 
amb altres mitjans (p. ex. força de vendes o anuncis en mitjans de 
comunicació) per a oferir i tractar d’aconseguir la venda dels productes de 
l’empresa.  
 
f) Venda per televisió (televenda). La televenda comprèn qualsevol tipus de 
venda que es faça per televisió. En aquest cas, el producte es presenta en la 
pantalla de televisió, indicant les seues característiques i prestacions, el seu 
preu, així com la forma de fer la comanda (normalment es facilita un número 
de telèfon). 
 
En els últims anys, i utilitzant les plataforma digitals de televisió, han sorgit 
canals de televisió dedicats exclusivament a la promoció i venda de productes 
de consum. Els dos exemples més significatius a Espanya són EHS i La 
Tienda en Casa (pertanyent al grup El Corte Inglés). 
 
g) Venda per ordinador (comerç electrònic). Segons la més àmplia accepció 
de l’expressió, es considera comerç electrònic qualsevol forma de transacció 
comercial directa o de suport que, basada en mitjans telemàtics, té lloc al llarg 
de tota la cadena de subministrament des de l’empresa fins a al consumidor 
final, utilitzant com a suport xarxes de telecomunicació. D’aquesta manera, el 
comerç electrònic engloba tant el comerç entre empreses (Business to 
Business, B2B) com el comerç empresa-consumidor (Business to Consumer, 
B2C). Una tercera categoria de comerç electrònic seria aquella en què intervé 
l’administració, englobant les transaccions entre empreses i/o particulars amb 
l’administració (Business to Administration, B2A).  
 
En el primer cas, comerç entre empreses o B2B, les empreses poden, a través 
del comerç electrònic, accedir als inventaris dels seus proveïdors, gestionar 
comandes en temps immediat, rebre factures i efectuar pagaments, optimitzar 
les formes de contractació o reduir els costos de les operacions. Si bé les 
activitats de comerç electrònic entre empreses, per exemple mitjançant els 
sistemes d’intercanvi electrònic de documents (EDI), existeixen des de fa més 
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d’una dècada i són anteriors a l’obertura a l’ús comercial d’Internet, ha sigut 
aquest últim factor un dels elements clau que ha estès el comerç electrònic fins 
al consumidor final. Així, la segona categoria de comerç electrònic empresa-
consumidor (B2C) es podria assimilar al comerç detallista. En aquest cas, els 
consumidors poden realitzar comandes directament, comprar i pagar a través 
de la xarxa a les empreses fabricants, o bé als intermediaris virtuals o llocs 
web que aglutinen ofertes de diferents proveïdors (p. ex. els malls o centres 
comercials virtuals). El principal desenvolupament del comerç electrònic s’ha 
produït del costat de les transaccions empresarials (B2B); no obstant això, les 
principals repercussions sobre l’economia vindran a partir del 
desenvolupament del comerç electrònic empresa-consumidor (B2C).  
 
D’altra banda, el comerç electrònic inclou tant el comerç electrònic indirecte 
(comanda electrònica de béns tangibles, que se subministren pels canals de 
distribució tradicionals —p. ex. la compra d’un llibre per Internet subministrat 
per missatger—), com el comerç electrònic directe, que suposa l’entrega en 
línia de béns i serveis intangibles (p. ex. la compra de programes de 
programari).  
 
El comerç electrònic ofereix noves oportunitats per als negocis i els ciutadans 
de totes les regions del món. En particular, les empreses podran aconseguir un 
accés sense precedents als mercats mundials a baix cost, mentre que els 
consumidors podran triar entre un ampli ventall de béns i serveis. D’altra 
banda, es preveu que el comerç electrònic a través d’Internet pot afavorir un 
procés de desintermediació, ja que suposa una distribució directa que elimina 
els intermediaris, de manera que els productors i oferents de béns i serveis 
tenen una relació directa amb els mercats de consumidors, mediant entre ells 
únicament la xarxa Internet. 

3.3.4 La comunicació com a variable del marketing-
mix 

L’última eina del marketing-mix és la comunicació. El terme comunicació 
reuneix totes les eines de comunicació del màrqueting: la venda personal, la 
promoció de vendes, les relacions públiques, la publicitat, els instruments de 
comunicació directa i altres instruments de comunicació. Tots aquests 
elements constitueixen el combinat de comunicació.  
 
En un entorn de mercat cada vegada més competitiu i amb consumidors cada 
vegada més formats i informats, més exigents, de res serveix tenir el millor 
producte (amb un preu ajustat al seu valor i comercialitzat pels canals 
adequats) si no s’acompanya d’una estratègia de promoció efectiva que 
estimule la seua demanda. Es tracta de convèncer el consumidor que el 
producte ofereix un avantatge diferencial respecte als de la competència. 
 
Així, els principals objectius d’estratègia de comunicació són els següents: 
 
• Informar de l’existència del producte i/o dels beneficis que reporta. 

• Persuadir el consumidor a provar el producte i/o a adoptar-lo com a 
habitual. 

• Recordar l’existència del producte i/o els seus beneficis. 
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El procés de comunicació 
 
L’estratègia de comunicació es relaciona d’una manera molt significativa amb 
el procés de comunicació. La comunicació és un procés pel qual s’intercanvia 
o comparteixen significats a través d’un conjunt de símbols comuns. En el 
context de màrqueting, el procés de comunicació comercial consisteix en el fet 
que l’empresa venedora —emissor— emet un missatge sobre la seua oferta o 
sobre ella mateixa cap al client real o potencial —receptor—. El receptor rep i 
interpreta el missatge i torna una resposta a l’emissor, que fonamentalment és 
que compra el producte o no.  
 
• Emissor de la informació: és el generador del missatge. Inicia el procés 

de comunicació i s’encarrega d’establir el contingut del missatge i de 
definir els objectius de la comunicació. La codificació és la conversió de 
les idees i objectius de l’emissor en un missatge. 

• Missatge: és la idea a transmetre. El llenguatge, les imatges, els símbols, 
els sons, els colors, etc., serveixen per a codificar/traduir la idea. 

• Mitjà o canal de comunicació: és el canal o el camí que utilitza l’emissor 
per a transmetre el missatge al receptor, i pot ser personal (p. ex. personal 
de vendes) o impersonal (p. ex. televisió). 

• Receptor: és la persona que rep el missatge (consumidor real o potencial) 
i el descodifica (interpretant el seu significat). 

• Resposta: és la reacció del receptor davant el missatge rebut. Quan el 
receptor emet un nou missatge a l’emissor es produeix llavors la 
retroalimentació o feedback 

 
Addicionalment, durant el procés de comunicació pot aparèixer soroll, entès 
com qualsevol pertorbació en el procés de transmissió o de recepció que 
impedeix la interpretació correcta del missatge per part del receptor (p. ex. 
altres anuncis; articles de premsa). 
 

Figura 3. Procés de comunicació comercial 
 

 
 
 
 
A) La venda personal 
 
Concepte, funcions i característiques 
La venda personal és una de les eines més tradicionals d’actuació de l’empresa 
sobre el mercat. Podem definir aquest instrument del combinat de promoció 
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com una forma de comunicació personal i interactiva entre el venedor i el 
comprador. Aquesta comunicació pot ser cara a cara, per telèfon, per 
videoconferència online o a través d’altres mitjans. 
 
La funció de la venda personal és diferent d’una empresa a una altra. Encara 
que en la majoria de les empreses els venedors són un element clau, en altres 
no hi ha una força de vendes pròpia (p. ex. empreses que venen a través de 
representants, agents o brokers, o a través de catàleg). 
 

Figura 4. Fases del procés de venda personal 
 

 
 
Fase I. Preparació. En aquesta fase s’inclouen totes les activitats que porten 
al primer contacte directe i personal amb els clients potencials. Aquestes 
activitats les agrupem en tres nivells: prospecció, preparació del contacte i 
aproximació o primer contacte. 
 
a) Prospecció. Consisteix a identificar els clients potencials d’acord amb 
l’oferta que ofereix l’empresa. En aquest sentit, hi ha diferents mètodes de 
prospecció: els registres interns de l’empresa; les exposicions, exhibicions o 
demostracions públiques; el correu directe (prospecció postal); el 
telemàrqueting (prospecció telefònica); els directoris comercials; l’observació 
directa per part del venedor; clients de l’empresa que subministren informació 
d’altres possibles clients (cadenes de referència sense final); la recomanació 
d’un client o soci comercial (referència); cap mètode específic, visitant clients 
potencials sense previ avís ni coneixement de les seues característiques 
específiques (prospecció freda), etc.  
 
b) Preparació del contacte. En el cas que la venda personal implique una 
visita del venedor al domicili o seu social del client, cal que el venedor prepare 
el contacte (entrevista). S’han d’establir amb claredat els objectius de 
l’entrevista, definint l’oferta que es vol fer, estudiant les necessitats del client i 
qualsevol altra informació que ajude al venedor a estructurar l’entrevista de la 
manera més adequada.  
 
c) Aproximació o primer contacte. Durant aquesta etapa es pretén iniciar el 
contacte amb el client potencial. Suposa un moment crític del procés de venda 
en què resulta molt important la imatge que transmet el venedor i també la 
determinació de les necessitats específiques del client, en la mesura que el seu 
coneixement permetrà guiar el posterior procés de presentació. Entre les 
diferents tècniques d’acostament, podem citar les següents: 
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o Obertura amb declaració. Sol utilitzar-se expressions que permeten 
un acostament al client potencial: fases de presentació, d’agraïments, 
de referències, oferir un regal o benefici. 

o Obertura amb preguntes. És la forma que millor permet conèixer les 
necessitats del client o introduir-lo a poc a poc en la presentació de la 
venda. 

 
Fase II. Argumentació/persuasió. En aquesta fase s’inclouen totes les 
activitats que persegueixen activament el tancament de la venda.  
 
Aquestes activitats les agrupem en dos nivells: presentació i demostració i 
superació d’objeccions. 
 
a) Presentació i demostració. Consisteix a informar de les característiques del 
producte, argumentar (utilitzant els recursos necessaris perquè el client 
potencial es decidisca a comprar el producte) i demostrar els seus avantatges 
(sempre que siga possible). L’objectiu últim és interessar i convèncer el client 
potencial perquè compre el producte.  
 
Les característiques essencials d’una bona presentació són, entre altres: 
claredat, adequació a les característiques del client i convicció (posant èmfasi 
en els aspectes positius). 
 
b) Superació d’objeccions. Atés que el procés de venda és bidireccional i 
interactiu, el client pot plantejar determinades qüestions al venedor que es 
troben fora de l’esquema general de la presentació. Aquestes objeccions poden 
ser de diversos tipus: 
 

o Objeccions d’excusa. Són objeccions amb què el client potencial tracta 
d’evitar la presentació de vendes. 

o Objeccions de raonament. Són objeccions plantejades pel client i 
argumentades sobre una base sòlida de raonament, és a dir, són 
autèntiques raons que recolzen la no-realització de la venda. 

o Objeccions inconcretes. Són objeccions imprecises que el client 
potencial planteja per a no prendre la decisió de compra. 

 
Fase III. Transacció. En aquesta fase s’inclouen totes les activitats 
relacionades amb el tancament de la venda i el seguiment posterior del client. 
 
a) Tancament de la venda. El tancament pot sorgir en qualsevol moment del 
procés de venda, fins i tot en l’etapa d’aproximació, encara que el més normal 
és que tinga lloc darrere de la presentació o després de la superació de les 
objeccions. Entre les possibilitats tàctiques per al tancament de la venda 
podem citar les següents: 
 

o Fer un resum dels principals avantatges exposats de l’oferta per al cas 
concret del client. 

o Realitzar una comparació entre els avantatges i desavantatges de 
l’oferta per al client. 

o Plantejar la venda com una cosa ja feta, per ser lògica per al client, 
mitjançant la sol·licitud directa de la comanda, etc. 
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b) Seguiment de la venda. Una vegada que s’ha realitzat la venda i s’ha fet la 
comanda, el procés no acaba sinó que continua. El venedor ha de buscar 
reforçar les seues relacions per a aconseguir una cartera de clients estable i per 
a això ha de fer un correcte seguiment que garantisca la satisfacció del client.  
 
B) La promoció de vendes  
 
Concepte i característiques 
La promoció de vendes consisteix en incentius a curt termini que reforcen i 
vigoritzen l’oferta normal de l’empresa, buscant modificar el comportament 
del públic objectiu a què es dirigeixen (distribuïdors, consumidors finals, 
venedors). Entre altres, la promoció de vendes té les següents característiques: 
 

o Implica un incentiu que cerca modificar o reforçar el comportament 
del públic objectiu. 

o Suposa un plus a l’oferta típica del producte. Aquest plus ha de ser 
motivador, possible d’aconseguir, conegut i comprès pel públic 
objectiu. 

o És un instrument a curt termini. La seua durada ha d’estar 
relacionada amb el ritme de compra, és a dir, el temps que transcorre 
entre dues accions successives de compra. La raó és que els incentius 
perden força motivadora amb el pas del temps. Així, si l’acció 
promocional es prolonga molt en el temps deixa de ser promoció de 
vendes i passa a ser part de la política comercial de l’empresa.  

o L’objectiu principal de la promoció de vendes és incrementar les 
vendes a curt termini. 

 
Tipus i tècniques de promoció de vendes 
En aquest apartat s’analitzen els distints tipus de promoció de vendes i les 
tècniques emprades en cada un d’ells. En concret, analitzem les promocions de 
venda dirigides a consumidors, distribuïdors, prescriptores i personal de 
l’empresa.  
 
a) Promocions dirigides als consumidors. Són les més conegudes per estar 
dirigides al públic en general i ser realitzades en els punts de venda dels 
establiments de qualsevol tipus, però, en general, de productes de gran 
consum.  
 
Inclouen, entre altres: reduccions del preu de venda unitari, paquet econòmic, 
paquet múltiple, vendes conjuntes, mostres, cupons, ofertes de devolució de 
diners, premis, concursos, jocs, sortejos, regals publicitaris, canvi de model 
antic per nou com a part del pagament, etc.  
 
De vegades, les promocions de venda requereixen la col·laboració dels 
distribuïdors per a la seua aplicació pràctica (p. ex. el canvi d’un cupó de 
descompte contingut en una etiqueta que realitza el comerciant). Per això, els 
fabricants han d’incentivar la participació dels distribuïdors en aquestes 
promocions (ex. mostres gratuïtes, pagaments directes, etc.). 
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b) Promocions dirigides als distribuïdors. Inclouen entre altres: ofertes de 
proves de nous productes, ampliació del crèdit, descomptes, bonificacions, 
assessorament, mostres gratuïtes, visites a fàbrica, regals, concursos, etc.  
 
c) Promocions dirigides als prescriptors. Quan el producte s’ha de prescriure 
per a poder comprar-lo, com per exemple, els medicaments. Inclouen entre 
altres: mostres gratuïtes, viatges i visites a fàbrica, cursos i seminaris 
organitzats pel fabricant, etc. 
 
d) Promocions dirigides als venedors de l’empresa. Inclouen entre altres: 
primes i gratificacions per vendes, convencions i reunions, concursos de 
vendes, etc.  
 
C) Les relacions públiques  
 
Concepte, objectius i característiques 
Les relacions públiques comprenen el conjunt d’activitats dutes a terme per 
l’empresa amb el fi genèric de mantenir o protegir la imatge d’un producte o 
de la mateixa empresa i, en general, d’afavorir les relacions de l’empresa amb 
tots els elements del seu entorn. Així, doncs, el principal objectiu de les 
relacions públiques és influir en l’opinió pública a favor de l’empresa. 
 
En funció de tot l’anterior, podem esmentar com a principals característiques 
de les relacions públiques les següents: 
 

o És una activitat habitual i planificada, amb un horitzó temporal a 
llarg termini. 

o Pretén aconseguir la confiança del públic a qui es dirigeix, amb 
l’objectiu que aquesta confiança es traduïsca en una opinió favorable i 
tinga un impacte positiu sobre les vendes. Suposa, per tant, una 
proposició indirecta de venda. 

o Es dirigeix a públics molt distints, des d’empleats i directius fins al 
consumidor final, passant per accionistes, distribuïdors, proveïdors, 
etc. 

o El missatge és més subtil i creïble que l’emès amb la resta 
d’instruments del combinat de promoció. 

 
Tipus de relacions públiques 
 
a) Relacions públiques internes (màrqueting intern). Estan dirigides a 
persones que comparteixen l’activitat laboral quotidiana de l’organització 
(empleats i directius) i són un mitjà eficaç per a obtenir la confiança i millorar 
l’eficàcia del personal. Aquestes relacions públiques internes varien segons 
l’organització i, en general, se solen reflectir en un conjunt de normes, costums 
i particularitats que constitueixen la “cultura empresarial”. 
 
b) Relacions públiques externes. Són els que projecten als diferents públics 
aliens a l’àmbit de l’organització. Entre aquests públics es troben els grups 
següents: clients, accionistes, inversors, distribuïdors, proveïdors, 
administracions públiques, comunitats locals, societat en general, mitjans de 
comunicació, etc. 
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Activitats de les relacions públiques 
 
Les relacions públiques inclouen, entre altres, les activitats següents: publicity, 
mecenatge i patrocini, notícies i rodes de premsa, publicacions i materials 
audiovisuals, materials d’identitat corporativa, conferències, esdeveniments 
(festes o recepcions), fires, visites a l’empresa, etc. 
 
a) Publicity. Es tracta de notícies comercialment rellevants difoses de forma 
gratuïta a través dels mitjans de comunicació de masses a fi de promocionar la 
imatge d’un producte o l’empresa en el seu conjunt, i indirectament incentivar 
la demanda del producte. La diferència amb la publicitat és que l’empresa no 
controla el missatge ni paga l’espai o temps ocupat en el mitjà.  
 
b) Mecenatge i patrocini. Aquestes tècniques ocupen un espai intermedi entre 
les activitats de relacions públiques (en el cas del mecenatge) i de publicitat 
(en el cas del patrocini). Permeten associar i promoure una imatge i un prestigi 
de marca o d’empresa, utilitzant un esdeveniment atractiu per a un públic 
objectiu determinat. Aquestes tècniques es caracteritzen per l’aportació per 
part de l’empresa de diners o material a una activitat d’interès públic (p. ex. 
esdeveniment esportiu, musical, humanitari, de medi ambient, etc.). 
 
c) Notícies. És una de les activitats fonamentals de les relacions públiques. Els 
responsables de màrqueting han de redactar notícies interessants per al públic i 
favorables per a l’empresa. També poden organitzar esdeveniments o activitats 
que generen una notícia. 
 
d) Publicacions i materials audiovisuals. Inclouen informes anuals, articles, 
fullets i butlletins i revistes de l’empresa. També s’inclouen els materials 
audiovisuals com a pel·lícules, presentacions amb diapositives o vídeos.  
 
e) Materials d’identitat corporativa. Inclouen logos, material d’oficina, 
targetes de visita, uniformes, edificis, vehicles, senyals, regals d’empresa, etc. 
 
f) Conferències. Inclou la participació en xarrades i col·loquis (p. ex. en 
reunions d’associacions empresarials), conferències, taules redones, etc. 
 
g) Esdeveniments. Inclouen inauguracions, celebracions, rodes de premsa, 
presentacions multimèdia, actes amb invitats famosos, etc. Dins d’aquesta 
categoria de relacions públiques podem incloure el màrqueting itinerant (road 
show, marketing field in motion). El màrqueting itinerant consisteix a portar de 
ciutat en ciutat un espectacle muntat al voltant d’un producte o servei a fi de 
presentar-lo directament a un grup, seleccionat o no, de persones. És, per tant, 
un poderós vehicle de comunicació i un mitjà idoni per a demostrar els 
beneficis dels productes i serveis als consumidors en un entorn propici per a la 
seua comprensió i acceptació. Pot formar part d’una campanya global o 
constituir accions independents de comunicació. En virtut de la seua presència 
física compleix la funció de reclam publicitari tant si està estacionat com si 
està circulant. 
 
h) Fires. En elles es pot aconseguir contactar amb clients, distribuïdors i 
públic en general, a més del suport que es pot obtenir dels mitjans de 
comunicació.  
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i) Visites a empreses. Constitueixen un dels mitjàns més clàssics d’atenció al 
públic en les relacions públiques. Suposen una presentació prèvia general de 
l’empresa i de les seues activitats, seguida per un recorregut de les seues parts 
fonamentals (laboratoris, planta de producció), prestant especial atenció a 
aquells departaments relacionats amb la investigació i el control de qualitat. 
L’objectiu és donar als visitants una imatge d’empresa actual i especialment 
preocupada per la satisfacció dels seus clients. 
 
D) La publicitat  
 
Concepte i característiques  
Podem definir la publicitat com un instrument de comunicació unilateral, 
impersonal i remunerat, que empra els mitjans de comunicació de masses per a 
transmetre un missatge pagat i controlat per l’emissor (venedor).  
 
De la definició anterior, es deriven les principals característiques de la 
publicitat:  
 

o El públic no està identificat. La informació que es transmet a través 
de la publicitat la rep un públic anònim, no identificat (moltes vegades 
una audiència no buscada).  

o És comunicació en un únic sentit. Podem dir que la publicitat 
estableix un monòleg i no un diàleg com ocorre amb altres instruments 
promocionals. 

o L’anunciant corre amb les despeses. La informació es difondrà a 
través d’uns espais i/o temps dins dels diferents mitjans publicitaris 
que han de ser contractats per l’anunciant. 

o És impersonal. Els mitjans de comunicació de masses són la via per a 
transmetre els missatges. La utilització d’aquests, ja que es dirigeixen 
a públics amplis i no delimitats, li confereixen a la publicitat el 
caràcter de comunicació impersonal. 

o El missatge està controlat per l’anunciant. 
 
El combinat publicitari 
 
En el mix publicitari hi ha cinc grups de decisions: sobre els objectius de la 
publicitat, sobre el pressupost publicitari, sobre el disseny del missatge, sobre 
els mitjans (canals) per a difondre el missatge i sobre l’eficàcia de la publicitat. 
 
OBJECTIUS  PRESSUPOST  MISSATGE  MITJANS  EFICÀCIA 
 
I. Definició dels objectius de comunicació. El primer pas en el 
desenvolupament del programa de publicitat és fixar els objectius de publicitat. 
Aquests objectius s’han de basar en el públic objectiu a què l’empresa es 
dirigeix, el posicionament adoptat per al producte i els objectius generals de 
l’empresa.  
 
Com a instrument del combinat de promoció, la publicitat comparteix els 
objectius generals de la promoció: informar, persuadir i recordar, amb el fi 
últim d’estimular la demanda del producte. Respecte a l’objectiu 
d’incrementar les vendes, és important assenyalar que la publicitat no és 
l’única variable que influeix en les vendes i, a més, els efectes de la publicitat 
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sobre les vendes tenen un efecte retardat en el temps. Així, els objectius 
publicitaris se solen classificar segons perseguisca informar, persuadir o 
recordar. 
 
II. Determinació del pressupost publicitari. Una vegada fixats els objectius 
publicitaris, l’empresa determina el pressupost de publicitat. El pressupost és 
la xifra comptable que indica l’import de les despeses que es poden dedicar a 
la publicitat en un període de temps donat. Aquesta xifra depèn de diversos 
factors com la fase del cicle de vida del producte, la quota de mercat, la 
competència existent, el grau de diferenciació del producte, etc. Hi ha diferents 
mètodes per a determinar el pressupost: mètode eficient (en funció dels 
objectius publicitaris i els costos pressupostats), mètode del pressupost 
disponible (assignar de forma arbitrària una quantitat), mètode del 
percentatge de vendes (actuals o previstes, o de l’any anterior), mètode de la 
paritat competitiva (fixar un pressupost semblant al dels competidors), 
mètode optimitzant (quantitat que aconseguisca maximitzar el volum de 
vendes, el benefici o la rendibilitat), etc.  
 
III. Disseny del missatge. Els objectius de la publicitat ajuden a definir la idea 
del missatge, però el seu disseny implica determinar què es diu (estratègia de 
missatge) i com es diu (estil de missatge). La gran oferta de mitjans 
disponibles, els avanços tecnològics, l’elevada competència i la saturació del 
consumidor, entre altres factors, fan que el disseny del missatge siga clau per a 
l’èxit de la campanya.  
a) Determinar què es diu (estratègia de missatge). A banda d’informar, 
persuadir, recordar i induir a una resposta (normalment, la compra del 
producte), cal que el missatge complisca els requisits següents: 
 

• Ha de captar l’atenció del públic a qui es dirigeix. Per a això, pot 
centrar-se en algun tema o aspecte que connecte amb les necessitats del 
consumidor. 

• Ha de crear interès, destacant els beneficis més rellevants del producte 
que puguen provocar el desig de comprar-lo. 

• Ha de ser comprès i creïble, és a dir, fàcilment desxifrable o 
comprensible pel receptor i que li permeta creure que rebrà els 
avantatges que es mostren. 

 
b) Determinar com es diu (estil de missatge). Alguns dels estils publicitaris 
més utilitzats són: aportació de testimonis o escenes de la “vida real”, 
exposició dels usos i els problemes que soluciona el producte, utilització de 
l’erotisme, utilització de l’humor, ús d’una cançó encomanadissa, ús de 
l’absurd o el surrealisme.  
 
Les empreses solen contractar els serveis de les agències de publicitat per a 
l’elaboració del missatge publicitari. En aquest cas, l’empresa proporciona a 
l’agència de publicitat tota la informació rellevant per al desenvolupament del 
missatge en un document conegut com a briefing. 
 
IV. Elecció del canal de comunicació: mitjans publicitaris. Aquest grup de 
decisions se centra en aquelles que tenen que veure amb quins mitjans i 
suports utilitzar per a difondre la campanya publicitària entre el públic 
objectiu, quantes insercions realitzar, quant de temps s’ha d’emprar, etc.  
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V. Control de la comunicació. Cal que l’empresa controle la eficacia de la 
seua publicitat. L’eficàcia (grau de compliment dels objectius fixats) es pot 
mesurar amb un pretest o un posttest. 
 

• Pretest. Intenta ajudar en la preparació de la campanya, permetent la 
millora dels anuncis o comprovant la seua efectivitat abans de la 
campanya. Consisteix a mostrar la campanya a una mostra 
representativa del públic objectiu i verificar que perceben correctament 
el missatge emès i que no genera reaccions negatives. 

• Posttest. Són estudis posteriors a la campanya publicitària, que 
pretenen conèixer quantes persones del públic objectiu han estat en 
contacte amb la campanya i quin ha sigut el missatge que el públic ha 
assimilat. En general, els quatre tipus de posttest més utilitzats són: 

o Mesurament del record de la publicitat. Implica controlar si 
es recorden els elements de l’anunci publicitari. Podem 
analitzar distints tipus de record: immediat, a curt termini, 
espontani i suggerit. 

o Notorietat o coneixement del producte o la marca. Implica 
controlar si ha canviat el grau de notorietat o coneixement del 
producte després de la campanya (suggerit, espontani, top-of-
mind). 

o Actitud dels consumidors. Implica controlar si ha canviat 
l’actitud dels consumidors, reals i potencials, cap a la marca, 
producte o empresa objecte de promoció en la campanya 
publicitària. 

o Analitzar el comportament de compra. Implica controlar si 
ha canviat el comportament de compra. 

 
Altres instruments de comunicació 
 
L’evolució al camp dels negocis obliga a les empreses a idear noves formes 
promocionals que els permeten diferenciar-se i distanciar-se dels competidors.  
 
En concret, totes les formes de comunicació empresarial que es consideren 
diferents dels mitjans tradicionals de comunicació de masses s’agrupen sota la 
denominació de below the line (davall la línia). Aquest terme sorgeix per a 
designar tota comunicació diferent de l’estructurada en mitjans convencionals 
en el seu sentit més clàssic. Algunes d’aquestes eines són les següents: 
 
a) Bartering (nova forma de pagament de les accions publicitàries). Terme 
anglès que significa bescanvi i s’utilitza per a referir-se a una nova forma de 
comunicació empresarial, que utilitza el bescanvi d’espai/temps de programes 
de televisió per anuncis. L’anunciant produeix el programa a canvi de la cessió 
gratuïta d’espais publicitaris per part de la cadena de televisió. 
 
b) Emplaçament de producte (product placement). Consisteix a col·locar un 
producte d’una determinada marca en un lloc ben visible dins d’una escena 
d’una pel·lícula o programa de televisió amb fins de comunicació publicitària. 
Pot ser: actiu (ús en una situació natural integrada en el guió de l’escena) o 
passiu (formant part del decorat). 
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c) Telepromoció. S’incorpora la marca de forma activa en un programa o 
espai de televisió amb un enfocament lúdic, integrant els espectadors en el 
desenvolupament de l’acció. 
 
d) Infomercial. Tipus particular d’anunci televisiu que, sota el format i durada 
d’un programa (al voltant de 15/20 minuts i fins a 30 minuts) realitza accions 
de demostració d’un producte, destacant les seues prestacions i beneficis, 
acompanyades de testimonis d’usuaris i consumidors. Inclou número de 
telèfon per a la sol·licitud del producte. 
 
e) Publicitat on line [informació de la revista Emprendedores, núm. 102, 
març, 2006, p. 154]. Cada vegada més empreses opten per la xarxa per a 
implantar els seus anuncis. Segons Jaime del Rey, director corporatiu de 
mitjans de Grupo Gestor, els principals avantatges de la publicitat on-line és la 
baixa inversió que requereixen alguns formats, “prou efectius per a les pimes” 
i l’ampli nombre d’usuaris que hi accedeixen. Luis Ramos, director de 
màrqueting i aliances de l’empresa Antevenio, afig també com a avantatge “la 
possibilitat de mesurar els resultats de la publicitat amb gran exactitud” ja que 
coneixes el nombre d’usuaris que accedeixen a l’anunci. Del Rey destaca els 
següents nous formats de publicitat on-line per a les pimes: 
 

o Els buscadors. Consisteix en el fet que l’usuari d’Internet, que 
busca algun tipus d’informació en la xarxa, a més de trobar les 
referències sobre la seua recerca, trobe a la dreta referències 
d’empreses que tenen relació amb la temàtica de la seua 
recerca. “Aquest format té un cost que varia depenent de les 
vegades que l’usuari hi faça clic. Cada clic pot costar entre 
0,10 i 0,20 euros”, explica Ramos. 

o Els anuncis contextuals. Es tracta de publicitat textual. Es dóna 
quan en un portal, per exemple d’una marca de cotxes, apareix 
un anunci relacionat amb la seua temàtica. Per exemple, 
referències d’asseguradores. “El preu oscil·la al voltant dels 
0,30 euros per clic”, comenta Ramos. 

o El permission marketing. Consisteix a aconseguir llistes de 
clients que vulgen rebre informació teua a través del correu 
electrònic. Per a això, les agències de publicitat ofereixen bases 
de dades. El cost és d’uns 70-80 euros per l’enviament de 
1.000 missatges. 

o Els blogs. Una de les fórmules més recents de fer publicitat 
sobre la teua empresa és introduir-te en blogs sobre matèries 
relacionades amb la teua companyia i fer-ne ressenyes. 
Aquesta opció, que està tenint gran èxit en altres països com els 
EUA, a Espanya, de moment, no és massa efectiva, ja que el 
nombre de blogs espanyols és inferior, igual que el seu nombre 
d’usuaris. L’avantatge, que és gratuït. 

o Els banners. Peça publicitària específica d’Internet que, sota la 
forma d’una tira, s’insereix en una pàgina web. Permet la 
identificació del perfil de la seua audiència. 

 
f) Màrqueting viral (buzz marketing) [informació de la revista 
MKMarketing+Ventas, núm. 188, febrer, 2004, p. 50-53]. Es tracta d’un 
màrqueting de contaminació positiva, consistent a transformar clients en 
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prescriptors d’un producte. La prescripció es fa fonamentalment a través d’un 
contacte directe entre individus que es coneixen, pel boca-orella, però també 
pot ser indirecte: el consum d’un producte per un individu de referència pot 
convertir-se en l’element portador víric. Com diu el fundador de Starbucks: 
“Per què gastar en publicitat quan els meus clients ho fan de forma gratuïta?”. 
Entre els avantatges del màrqueting viral, a banda del baix cost, estan les 
següents: un prescriptor “objectiu” inspira major confiança que la publicitat 
convencional; i permet reclutar clients de major qualitat, més susceptibles a 
estar satisfets amb el producte i, així, potencialment més lleials i capaços de 
transformar-se en prescriptors. El principal inconvenient és que el seu 
començament pot ser molt lent. A més, és molt més difícil de controlar per 
l’empresa que els instruments clàssics.  
 
g) Màrqueting mòbil (SMS) [informació del diari Cinco Días, 8 de novembre 
del 2005]. El telèfon mòbil s’ha convertit en un potent canal de comunicació 
amb els consumidors. Els avantatges d’interactivitat, immediatesa, baix cost i 
generalització d’ús poden ser aprofitats pels anunciants per a reforçar les seues 
estratègies publicitàries. Un estudi realitzat per Mobile Dreams, empresa de 
continguts mòbils, assenyala que més de 5 milions de persones accedeixen a 
aquest tipus de serveis de mòbil a Espanya. Aquesta empresa assenyala que en 
una enquesta realitzada entre 30 directors de màrqueting i publicitat de grans 
empreses, tots coincidien en l’importància que cobrarà el canal. A més, tots 
ells es plantejaven realitzar alguna acció mòbil en el curt termini, encara que 
amb recels per l’evolució del format. “El màrqueting mòbil pot ser una eina 
per a potenciar mitjans de publicitat tradicionals”, assenyala Agustín Calvo, 
director general de Movidream. “En el mòbil, a la gent no li importa pagar 
més, mentre que en canals com a Internet no ocorre el mateix”, afirma. Dins 
dels serveis es distingeixen dues categories: continguts gratuïts i de pagament. 
Els primers, com a via de localització de clients, creació de bases de dades, 
estimulació al consum. D’altra banda, la descàrrega de tons, fons i jocs amb 
cost addicional (serveis premium) (p. ex. Ron Bacardí va llançar una promoció 
de prova del producte mitjançant regals de continguts: tons, jocs, fons…).  
 
3.4 Fase 4: avaluació, organització, implantació i control de 
l’estratègia 
 
En aquesta etapa, l’empresa avalua l’estratègia comercial, organitza 
l’estructura material i humana que permetrà la seua implantació posterior i 
finalment controla que es compleixen els objectius marcats. 
 
Avaluació de l’estratègia comercial 
Una vegada plantejades les opcions estratègiques, cal avaluar-les, la qual cosa 
pot fer-se utilitzant els criteris següents: 
 
1. Adequació. L’estratègia formulada serà adequada si proporciona una 
resposta afirmativa a les preguntes següents: 
 

o És adequada per a aconseguir els objectius proposats? 

o És adequada per a aprofitar les oportunitats del mercat? 

o És adequada per a reduir riscos o amenaces? 
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2. Validesa. L’estratègia formulada serà vàlida si la informació utilitzada és 
correcta, si els supòsits sobre l’entorn són realistes i si les previsions 
efectuades són acceptables. 
 
3. Consistència. Cal que hi haja harmonia entre els objectius i els elements de 
l’estratègia. Cal que les estratègies siguen coherents amb els objectius a 
aconseguir i també que hi haja coherència entre els distints elements de 
l’estratègia desenvolupada (p. ex., reptar el líder, preu alt, qualitat alta, etc.). 
 
4. Possibilitat. L’estratègia formulada és possible si l’empresa disposa dels 
recursos necessaris per a implementar-la i si les persones implicades en el 
procés l’accepten (p. ex. Internet i personal no qualificat). 
 
5. Vulnerabilitat. Cal que l’empresa evite que l’estratègia siga vulnerable. La 
vulnerabilitat es refereix, entre altres aspectes, a la facilitat amb què 
l’estratègia pot ser imitada per la competència. 
 
6. Econòmiques. Cal que l’empresa avalue si s’obté la suficient rendibilitat per 
a dur a terme l’estratègia plantejada. 
 
Organització del departament de màrqueting i implantació de l’estratègia 
comercial 
 
Una estratègia de màrqueting ben formulada i avaluada és un requisit per a 
l’èxit de l’acció comercial però no constitueix una garantia, ja que les 
estratègies poden fracassar per problemes estructurals i d’organització. 
 
L’organització del departament de màrqueting implica una divisió i 
coordinació del treball entre les persones per a aconseguir uns objectius 
específics. La divisió del treball es produeix quan hi ha moltes tasques a fer 
que s’assignen a distintes persones i la coordinació suposa la integració de les 
diferents tasques individuals. A més grandària de l’organització, més 
necessitat de coordinació. 
 
L’organització del departament de màrqueting (organització comercial) es pot 
definir com l’estructura humana i material que permet executar l’estratègia de 
màrqueting.  
 
Dins de l’organització comercial podem distingir entre: organització 
comercial interna, que correspon a la forma en què s’estructura el 
departament de màrqueting; i una organització comercial externa, que es 
refereix als canals de distribució utilitzats per a relacionar-se amb el mercat.  
 
Avui en dia es poden trobar empreses on el departament de màrqueting està 
organitzat i compleix funcions molt distintes. Les empreses xicotetes 
normalment contracten un director de vendes o comercial que dirigeix la força 
de vendes i fins i tot du a terme part o la totalitat de les vendes. Les empreses 
més grans, amb més necessitats, poden optar per ampliar les funcions del 
director de vendes, contractar un director de màrqueting, crear un departament 
de màrqueting independent o contractar ajuda externa per a accions 
específiques. 
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Formes d’organitzar el departament de màrqueting  
 
Els departaments de màrqueting poden organitzar-se de moltes formes però 
sempre cal tenir en compte les quatre dimensions de l’activitat de màrqueting: 
funcions, àrees geogràfiques, productes i consumidors. 
 
1. Organització funcional. És el sistema més simple i tradicional i consisteix 
a estructurar de forma jeràrquica les distintes tasques. Les principals funcions 
depenen sempre del director de màrqueting. 
 
2. Organització per territoris (geogràfica). Sistema adequat si l’empresa ven 
a clients que estan dispersos per diferents zones geogràfiques. Pot limitar-se a 
la direcció de vendes, assignant un responsable a cada una de les zones de 
venda, o bé pot ser més completa i afectar un nombre més gran de funcions. 
En aquest últim cas, es divideix el mercat en unitats geogràfiques d’acord amb 
distints criteris (p. ex. característiques dels clients, potencial de vendes, 
distància) i s’assigna un responsable amb responsabilitats sobre les principals 
funcions del màrqueting dins del territori. Entre altres avantatges, aquest 
sistema permet el desenvolupament de plans de màrqueting locals, adaptats a 
les característiques dels clients i necessitats zones geogràfiques concretes. 
 
3. Organització per productes. Aquest sistema s’empra quan l’empresa 
comercialitza un alt nombre de productes i/o marques, o quan fabrica 
productes molt diferents. El director de producte du a terme les activitats 
comercials relacionades amb el producte que tinga assignat (p. ex. 
desenvolupament de l’estratègia competitiva a llarg termini). 
 
4. Organització per clients (mercats). Aquesta organització és semblant a la 
territorial encara que els clients no es classifiquen per la seua localització 
geogràfica sinó per les seues necessitats o característiques (particulars, 
institucions, empreses). 
 
Finalment, la implantació de l’estratègia és l’assignació d’accions específiques 
als elements de l’organització per a assolir els objectius previstos. 
 
Control de l’estratègia comercial (feedback) 
 
És l’última etapa del pla de màrqueting i té com a finalitat assegurar el 
compliment del pla de màrqueting i comprovar que s’estan aconseguint els 
objectius previstos. Implica mesurar els resultats de les accions, diagnosticar el 
grau de compliment dels objectius previstos i, si escau, prendre mesures 
correctores. 
 
Es diferencien quatre tipus de control: 
 

o Control del pla anual. La seua finalitat és examinar que s’estan 
complint els objectius previstos. Es du a terme mitjançant l’anàlisi de 
diversos elements: vendes, quota de mercat, relació entre les despeses 
de màrqueting i les vendes, anàlisi financera i anàlisi dels consumidors 
(p. ex. clients perduts, clients insatisfets, clients nous, etc.). 

o Control de la rendibilitat. Consisteix a determinar la rendibilitat dels 
productes, de les línies de productes, dels territoris, dels canals de 
distribució, etc.  
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o Control de l’eficiència. L’objectiu és avaluar i, si escau, millorar 
l’efecte de les despeses comercials. Això es du a terme mesurant 
l’eficiència dels venedors (p. ex. nombre mitjà de visites de venda per 
persona i dia), de la publicitat (p. ex. nombre de contactes per anunci), 
de la promoció de vendes, de la distribució, etc. 

o Control estratègic. Examina els resultats globals de l’empresa i la 
seua eficàcia en l’àrea de màrqueting. L’eficàcia de màrqueting es 
determina segons el grau en què l’empresa desenvolupa cinc atributs 
característics de l’orientació màrqueting: filosofia orientada al 
consumidor, organització integral de màrqueting, informació adequada 
de màrqueting, orientació estratègica i eficiència operacional. En el 
cas que es descobrisquen debilitats, pot ser necessari un estudi més 
detallat conegut com a auditoria de màrqueting.  
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Habilitats directives 

Objectius del capítol 

1. Comprendre la importància del comportament humà en les 
organitzacions i les variables implicades. 

2. Conèixer com la percepció i l’aprenentatge condicionen el 
comportament. 

3. Identificar les variables a analitzar per a la presa de decisions correcta. 

4. Reconèixer la base de la motivació humana, les teories sobre aquesta i 
les seues repercussions en el treball. 

5. Identificar eines de motivació. 

6. Entendre el concepte de lideratge, distingir els diferents estils de direcció 
i avaluar en quines circumstàncies utilitzar cada un. 

7. Conèixer el procés de comunicació interpersonal, les funcions de la 
comunicació en l’organització i les barreres. 
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Plantejament del problema 
 
A continuació tens resumits els estils de direcció i el pensament d’alguns 
directius d’una organització mitjana: 
 
Director de producció 
 
Fa alguns mesos va participar en un seminari de gestió avançada impartit per 
una important universitat espanyola. Va quedar molt impressionat amb les 
lliçons sobre discussió i presa de decisions en grup; el professor que el va 
impartir, basant-se en els seus treballs d’investigació i en la seua experiència, 
estava convençut que els empleats, quan se’ls brinda l’oportunitat, poden 
reunir-se, analitzar i després formular decisions de qualitat que tots acceptaran 
amb entusiasme. Aquest directiu és molt apreciat pel seu grup, no tant per la 
seua posició jeràrquica, que és important, sinó per les seues qualitats personals 
i perquè ell sempre s’ha preocupat més perquè els seus subordinats se sentiren 
bé que del mateix treball. Els seus subordinats realitzen tasques molt 
estructurades. Ara s’ha produït una renovació del sistema tècnic (una nova 
cadena de producció) que portaria a una elevació dels estàndards de producció 
(la lògica així ho dicta, ja que hi haurà molts processos que es podran fer més 
ràpid). Ha de prendre una decisió que el grup haurà d’acceptar (encara que tem 
que no estiguen disposats a apujar l’estàndard). Per això està dubtant si fixar 
ell individualment els estàndards, si consultar el grup o si fixar-los de forma 
participativa.  
 
Director comercial 
 
La seua postura sobre la motivació és de fàcil descripció: l’única cosa que 
funciona és el pal (quasi sempre) i la carlota (només de vegades); si es 
cometen errors caldrà pagar per això. Establint una part variable en la 
retribució, atenent als objectius aconseguits, tots estaran contents: empresa i 
treballadors. Això sí, pensa que millor és que ningú sàpia el que cobren els 
altres. Opina que el directiu ha de comunicar als subordinats el mínim perquè 
sàpien quines són les seues funcions i respecten la seua posició a l’empresa 
 
Director financer 
 
Es troba actualment atrapat en un problema amb un dels seus empleats. Va 
arribar un moment en què va creure que tenia una obsessió contra ell, però la 
veritat és que aquesta persona treballa poc i malament. A més, sembla que no 
s’adona dels errors que comet i de les conseqüències que això genera. Quan se 
li encarrega alguna tasca, la major part de les vegades la fa tard i el treball se li 
amuntona. El director financer s’està adonant que la seua reacció davant 
aquest comportament és responsabilitzar-lo cada vegada de menys coses i 
carregar uns altres que, amb raó, no paren de queixar-se’n. Ja ha parlat amb ell 
i li ha deixat les coses clares, però fins al moment no ha canviat res. Què hi pot 
fer? 
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Recomanacions per a la solució 
 
És evident que aquests directius necessiten assessorament sobre certs aspectes 
relacionats amb les habilitats directives. Per a ajudar-los en la seua labor 
deuràs:1 
 
• Comprendre la importància del comportament humà en les 

organitzacions i les variables implicades. 

• Conèixer com la percepció i l’aprenentatge condicionen el 
comportament. 

• Identificar les variables a analitzar per a la presa de decisions correcta. 

• Reconèixer la base de la motivació humana, les teories sobre aquesta i 
les seues repercussions. 

• Identificar eines de motivació. 

• Entendre el concepte de lideratge, distingir els diferents estils de direcció 
i avaluar en quines circumstàncies utilitzar cada un. 

• Conèixer el procés de comunicació interpersonal, les funcions de la 
comunicació en l’organització i les barreres. 

1 Introducció 

Aquest mòdul d’habilitats directives té com a objectiu, fonamentalment, 
sensibilitzar sobre la importància que té el factor humà, mostrant els 
enfocaments adequats per a la seua conducció. 2 
 
El comportament de les persones a les empreses té repercussions en els 
resultats. En general, les investigacions en aquest àmbit solen plantejar la seua 
influència en: la productivitat, la rotació/absentisme laboral i en la satisfacció 
en el treball. Com podem començar a estudiar? El més adequat seria partir 
d’un model, comunament acceptat, que presenta tres nivells d’anàlisi i que 
cada un d’ells se sustenta sobre l’anterior, tal com s’il·lustra en la figura 
següent. 
 

Figura 1. Model de comportament en l’organització 
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Cada un d’aquests tres nivells consta d’una sèrie de variables que el 
defineixen. Pel que fa a les variables que conformen el nivell de l’individu 
podem dir que les persones entren a formar part de les organitzacions amb 
certes característiques que influiran en la seua conducta en el treball. Potser les 
més evidents són els trets de personalitat, sexe, edat o nivell de formació; no 
obstant això, aquestes característiques, com que són difícils de canviar, a pesar 
que seria interessant conèixer-les, no les estudiarem. No obstant això, sí que 
ens detindrem a analitzar altres variables individuals que afecten la conducta 
dels empleats: la percepció, l’aprenentatge, la presa de decisions i la 
motivació.  
 
Les variables que configuren el nivell de grup. El comportament d’un grup 
de persones és més que la suma de l’actuació individual de cada persona. Els 
individus no es comporten igual de forma aïllada que quan formen part d’un 
grup. Dins d’aquesta categoria analitzarem els temes de la comunicació i el 
lideratge. 
 
El comportament organitzatiu aconsegueix el seu major grau de complexitat 
quan l’estructura formal s’agrega als comportaments dels individus i grups. 
Per aquesta raó, encara que les variables que citarem queden al marge de 
l’estudi d’aquest mòdul, sí que hem de ser conscients que la cultura 
organitzativa i les polítiques de direcció de recursos humans juguen un paper 
decisiu en el comportament de les persones a les empreses, així com la 
mateixa estructura organitzativa. 

2 L’aprenentatge, la percepció i la presa de 
decisions 

2.1 L’aprenentatge 
 
Per aprenentatge podem entendre qualsevol canvi relativament permanent en 
la conducta que es produeix com a conseqüència d’una experiència. 
 
Aquesta definició presenta diversos components. En primer lloc, 
l’aprenentatge implica canvis, cosa que des d’un punt de vista de 
l’organització pot ser bo o roín (aprendre comportaments positius o negatius 
per a l’empresa). Aquests canvis han de ser permanents i, a més, han de 
deixar-se sentir en un canvi en l’actuació (conducta). Finalment, aprendre 

Nivell 
Organitzatiu 

Nivell 
Grup 

Nivell 
Individu
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requereix alguna forma d’experiència ja siga directa (aprendre fent el treball 
─learning by doing) o indirectament (lectura, per exemple). 
 
L’aprenentatge es dóna tant en el treball com abans i després d’aquest; als 
directius els interessa saber com ensenyar els empleats a comportar-se de la 
manera més beneficiosa per a l’organització. Quan es tracta de modelar els 
individus, guiant el seu aprenentatge amb passos graduals, s’està configurant 
el comportament. Però com es pot configurar el comportament? N’hi ha 
fonamentalment quatre maneres: 
 

1. Reforçament positiu: una experiència és seguida per un element 
agradable, per exemple quan el cap felicita l’empleat per un treball ben 
fet. 

2. Reforçament negatiu: una resposta és seguida per un final o s’evita 
alguna cosa desagradable. 

3. Càstig: consisteix a causar una situació desagradable amb la intenció 
d’acabar amb un comportament indesitjable. 

4. Extinció: es tractaria de suprimir un reforçament que abona una 
conducta. 

 
Tant el reforçament negatiu com positiu produeixen aprenentatge, enforteixen 
i augmenten el comportament per realitzar un bon treball perquè el 
reconeixement és desitjat. No obstant això, tant el càstig com l’extinció 
debiliten el comportament i tendeixen a disminuir-ne la freqüència. 
 
2.2 La percepció 
 
La percepció es pot definir com el procés mitjançant el qual els individus 
organitzen i interpreten les seues impressions sensorials amb la intenció de 
donar significat al seu entorn. Per què és important la percepció per a 
estudiar el comportament organitzatiu? Perquè la conducta de les persones 
es fonamenta en la forma en què perceben la realitat i no en la realitat mateixa. 
Els factors que influeixen en la percepció podem sintetitzar-los en els 
següents: 
 
El preceptor 
Les característiques personals com ara les actituds, motius, interessos, 
experiència passada i expectatives exerceixen influència en el que es percep; 
per exemple, un directiu insegur pot percebre els esforços que fa un subordinat 
per fer un bon treball com una amenaça per al seu lloc. 
 
L’objectiu 
Les característiques del que s’observa poden afectar la percepció; els 
moviments, els sons, la grandària i altres atributs de l’objectiu donen forma a 
la manera en què ho veiem. A més, les persones, els objectes o les 
circumstàncies que s’assemblen entre si solen ser agrupades i es perceben 
junts. 
 
La situació 
El context en el qual veiem els objectes o les circumstàncies és important, ja 
que els elements de l’entorn que els rodeja influeixen en la nostra percepció. 
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2.2.1 Quins camins solem usar per a jutjar als altres? 
 
Percepció selectiva 
Com les persones no podem assimilar tot el que observem, en captem només 
parts; aquestes parts no són triades a l’atzar, sinó que són triades de manera 
selectiva d’acord amb els nostres interessos, passat, experiència i actituds; per 
exemple, si a l’empresa corre el rumor que podrà haver-hi acomiadaments, la 
visita rutinària del gerent a la planta de producció pot ser interpretada com un 
primer pas de la direcció per a identificar les persones que seran acomiadades. 
 
Efecte halo 
Quan ens formem una opinió general d’una persona a partir d’una sola 
característica, com la intel·ligència, la sociabilitat o l’aspecte, està funcionant 
l’efecte halo. 
 
Els efectes del contrast 
Les persones no són avaluades en abstracte; de vegades la nostra reacció 
davant d’un individu rep la influència de les persones que acabem de veure. 
Per exemple, en una entrevista de treball, on l’entrevistador veu a una sèrie de 
sol·licitants. L’avaluació d’un candidat qualsevol pot ser objecte de distorsions 
com a conseqüència del lloc que ocupe; és probable que l’avaluació del 
candidat siga més favorable si l’antecedeixen sol·licitants mediocres i menys 
favorable si l’antecedeixen sol·licitants forts. 
 
La projecció 
És fàcil jutjar els altres suposant que s’assemblen a nosaltres; aquesta 
tendència a atribuir les característiques pròpies als altres (que s’anomena 
projecció) pot distorsionar la forma en què els percebem. 
 
Els estereotips 
Quan es jutja algú amb base en la forma en què es percep el grup al qual 
pertany, s’usa un camí anomenat estereotip. Moltes vegades en el context 
organitzatiu se senten comentaris que són una representació estereotipada de 
certs grups, per exemple “als directius no els importa el seu personal, només 
els interessa guanyar diners”. 
 
En les organitzacions, les persones estan sempre jutjant-se les unes a les altres. 
Els directius han d’avaluar el rendiment dels seus subordinats; aquests avaluen 
la quantitat d’esforç que realitzen amb els seus companys de treball i els seus 
caps. En molts casos, aquests judicis poden tenir repercussions per a 
l’organització. Vegem-ne alguns exemples: 
 
• Les entrevistes de selecció, a les quals ens hem referit amb anterioritat. 

• L’avaluació del rendiment. El futur d’un empleat, moltes vegades, està 
lligat a la seua avaluació (entre els resultats més evidents estan els 
ascensos, augments de sou i permanència a l’empresa). Encara que aquesta 
avaluació pot ser objectiva, molts empleats són avaluats en termes 
subjectius. Les mesures subjectives són més fàcils d’aplicar i proporcionen 
als directius una major discreció, a més que moltes ocupacions no es 
presten a mesures objectives. En la mesura que els directius usen mesures 
subjectives per a avaluar els empleats, allò que l’avaluador percep com 
característiques/conductes “bones” o “roïnes” de l’empleat exercirà una 
influència significativa en el resultat de l’avaluació. 
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2.3 La presa de decisions individuals 
 
En les organitzacions totes les persones prenen decisions, no solament els 
directius, també els operaris prenen decisions que afecten el seu treball i a 
l’organització en què treballen. Les més òbvies d’aquestes decisions poden ser 
fer un major o menor esforç en el treball un dia, complir immediatament o 
retardar el compliment d’una ordre del cap, etc., si bé és cert que són els 
directius els que els que prenen un nombre més gran de decisions i de més 
rellevància.  
 
La presa de decisions es troba present en totes les activitats diàries d’un 
directiu. Quan arriba el moment de decidir, un directiu serà eficaç si és capaç 
de respondre a les tres preguntes següents per a cada problema i situació que 
enfronta. 
 
2.3.1 Elements a considerar per a la presa de decisions 
 
1. Es requereix realment prendre una decisió? 
 
És necessari que el directiu sàpia delegar decisions en altres, establir prioritats 
i quan quedar-se sense prendre cap curs d’acció. En aquest sentit, si ordenem 
els problemes atenent al seu nivell d’importància, molts d’ells poden ser 
resolts per persones de nivells més baixos (delegar3) i altres poden, i potser 
deuen, ser transferits a nivells superiors. 
 
2. Com haurà de ser presa la decisió? 
 
Els teòrics del comportament humà en les organitzacions identifiquen 
fonamentalment dos mètodes alternatius de presa de decisions: el clàssic i el 
conductista. La teoria clàssica de la decisió part que el directiu actua en un 
món de completa certesa, enfrontant-se així a un problema clarament definit, 
coneix les possibles opcions i tria l’alternativa que li dóna la millor o l’òptima 
solució al problema. No obstant això, qualsevol individu té limitacions en la 
seua capacitat de processar la informació. La deficiència d’informació i l’excés 
de treball comprometen la capacitat dels directius per a prendre decisions 
segons el que ha establit la teoria clàssica. En conseqüència la teoria 
conductual de la decisió dóna una explicació més detallada de la forma en què 
les persones prenen decisions en la pràctica. La premissa de partida d’aquesta 
teoria es troba en el fet que les persones actuen només en termes del que 
perceben en una situació donada, i que aquestes percepcions són sovint 
imperfectes. Els directius prenen decisions per a resoldre problemes que són 
sovint ambigus, quan tenen només un coneixement parcial dels possibles 
cursos d’acció i de les seues conseqüències, i trien l’alternativa que sembla 
donar solució, en aquell moment, al problema. Això és el que es denomina 
estil de presa de decisions satisfactori (no hi ha una decisió òptima, sinó 
satisfactòria per a un moment concret). 
 
3. Qui intervé en la presa de la decisió? 
 
La selecció real de la solució d’un problema particular es pot trobar mitjançant 
els mètodes de decisió individual, per consulta o de grup. En la pràctica 
aquests mètodes donen com a resultat decisions dels tipus següents: 
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• Decisions individuals. 

• Decisions per consulta. El directiu sol·licita l’opinió que altres persones 
tenen del problema. Basat en aquesta informació i la seua interpretació, el 
directiu pren la decisió final. 

• Decisions de grup. El directiu no únicament consulta altres persones per a 
obtenir informació, sinó que els demana que participen en la discussió per 
a triar la millor solució. 

 
Els directius utilitzen aquests tres mètodes de decisions. La clau consisteix a 
conèixer quan usar cada un d’ells. En aquest sentit Vroom i Yetton (1973) van 
idear un marc de referència per a ajudar a triar entre aquests mètodes. Aquest 
marc de referència comença per ampliar els tres mètodes de la manera següent: 
 
AI: El directiu resol el problema o pren la decisió només, utilitzant la 
informació disponible en aquell moment. 

AII: El directiu obté la informació necessària dels seus subordinats o altres 
membres del grup (però no generen ni avaluen les possibles alternatives), 
després dóna solució al problema. 

CI: El directiu comparteix el problema amb els seus subordinats més destacats 
o amb altres membres del grup, així obté idees i suggeriments, però sense 
integrar-los com a grup. El directiu pren la decisió que pot o no reflectir les 
aportacions dels seus subordinats. 

CII: El directiu comparteix el problema amb els seus subordinats o amb altres 
membres del grup, els quals de manera col·lectiva aporten idees i 
suggeriments. El directiu posteriorment pren una decisió que pot o no reflectir 
la influència dels seus subordinats. 

G: El directiu comparteix el problema amb els seus subordinats com un grup 
total i fa que el grup participe en la recerca d’un consens per a arribar a una 
decisió final. 
 
Els autors anteriorment citats van idear un diagrama de flux del procés de 
presa de decisions que s’il·lustra a la figura que apareix a continuació. 
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Figura 2. Diagrama de flux del procés de presa de decisions 
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Per a utilitzar el diagrama de flux comencem per l’esquerra i seqüencialment 
anem responent a cada una de les preguntes de diagnòstic (de la A a la G). Els 
interrogants en qüestió són els següents: 
 
A: Hi ha un requeriment de qualitat com que una solució siga més 
racional que una altra? 
 
B: Posseïsc suficient informació per a prendre una decisió d’alta qualitat? 
 
C: Està estructurat el problema? 
 
D: És un punt crític l’acceptació de la decisió per part dels subordinats? 
 
E: Si tu prengueres la decisió, quines probabilitats hi hauria que 
l’acceptaren els teus subordinats? 
 
F: Comparteixen els subordinats les metes organitzacionals en la solució 
del problema?  
 
G: Hi ha probabilitats que la solució preferida ocasione conflictes entre 
els teus subordinats? 
 
Evidentment el model de Vroom i Yetton no està exempt de crítiques, que 
rauen fonamentalment en la seua complexitat i dificultat de maneig. Certament 
no s’explica amb la intenció que utilitzes el diagrama de flux en cada 
problema; no obstant això, la teua familiaritat amb el model t’ajudarà a 
reconèixer com poden afectar els resultats de la decisió el temps, els 
requeriments de qualitat, la informació disponible i l’acceptació de la decisió 
per part dels subordinats. 
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3 La motivació 

Si considerem que un dels objectius de l’empresa és tractar d’aconseguir una 
adequada productivitat que permeta l’obtenció continuada dels millors 
resultats amb el menor ús de recursos possibles, ens trobem amb la necessitat 
que el nostre personal actue d’acord amb aquest objectiu.4 No obstant això, 
normalment a l’empresa se solen plantejar objectius que difícilment 
coincideixen amb els de tots els seus membres. Davant d’aquesta possible 
dissonància d’objectius s’ha d’intentar trobar alguna fórmula que permeta 
compatibilitzar-los i que, d’aquesta manera, s’aconseguisquen tant els 
objectius de l’empresa com els de tots els seus integrants. La qüestió és com 
podem aconseguir-ho. La resposta pensem que pot trobar-se en la motivació; 
és a dir, tractant de reorientar el comportament de les persones cap a la 
consecució dels fins de l’organització (procurant alhora que aconseguisquen 
satisfer els seus propis). Això planteja greus dificultats si tenim en compte que 
la motivació depèn de la persona, del moment i de les circumstàncies; és 
més, una bona política que afavorisca la motivació no té per què venir sempre 
acompanyada d’un major rendiment, ja que el compliment d’una persona 
resulta ser el resultat, ja no sols de l’entusiasme que pose en el treball sinó 
també de les seues capacitats o habilitats. 
 
Centrant-nos en la motivació podríem dir que un determinat nivell de 
rendiment és el resultat d’un procés que pot venir originat per una necessitat, 
per un incentiu o per l’aplicació dels dos al mateix temps. Pot provenir per tant 
de l’interior (motiu) o de l’exterior (incentiu). El procés bàsic de la motivació 
apareix a la figura 3. 
 

Figura 3. El procés de motivació personal 
 

 
 
Podem definir la motivació com un esforç per a aconseguir una meta o bé com 
“...induir una persona o grup de persones (cada una d’elles amb les seues 
pròpies necessitats distintives i la seua pròpia personalitat) a tractar 
d’assolir els objectius de l’organització en la mesura que també es procura 
que realitzen els seus propis”. 
 
Els estudis realitzats sobre la motivació podríem resumir-los en dos punts de 
vista: 
 
• Els que tracten de determinar què és el que fa que un individu actue d’una 

determinada forma, és a dir, analitzant les necessitats i les recompenses 
(teories del contingut). 

Retroalimentació

Necessitat 
insatisfeta 

(tensió) 

Desig intern de 
superar la carència 

(impuls)

Estímul

Resposta Comportament 

Realització 
d’objectius

Compliment

Retroalimentació



Habilitats directives 159 
 

• Els que tracten d’estudiar com es produeix la motivació (teories de 
procés). 

 

 
 
3.1 La teoria de la jerarquia de necessitats Maslow 
 
Aquest autor part de la hipòtesi que cada persona té una jerarquia de cinc 
necessitats que apareixen reflectides en la figura següent. 
 
 

Figura 4. La jerarquia de les necessitats 
 

 
 
Quan se satisfà una part important de cada una d’aquestes necessitats, domina 
la següent necessitat, de manera que una necessitat substancialment satisfeta ja 
no motiva. Per tant, si vols motivar algú, segons aquesta teoria hauràs de 
comprendre primer en quin nivell de la piràmide es trobes i centrar-te a satisfer 
les necessitats d’aquest nivell o del següent superior. A pesar de la popularitat 
i la facilitat d’aplicació d’aquesta teoria, no hi ha estudis que corroboren que 
les necessitats s’organitzen d’acord amb les dimensions proposades per 
Maslow, ni que les necessitats insatisfetes motiven ni que les necessitats 
satisfetes activen el moviment cap a un altre estat de necessitats. 
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3.2 La teoria de la higiene-motivació de Herzberg 
  
Aquesta teoria es basa en els treballs empírics realitzats per Herzberg (1966), 
en els quals arriba a la conclusió que hi ha dos conjunts de necessitats: 
 
• Necessitats higièniques. Tenen el seu origen en la naturalesa intrínseca i 

biològica de l’home, que per instint procura evitar qualsevol dany de 
l’exterior. Aquestes necessitats, quan no es compleixen, poden arribar a 
produir insatisfacció. En canvi, no perquè es complisquen s’ha de donar 
satisfacció. Els factors que eviten el descontent (també anomenats 
ergonòmics) són extrínsecs al treball i entre ells es troben: la política i 
administració de l’empresa, les condicions de treball, els salaris, les 
relacions interpersonals, la seguretat, etc. 

• Necessitats motivadores. Estan relacionades amb la capacitat d’èxit de 
l’esser humà i el seu desenvolupament psicològic. Quan es compleixen 
poden produir satisfacció. Els factors de creixement o motivadors 
(intrínsecs al treball) serien: el treball en si mateix, la seua realització, el 
reconeixement d’aquesta realització, la responsabilitat, el 
desenvolupament o promoció, etc. 

 
L’originalitat dels plantejaments de Herzberg és que el contrari de la 
insatisfacció no és la satisfacció; l’eliminació de les característiques negatives 
d’un lloc no el fan necessàriament motivador; així, els directius que 
aconseguisquen eliminar els factors causants d’insatisfacció poden aconseguir 
millorar la comoditat de l’empleat però no necessàriament motivar-lo. En 
canvi, els factors motivadors poden incrementar la satisfacció i el rendiment, 
però la seua absència no necessàriament origina insatisfacció, per això per a 
aconseguir la vertadera motivació cal actuar sobre aquests últims factors. 
 
3.3 La teoria de l’equilibri 
 
La teoria de l’equilibri ens pot ajudar a conèixer la raó del descontent dels 
treballadors. Aquesta teoria considera l’avaluació que el subjecte fa de la 
recompensa rebuda com a factor essencial de la motivació. Aquesta avaluació 
s’efectua en termes d’equilibri, és a dir, la persona determina l’equitatiu de la 
recompensa obtinguda, respecte al que aporta, en comparació amb les 
recompenses que estan rebent altres individus amb idèntiques aportacions. Una 
situació d’equilibri vindria representada per la següent expressió, reconeixent 
aquesta teoria que les persones no solament s’interessen per la quantitat 
absoluta de recompenses que reben a canvi del seu esforç sinó també per la 
relació que aquesta quantitat guarda amb les que reben altres: 
 

 
 
Quan l’empleat percep que aquesta proporció és desigual, tendirà a prendre 
alguna d’aquestes decisions: 
 
 

Resultat de l’individu

Aportación de l’individu

Resultats d’un altre individu

Aportació d’un altre individu 
=
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• Si creu que la recompensa és excessiva, el normal és que no hi haja 
repercussions significatives en la conducta (no produirà més); potser pot 
aparèixer una distorsió de la seua percepció del jo; per exemple “jo creia 
que el meu ritme de treball era normal, però sembla que treballe a un ritme 
superior als altres”. 

• Si, al contrari, percep que les recompenses que rep són insuficients, farà 
menys esforços, amb la qual cosa la productivitat serà inferior en quantitat 
i qualitat que la dels subjectes que reben una remuneració justa.  

 
3.4 La teoria de l’expectativa 
 
La teoria de l’expectativa sosté que la motivació per a actuar d’una manera 
qualsevol depèn de la força de l’expectativa, que l’acte produïsca un resultat 
donat i de l’atractiu que el resultat tinga per a l’individu. Segons aquest model 
hi ha motivació quan es reuneixen les tres condicions següents: 
 

1. La persona crega que el seu esforç condueix a una millora del 
rendiment: “Si m’esforce més, rendiré més?” 

2. La persona crega que el seu rendiment condueix a l’obtenció d’una 
recompensa: “Si rendisc més, rebré una recompensa o més 
recompensa?” 

3. La persona vol o desitja la recompensa: “Desitge o vull la recompensa 
que se m’ofereix?” 

 
Podem utilitzar una simple equació per a “calcular” la possible motivació, 
usant els números associats a les condicions anteriors: 
 
Motivació = (1) * (2) * (3) 
 
On (1) és la correlació percebuda entre esforç i rendiment; (2) és la probabilitat 
estimada que el rendiment desemboque en l’obtenció d’una recompensa i (3) 
el grau en què es desitja la recompensa. Hi ha diversos aspectes importants que 
cal ressaltar en relació a les tres condicions de l’equació. Estar motivat 
significa esforçar-se; no obstant això, tal com ens mostra el model, l’esforç no 
sempre assegura un rendiment. Finalment, aquesta teoria de la motivació, en 
compte d’ignorar les diferències individuals, les pren com a base fonamental.  
 
Quin és llavors el paper del directiu en la motivació dels seus empleats? El 
directiu ha d’assegurar que l’esforç dels seus subordinats es traduïsca en 
rendiment, el rendiment en recompenses, i que aquestes siguen les desitjades. 
Analitzarem detalladament cada una d’aquestes correlacions. 
 
Els comportaments directius  
 
• Més esforç porta a més rendiment 

o Assegurar una assignació de lloc i nivell de formació adequats. 

o Aclarir els objectius de treball. 

o Aclarir les normes, instruccions i mètodes de treball. 

o Eliminar els obstacles al rendiment. 
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o Reduir ordres contradictòries. 

o Facilitar una retroalimentació que estimule la confiança de 
l’empleat en si mateix. 

o Compartir informació sobre l’èxit de l’equip. 

o Oferir assessorament i suport adequat. 

• Més rendiment porten a la recompensa 

o Descriure amb exactitud l’acompliment requerit. 

o Recompensar amb promptitud i equitat. 

o Explicar la relació entre rendiment realitzat i recompensa 
obtinguda, ja que una recompensa deixa de ser-ho, pel que fa a 
motivació, si els interessats la reben sense saber per què. 

o Avaluar els resultats, no les característiques personals. 

o Assegurar un contingut coherent del treball. 

o Involucrar l’empleat en el procés d’avaluació/recompensa. 

• Valoració que l’individu concedeix a la recompensa 

o Adequar les recompenses als nivells generals de necessitats. 

o No oferir recompenses trivials. 

o Oferir una varietat de recompenses. 

o Informar sobre les recompenses disponibles. 

o Permetre als empleats que puguen optar per diferents 
recompenses. 

 
En aquest sentit també volem deixar clar que el valor d’una recompensa ve 
sempre determinat per la persona que la rep, mai per la persona que la dóna; 
així, els directius solen obviar un ampli ventall de recompenses possibles i 
centrar-se només en les més òbvies, com salari o ascensos; posteriorment 
tornarem a incidir sobre les possibles recompenses que podrien oferir-se. 

4 Tècniques per a la motivació 

Una vegada que hem comentat breument el contingut de les teories de la 
motivació més representatives, plantejarem a continuació alguns dels 
instruments o les tècniques que poden ser emprades pels directius per a 
motivar els seus subordinats. A pesar que ha quedat constància de la 
complexitat i individualitat que representa la motivació, és possible ressaltar 
una sèrie de tècniques especialment concebudes per a aquesta labor, entre les 
que podem destacar les següents: els diners, els plans de carrera, l’enriquiment 
del treball, la participació i altres polítiques de direcció de recursos humans. 
 
4.1 Els diners5 
 
Per a utilitzar aquest element com a motivador, convindria analitzar cada cas, 
és a dir, considerar les percepcions i situacions individuals. Caldria tenir 
presents les següents condicions sempre que vulgues utilitzar aquesta tècnica 
de motivació o algun pla d’incentius: 
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• Assegurar que l’esforç i les recompenses estiguen directament relacionats. 
El pla d’incentius, per tant, ha de recompensar els empleats en proporció 
directa a la seua major productivitat. Els individus han de considerar que 
la quantitat marginal de diners oferits per l’augment de rendiment és 
significativa. 

• La recompensa ha de ser valuosa per als empleats. Perquè un incentiu 
motive l’empleat, cal que la recompensa siga atractiva. Quan les 
necessitats d’èxit, reconeixement, etc., són primordials, els incentius 
financers poden tenir un escàs efecte en l’exercici. 

• Cal estudiar atentament els mètodes i procediments de treball per a poder 
definir estàndards d’exercici justos. 

• El pla ha de ser comprensible i fàcil de calcular per part dels empleats. 

• Fixar estàndards eficaços. Aquests han de ser vistos justos pels 
subordinats, han de ser elevats però raonables, i l’objectiu, específic. 
Hauran de percebre que es recompensa amb més diners aquelles persones 
que rendeixen més; és a dir, que les recompenses són equitatives amb 
relació a la proporció rendiment/esforç. 

• Cal garantir l’estàndard, ja que els empleats quan sospiten que excedir-lo 
massa pot provocar un increment d’aquest, tendeixen a no produir per 
damunt d’ell, fracassant així el pla d’incentius. 

• Garantir una tarifa base per hora/jornada, d’aquesta manera els 
treballadors saben que no importa el que passe, almenys tenen garantida 
una quantitat mínima. 

 
4.2 Els plans de carrera 
 
Els plans de carrera pretenen satisfer les necessitats dels individus a fi de 
desenvolupar-se, tant en l’àmbit professional com el personal, a mitjà i llarg 
termini. Aquests es defineixen entre els interessats i el cap, tenint en compte 
les expectatives de futur del subjecte i de l’empresa. Per a la seua efectivitat és 
necessari que es donen certes condicions:  
 
• Comprensió del concepte “carrera” per les dues parts, caps i subordinats, i 

dels rols respectius. 

• Establiment de mètodes i procediments que porten a la realització pràctica 
del pla. 

• Comunicació fluida entre totes les parts interessades i a tots els nivells, per 
a aconseguir una implicació efectiva. 

 
4.3 L’enriquiment del treball 
 
L’enriquiment dels llocs de treball suposa, d’una banda, convertir les tasques 
dels subjectes en tasques més interessants, de major desafiament i 
responsabilitat, així com també incorporar més oportunitats de reconeixement, 
d’èxit, etc., del mateix individu. Els seus resultats no són sempre predibles. Els 
principals objectius que persegueix aquesta tècnica són: 
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• Augmentar l’interès i la satisfacció en el treball. 

• Incrementar l’autonomia i l’afany d’èxit de la persona. 

• Utilitzar al màxim els recursos potencials de l’home. 

• Promoure el desenvolupament individual i la promoció. 
 
 

PRINCIPI 
 MOTIVADORS IMPLICATS 

Eliminació d’alguns controls mantenint la 
responsabilitat. 

Responsabilitat i realització personal. 

Augment de la responsabilitat individual 
pel propi treball. 

Responsabilitat i reconeixement. 

Assignació a la persona d’una unitat 
natural i completa de treball (mòdul, 
divisió, àrea). 

Responsabilitat, realització i 
reconeixement. 

Concessió al treballador d’una major 
autoritat en la seua activitat; llibertat en el 
treball. 

Responsabilitat, realització i 
reconeixement. 

Confecció d’informes periòdics a 
disposició immediata del mateix 
treballador. 

Reconeixement intern. 

Introducció de tasques noves i més 
difícils, no realitzades prèviament. 

Creixement i aprenentatge. 

Assignació de tasques específiques o 
especialitzades als individus, permetent-
los convertir-se en experts. 

Responsabilitat, creixement i 
promoció. 

 
No obstant això, a pesar de ser una bona tècnica de motivació hem d’aplicar-la 
amb atenció, i a més d’observar els passos indicats seria convenient atendre els 
criteris següents: 
 
• Els resultats de l’enriquiment de treball depenen del lloc en dubte. Així, 

l’ampliació d’un lloc molt restringit és d’esperar que millore la situació, 
mentre que l’ampliació d’un lloc ja ampli sol generar frustració. 

• Cal tenir en consideració l’element humà. Algunes persones prefereixen 
llocs especialitzats i repetitius, mentre que altres presenten majors 
necessitats de creixement en el treball.  

• A més, hem d’avaluar els possibles efectes col·laterals de l’enriquiment 
del treball, com ara possibles conflictes entre superior i subordinats, 
ambigüitat i falta de reconeixement de les aportacions dels nivells de 
supervisió.  

 
4.4 La participació 
 
Aquesta tècnica és molt útil per a motivar i estimular el desenvolupament 
personal i al mateix temps professional estant relacionat amb l’enriquiment del 
treball. Un bon directiu permet que els components del seu equip 
s’introduïsquen dins del seu camp d’actuació no deixant-los al marge de cap 
treball. Generalment el superior: 
 



Habilitats directives 165 
 

• Col·labora amb els subordinats en la fixació d’objectius i solució de 
problemes. 

• Sol plantejar a vegades objectius que en un moment donat pugen implicar 
riscos. 

• Permet que els subordinats pugen accedir a la informació. 

• Estableix situacions laborals òptimes. 

• Procura ajudar plantejant nous mètodes per a desenvolupar un treball. 

• Recolza tot el referent a desenvolupament professional. 

• Reconeix els èxits aconseguits i tracta d’esmenar els errors. 
 
4.5 Altres eines de motivació  
 
Altres eines relacionades amb els recursos humans quedarien resumides en la 
taula següent. 
 

EINA 
 

MOTIVA SI… 

Anàlisi de llocs • Tracta de cercar l’adequació persona-lloc. 
• Ajuda a detectar necessitats de formació. 

Valoració de llocs • Té una metodologia ponderada i no 
discriminatòria. 

• Incideix positivament en la política salarial. 
Avaluació del 
exercici 

• Genera un augment dels resultats. 
• Es tradueix en una millora salarial. 
• Ajuda a millorar de categoria. 

Reclutament i 
selecció 

• Prioritza cobrir les vacants per personal intern. 
• Ofereix un bon programa d’inducció. 
• Aclareix expectatives de l’empresa respecte a 

l’empleat. 
Formació • Facilita l’aprenentatge per a millorar. 

• Es reconeixen les millores en les competències 
dels treballadors. 

Prestacions i 
serveis 

• Van units a l’exercici. 

Comunicació • Genera comunicació professional. 
• Millora el coneixement inter/intra departaments. 
• Estimula la retroalimentació i les vies 

ascendents. 
Cultura • Transmet els valors de l’organització. 

• Crea una identitat i identificació corporativa. 
Empowerment • S’atorga realment poder d’acció i decisió a les 

persones. 
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5 El lideratge6 

El lideratge exerceix un paper central per a comprendre el comportament del 
grup, perquè el seu líder sol assenyalar la direcció per a aconseguir les metes. 
El lideratge és el procés interpersonal mitjançant el qual els directius 
tracten d’influir sobre els seus col·laboradors perquè assolisquen les metes 
de treball prefixades. 
 
Direcció vs. lideratge: El lideratge és només un component de la funció de 
direcció. Per tant, el terme directiu no té per què ser sinònim de líder. El 
directiu ha de desenvolupar la funció de management que engloba altres cinc 
funcions bàsiques: planificar, organitzar, integrar el personal, dirigir i 
controlar. El lideratge entraria dins de la funció de dirigir com un dels seus 
components. Seria, per tant, convenient que qualsevol directiu fóra al mateix 
temps líder del seu grup de treball. 
 
5.1 Característiques del líder7 
 
Alguns atributs essencials del líder són els següents: 
 
• Visió (o imatge clara d’una futura situació desitjable i millor que l’actual). 

Els líders han de saber on volen que estiga l’empresa en el futur; també 
significa aconseguir que la totalitat de la plantilla compartisca aquesta 
visió, perquè qui, posseint una visió, no té l’aptitud per a traduir les seues 
idees en acció, no és més que un somiador. 

• Honradesa. Els líders han de tenir valors; han d’oferir una dedicació 
absoluta per a fer el que saben que és correcte; és molt difícil no tenir 
integritat i fer que la gent et seguisca. 

• Confiança. S’entén que aquesta ha d’existir en les dues direccions. Els 
líders han de ser dignes de confiança i al seu torn, han de confiar en la 
seua gent. 

• Aptitud creativa. Els líders han de ser, sobretot, constructius i optimistes; 
o en altres paraules, han d’estar oberts a diferents maneres de fer les coses. 

• Tenacitat. Els líders també han de ser capaços de prendre decisions que 
inicialment puguen ser impopulars. 

• Comunicació. Un bon líder està en constant comunicació amb el seu 
equip. 

• Acceptació del risc. Els líders han d’estimular l’actitud de posar en dubte 
les coses en les persones que els rodegen i permetre’ls ser innovadors 
sense temor al fracàs. 

• Visibilitat. Una de les coses més importants per a un líder és estar visible, 
és a dir, tenir presència personal, de manera que un bon líder crearà una 
sensació de comunitat i d’estar en el seu ambient. 
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5.2 Estils de direcció 
 
5.2.1 La malla directiva de Blake i Mouton 
 
Aquests autors, fent ús de dues dimensions, la preocupació per les persones i la 
preocupació per la producció, van elaborar un esquema que van denominar 
malla (grid) directiva, que apareix a continuació. 
 

Figura 5. La malla directiva 
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  PREOCUPACIÓ PER LA PRODUCCIÓ 
 
Els estils de lideratge diferenciats són els següents: 
 
• Estil 1.1. Es caracteritza per una baixa preocupació tant per la producció 

com per la persona. Es denomina direcció empobrida o laissez faire 
perquè el líder abandona el seu paper de dirigent, actuant simplement com 
a corretja de transmissió de la informació dels superiors als subordinats. 

• Estil 1.9. Rep el nom d’administració al country club, ja que presenta 
una alta preocupació pels individus, però molt baixa per la tasca. Tendeix 
a afavorir un ambient on tots se senten relaxats i amistosos i on ningú 
presenta un preocupació per aplicar un esforç coordinat que permeta 
aconseguir les metes de l’empresa. 

• Estil 9.1. És anomenat administració autocràtica del treball, ja que 
caracteritza aquells líders que només se senten preocupats pel treball, 
descuidant els aspectes humans que comporten. 

• Estil 9.9. Es coneix també com a gerència d’equip o democràtica. 
Comprèn aquella actitud que, en funció d’una màxima preocupació, tant 
per la producció com per les persones, tracta d’harmonitzar les necessitats 
existents en els dos casos. 

 
No obstant això, els estudiosos del fenomen del lideratge tenien cada vegada 
més clar que preveure l’èxit del líder era un poc més complex que només aïllar 
uns quants trets o conductes preferibles. La impossibilitat d’obtenir resultats 
consistents va portar a tenir en compte les influències situacionals, de manera 
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que l’estil de lideratge més adequat dependrà de determinades condicions. 
Però quines són les situacions concretes que ens indiquen quin tipus de 
lideratge és el més adequat? Alguns autors s’han esforçat a aïllar aquests 
factors situacionals, concretament nosaltres veurem tres models: el model de 
Fiedler, el model de la trajectòria-meta i el model d’Hersey i Blanchard. 
 
5.2.2 El model de Fiedler 
 
L’adopció d’un adequat estil de direcció depèn del grau en què es donen cada 
un dels factors següents: 
 

1. La qualitat de les relacions entre el líder i els membres del grup. Si 
el líder manté bones relacions amb els membres del grup i, al mateix 
temps, aquests el respecten per la seua personalitat, coneixements o 
habilitats, no haurà de recórrer a la seua autoritat formal. En el cas 
contrari, les possibilitats de liderar el grup informalment seran menors 
i haurà d’acudir a l’autoritat emanada del seu rang. 

2. L’estructura de la tasca. Les tasques clarament definides (aquelles 
en les quals hi ha procediments, normes i instruccions detallades) 
permet mesurar i controlar amb més facilitat l’acompliment de 
l’empleat. En aquest cas, el directiu veu reforçada la seua autoritat, ja 
que aquesta definició li facilita l’avaluació del subordinat, a més de 
subministrar-li un element de suport a les seues decisions. Si l’anterior 
no succeeix, el poder del líder disminueix, ja que els membres del grup 
tenen més facilitat per a discrepar i qüestionar les ordres. 

3. El poder de posició del lloc. És el poder derivat de la posició 
jeràrquica ocupada, de tal manera que si aquest és clar i important, 
permet influir sobre els subordinats. 

 
La combinació d’aquestes tres variables dóna lloc a vuit categories de 
situacions de lideratge. El gràfic següent permet concloure que en situacions 
favorables per al líder (posició forta, tasca estructurada i bones relacions 
interpersonals), l’estil orientat a la tasca és més efectiu. Ara bé, el mateix es va 
comprovar per a situacions desfavorables (posició feble, tasca no estructurada i 
males relacions interpersonals). Entre aquests dos extrems, el lideratge eficaç 
seria l’orientat a la persona. 
 

Figura 6. L’enfocament contingent del lideratge 
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5.2.3 Teoria de la trajectòria-meta 
 
Segons aquesta teoria els subordinats accepten la conducta del líder en la 
mesura que la consideren font immediata o futura de satisfacció. La conducta 
del líder serà font de motivació en la mesura que: 
 
• Aconseguisca que els subordinats satisfacen les seues necessitats depenent 

de l’eficàcia del seu rendiment. 

• Oferisca la preparació, la direcció, el suport i les recompenses que es 
requerisquen per a un rendiment eficaç.  

 
Aquesta teoria es fonamenta en la teoria de l’expectativa (estudiada 
anteriorment) segons la qual el nivell de motivació d’un individu ve determinat 
per l’expectativa de recompensa (probabilitat d’obtenir) i el valor que 
proporciona o l’atractiu que presenta aquella. 
 
La hipòtesi de la trajectòria-meta proposa que el paper exercit pel líder 
consisteix a aclarir i fixar les metes amb els subordinats, ajudar-los a 
trobar la millor forma (trajectòria) per a aconseguir les metes i eliminar 
els obstacles. En aquest sentit, l’estil de lideratge que s’adopte determinarà les 
recompenses i l’atracció dels individus per a aconseguir-les. Així un directiu 
orientat a la persona oferirà no solament incentius financers sinó també suport, 
respecte i seguretat. Contràriament, un líder orientat a la tasca limitarà les 
gratificacions a les primes o augments de sou. D’aquesta manera, podríem 
concloure que l’estil de lideratge més eficaç (que més motivarà) dependrà del 
tipus de recompensa desitjada pels empleats. 
 
5.2.4 Teoria situacional de Hersey i Blanchard 
 
Segons aquests autors l’estil de lideratge adequat depèn del grau de maduresa 
dels seguidors. El terme maduresa es refereix a la capacitat i la voluntat de les 
persones per a assumir la responsabilitat de guiar la seua conducta. Aquesta 
maduresa constaria de dos elements: la maduresa laboral (els coneixements, la 
capacitat i l’experiència per a realitzar les seues activitats laborals sense que 
altres els dirigisquen) i la maduresa psicològica (la voluntat o la motivació per 
a fer alguna cosa). D’aquesta manera, arriben a determinar quatre estils de 
lideratge: manar, persuadir, participar i delegar (vegeu la figura següent). 
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Figura 7. El lideratge d’Hersey i Blanchard 
 

 
 
• Manar (líder molt orientat a la tasca i poc a l’empleat). El líder defineix 
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• Participar (líder poc orientat a la tasca i molt a la persona). El líder i el 
seguidor, de manera conjunta, prenen decisions i la funció primordial del 
líder és comunicar i facilitar les coses. 

• Delegar (líder poc orientat a la tasca i poc a la persona). El líder 
proporciona poca direcció i suport. 

 
L’últim component de la teoria de Hersey i Blanchard és la definició de quatre 
etapes de maduresa: 
 
• M1: Les persones no poden o no volen assumir la responsabilitat de fer 

alguna cosa. 

• M2: Les persones no poden i sí que volen realitzar les activitats laborals 
necessàries. Estan motivades, però de moment no tenen les habilitats 
apropiades. 

• M3: Les persones poden però no volen fer el que vol el líder. 

• M4: Les persones poden i volen fer el que se’ls demana. 
 
La figura 7 integra els diversos components del model del lideratge 
situacional. A mesura que els seguidors van aconseguint major grau de 
maduresa, el líder no únicament respon reduint el seu control sobre les 
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activitats sinó també disminuint la seua conducta quant a l’orientació a la 
persona. En l’etapa M1 els seguidors necessiten una direcció clara i específica. 
En l’etapa M2 es necessita una conducta orientada a la tasca que han de 
realitzar (per a compensar la falta de capacitat dels seguidors) i també a la 
persona (per a fer que els seguidors accepten els desitjos del líder). L’etapa M3 
crea problemes de motivació que es poden resoldre millor amb un estil 
partidari del suport que no siga directiu ni participatiu. En l’etapa M4 el líder 
no ha de fer gran cosa perquè els seguidors poden i volen assumir la seua 
responsabilitat. 

6 La comunicació 

Contínuament parlem dels problemes de comunicació, que no ens entenem, no 
ens escoltem, que entenen el contrari del que volíem dir, que parlem amb 
segones intencions pel to que hem donat al missatge i moltes vegades sense 
que nosaltres mateixos n’hàgem sigut conscients. Utilitzem llenguatges distints 
segons l’edat, la posició jeràrquica dins de les organitzacions, el bon o mal 
moment que tinguem; depenent de si ens hem alçat de bon humor, ens hem 
desdejunat bé, hi havia poca “retenció”, etc. 
 
La comunicació, a més de ser important en totes les esferes de la vida i 
especialment en l’organització per a poder exercir eficaçment el nostre treball, 
és un procés complex en què aprofundirem per a comprendre els seus 
mecanismes i millorar d’aquesta manera nostres habilitats comunicatives i, 
com a conseqüència d’això, les nostres relacions interpersonals en tots els 
àmbits de la vida. 
 
La comunicació podem definir-la com aquell procés pel qual es transmet 
informació d’una persona (emissor) a una altra persona (receptor) de tal 
manera que aquesta última arriba a comprendre el missatge rebut.8 Al 
camp de l’organització, la comunicació pot ser conceptuada com el procés 
mitjançant el que les persones que exerceixen les seues funcions en 
l’organització es transmeten informació recíprocament i interpreten el seu 
significat. 
 
6.1 Funcions de la comunicació a l’empresa9 
 
Les funcions de la comunicació interna poden sintetitzar-se en les següents: 
 

1. Funció d’informació: la seua finalitat és proporcionar coneixements 
als qui els necessiten per a dirigir les seues accions. Satisfà el desig 
dels treballadors de conèixer tot el que té relació amb ells. Pretén 
donar als empleats la informació necessària perquè puguen exercir el 
seu treball. 

2. Funció d’instrucció i comandament: serveix perquè l’empleat 
conega les seues obligacions en l’organització formal i li proporcione 
ajuda addicional respecte a com exercir adequadament els seus deures.  

3. Funció d’influència i persuasió o de motivació: la seua finalitat 
primordial és estimular els individus perquè desenvolupen determinats 
comportaments.  
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4. Funció integradora: el seu objectiu és la transmissió de missatges i 
idees que ajuden a relacionar les activitats dels treballadors perquè els 
seus esforços es complementen.  

 
Figura 8. Elements del model de comunicació interpersonal 
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En primer lloc distingirem entre els fluxos de comunicació formals i els 
informals. La comunicació formal és la que té lloc seguint de manera estricta 
la cadena de comandament establida per l’estructura jeràrquica. Es tracta, per 
tant, d’una comunicació programada i estructurada. La comunicació informal 
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relacions interpersonals i intercanvis d’informació fora dels marcs preestablits. 
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rumors. 
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Les investigacions semblen indicar que els rumors naixen com a resposta a 
situacions que ens resulten importants, on hi ha ambigüitat i en situacions que 
desperten ansietat. Un rumor persistirà mentre les necessitats i les expectatives 
que produeixen incertesa no siguen satisfetes, o fins que disminuïsca l’ansietat. 
 
Sense cap dubte, els rumors formen part de la xarxa de comunicació de 
qualsevol organització i és convenient comprendre’ls. La presència de rumors 
indica al directiu quins són els temes confusos que els empleats consideren 
importants i els provoquen ansietat. Per tant, actuen com a filtre i mecanisme 
per a proporcionar informació, recollint els temes que els empleats consideren 
bàsics. 
 
Els directius no poden acabar amb els rumors; no obstant això, sí que poden 
minvar al mínim les conseqüències negatives d’aquests, reduint la seua 
extensió i repercussions. Entre els suggeriments que podem fer per a evitar les 
conseqüències negatives dels rumors trobem:  
 
• Anunciar un temps programat per a prendre les decisions importants. 

• Explicar les decisions i conductes que pogueren semblar inconsistents o 
secretes. 

• Fer èmfasi en els riscos, tant positius com negatius, de les decisions 
actuals i dels plans futurs. 

• Discutir obertament les possibilitats més negatives, cosa que quasi mai 
genera tanta ansietat com les fantasies que no s’expressen. 

 
6.1.2 Barreres a la comunicació 
 
En aquest punt tractarem els problemes de la comunicació en les 
organitzacions.  
 
Barreres organitzatives 
 
• L’autoritat administrativa: el mateix fet que una persona supervise a 

altres crea una barrera per a la comunicació lliure i oberta. Molts caps 
creuen que no poden assumir plenament problemes o resultats que els 
facen aparèixer com incompetents. Per la seua banda, els subordinats 
eviten situacions que els exigisquen descobrir informació que repercutirà 
en contra seua. 

• L’especialització: es tracta del vocabulari o argot que utilitzen distints 
especialistes que pot provocar una falta d’entesa entre distintes àrees. 

• Utilització de múltiples fonts d’informació que competeixen entre elles. 

• Els nivells jeràrquics: a mesura que l’organització creix i es desenvolupa, 
la transmissió de les comunicacions es fa més lenta i complicada. 

 
Barreres interpersonals 
 
• Percepció selectiva: Es tracta de les actituds que indueixen a observar els 

successos, persones i objectes, en la forma en què volem que existisquen, i 
que no necessàriament es corresponen a la realitat. 
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• Condició del comunicador: És la tendència a catalogar, avaluar i sospesar 
el missatge en termes de les característiques de la persona que ho envia, en 
especial de la seua credibilitat. 

• Actitud defensiva: Una posició de defensa per part de l’emissor o del 
receptor d’un missatge, o de tots dos, crea una barrera. L’actitud defensiva 
d’una persona provoca certes expressions facials i moviments corporals 
que, al seu torn, augmenten els nivells defensius de l’altra part. 

• Atenció deficient del receptor. 

• Possibilitat de significats diversos del missatge. 

• Ús imprecís del llenguatge o utilització d’algun codi desconegut pel 
receptor. 

• Discrepància de competències entre emissor i receptor. 

• Mala interpretació per part del receptor de senyals o gestos de l’emissor. 

• No tenir en compte, abans de transmetre el missatge, a qui va a dirigir-
se, i elaborar-lo en conseqüència. 

 
Les barreres interpersonals són unes de les més importants que dificulten la 
comunicació efectiva. Què pot fer una persona per a reduir-les? La resposta la 
trobem en l’ESCOLTA ACTIVA. Hi ha quatre requisits essencials per a 
escoltar de manera activa: 
 
• Intensitat: el receptor actiu es concentra amb intensitat en les paraules de 

l’emissor i exclou els pensaments variats sobre altres temes que poden 
causar distraccions. 

• Empatia: consisteix a intentar comprendre el que tracta de comunicar 
l’emissor, en compte del que nosaltres volem comprendre. L’empatia 
requereix tant de coneixement de l’emissor com a flexibilitat per part del 
receptor. Seria desitjable sostraure’s dels sentiments i pensaments propis i 
ajustar al món de l’emissor el que un veu i sent. D’aquesta manera 
augmenta la probabilitat que podem interpretar el missatge de la manera 
que pretén l’emissor. 

• Acceptació: hem d’escoltar de manera objectiva, sense jutjar el contingut. 
Sol ocórrer que quan escoltem alguna cosa amb la qual no estem d’acord, 
comencem a formular arguments a la ment per a atacar el que s’està dient; 
en fer-ho, no captem la resta del missatge. El receptor actiu ha d’absorbir 
el que s’està dient i reservar-se el judici del contingut fins que l’emissor ha 
acabat. 

• Acceptar la responsabilitat total, és a dir, fer tot el que és necessari per a 
captar el significat total pretès per la comunicació de l’emissor. 

 
Algunes conductes que ens poden ajudar a ser escoltadors actius serien: 
 
• Mirar l’interlocutor als ulls. 

• Moure el cap assentint i fer expressions facials adequades. 

• Evitar actes i gestos que distraguen (no mirar el rellotge, no moure papers, 
no jugar amb el bolígraf, etc.). 
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• Formular preguntes. 

• Parafrasejar. 

• Evitar interrompre l’emissor. 
 
Barreres físiques 
 
• Excés de soroll. 

• Incorrecta disposició de la sala de reunions. 

• Interferències al telèfon. 

• Errors informàtics quan utilitzem el correu electrònic. 

• Disfuncions elèctriques, etc. 
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Qüestions a resoldre  
 
Com has pogut observar en els incidents que hem presentat succeïts en aquesta 
empresa, dirigir persones és complicat. Intenta assessorar aquests directius 
sobre les qüestions següents: 
 
1. - Com hauria de prendre el director de producció la decisió de fixar nous 

estàndards (individual, consultiu, participatiu? Pots recolzar-te en el 
diagrama de flux de Vroom i Yetton). 

- A aquest directiu sembla que li agrada l’estil participatiu. Seria 
aconsellable, si és el cas? (pots utilitzar el model de Fiedler). 

2. - Quina opinió tens sobre el pensament del director comercial sobre els 
diners com a tècnica de motivació. Raona la resposta argumentant en 
quines circumstàncies els diners és un motivador.  

- Comparteixes la idea del secretisme en la remuneració? Per què 
(recorda la teoria de motivació de l’equilibri)? 

- Estàs d’acord amb el mètode que utilitza el director comercial perquè els 
seus subordinats aprenguen nous comportaments (el pal i a vegades la 
carlota)? Raona la resposta. 

3. En la documentació suplementària tens un arxiu: Algoritmo para la toma 
de decisiones sobre bajo rendimiento. Utilitza’l per a assessorar el director 
financer sobre com actuar amb el seu empleat. 

4. En la documentació complementària trobaràs l’arxiu Cuestinario para 
determinar la calidad de la comunicación organizacional. Podries aplicar-
ho a una empresa que coneges i diagnosticar com és la comunicació en 
aquesta? 

5. Quines característiques consideres que ha de posseir un bon líder? Tu les 
tens? Pots utilitzar, per a contestar, l’Autodiagnóstico de las cualidades 
como gestor que apareix en la documentació adjunta. 
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1 Per a l'elaboració d'aquest capítol s'han utilitzat les obres següents: 
BARTOLÍ, A. (1992): Comunicación y organización. La organización comunicante y 

la comunicación organizada. Paidós, Barcelona. 
CLAVER, E. et al (2000): Conceptos aplicados de dirección de recursos humanos: 

guía práctica de desarrollo personal. Civitas, Madrid. 
CROSBY, P.G. (1996): Los principios absolutos del liderazgo. Prentice-Hall 

Hispanoamericana, Mèxic. 
ROBBINS, S.P. (1999): Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y 

aplicaciones. Prentice-Hall Hispanoamericana, 8a edició, Mèxic. 
ROBBINS, S.P. (1996): Comportamiento organizacional: teoría y práctica. Pretice-

Hall Hispanoamericana. 7a edició, Mèxic. 
TYSON, S. i JACKSON, T. (1997): La esencia del comportamiento organizacional. 

Pretice-Hall Hispanoamericana, Mèxic. 
 
2 Un exemple de la importància de la implicació del personal en l'organització pots 
trobar-lo en el document Los empleados, embajadores de la empresa que figura en la 
documentació complementària. 
 
3 En la documentació complementària disposes de tres articles sobre la delegació: 
El arte de delegar el trabajo. 
Cómo delegar efectivamente. 
Es difícil delegar si sabes que todo vuelve a ti. 
 
4 En la documentació adjunta trobaràs una article interessant titulat Cómo dirigir a los 
empleados. 
 
5 Els diners són una tècnica més de motivació, però no l'única. Sobre això pots llegir 
l'article El dinero bien ¿y todo lo demás?. 
 
6 En la documentació complementària trobaràs els articles següents sobre el lideratge 
per a complementar aquesta informació: 
El liderazgo está cambiando ¿y en su empresa quién manda? 
La historia se repite...Sócrates del siglo XXI. 
Liderazgo. 
Los líderes ¿nacen o se hacen? 
Los directivos españoles tienen el tercer mejor humor de Europa. 
Trucos del líder. 
 
7 Segurament hauràs vist la pel·lícula “El padrino”. D'ella pots extraure algunes lliçons 
interessants sobre el lideratge que podràs trobar en l'article adjunt Padrino. 
 
8 En el procés de comunicació interpersonal, a més del missatge explícit, també 
comuniquem amb els gestos; la comunicació no verbal és de vital importància. Pots 
llegir l'article Comunicación no verbal per a aprofundir més en aquest tema. 
 
9 En aquest sentit disposes d'informació addicional en l'article ¿Qué es y para qué sirve 
la comunicación en la empresa? 
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Objectius del capítol 

1. Comprendre la importància dels sistemes d’informació per a les empreses i 
el paper que juguen en aquests les tecnologies de la informació. 

2. Conèixer les diferents funcions i objectius que poden complir els sistemes 
d’informació empresarials. 

3. Distingir les distintes fases de desenvolupament d’un sistema d’informació 
i les alternatives al desenvolupament tradicional o intern. 

4. Remarcar la importància d’Internet com a tecnologia empresarial i els seus 
diferents usos. 

5. Comprendre la importància de la seguretat informàtica i conèixer algunes 
tècniques i mesures de seguretat. 
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Plantejament del problema 

Hui en dia les tecnologies de la informació estan pertot arreu: rara és la llar 
que no compta almenys amb un PC, i més de la meitat de la població 
espanyola ha accedit, almenys una vegada, a Internet. T’has plantejat, junt amb 
un soci, obrir un xicotet negoci de distribució, en el sector del fred industrial. 
Voleu proveir els professionals (instal·ladors d’aire condicionat, de cambres 
frigorífiques, etc.) d’aparells complets i de xicotetes peces necessàries per a les 
seues instal·lacions. No vendreu al client final, sinó que la vostra clientela, per 
ser professionals, serà prou fixa o fidel, almenys això és el que voleu 
aconseguir. 
 
Un negoci com aquest maneja moltíssima informació, si bé no tanta pel costat 
dels clients i proveïdors, que estaran prou tancats, però sí pel nombre de peces 
i components que comercialitzareu (des d’una gran cambra frigorífica fins al 
més xicotet caragol necessari per a instal·lar un aparell d’aire). A més els 
proveïdors no estan tots a Espanya, sinó que voleu tractar directament amb 
alguns proveïdors de països estrangers (Alemanya i Itàlia, principalment). Per 
això penseu que és necessari muntar un bon sistema d’informació per a 
contactar de la manera més automàtica i ràpida possible amb clients i 
proveïdors, alleugerir la gestió de comandes, fins i tot pagaments, cobraments i 
facturació i, per descomptat, tenir una base de dades on controlar tots els 
productes que comercialitzeu. Tu seràs l’encarregat de la part informàtica del 
negoci i t’has d’enfrontar a totes les decisions necessàries per a instal·lar i fer 
funcionar un bon sistema d’informació. Per a això hauries de seguir les 
recomanacions següents. 
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Recomanacions per a la solució 
 
Com a encarregat d’instal·lar i fer funcionar el sistema d’informació del vostre 
futur negoci, hauries de tenir en compte una sèrie de recomanacions. 
 
• Determinar quin tipus d’informació vols que manege el futur sistema, 

quines àrees funcionals informatitzareu (clients, proveïdors, compres, 
vendes, gestió de comandes, comptabilitat, gestió financera…). 

• Pensar si desenvolupareu vosaltres mateixos els vostres sistemes, si 
contractareu una empresa (outsourcing), si comprareu aplicacions ja 
acabades, etc. 

• Plantejar-vos si voleu funcionar amb una intranet i en aquest cas, quin 
tipus d’informació manejaria aquesta. 

• Plantejar-vos si voleu tenir una pàgina web i què faríeu amb ella. 

• Decidir quines mesures de seguretat informàtiques usaríeu. 

1 Sistemes i tecnologies de la informació1 

Un sistema d’informació (SI d’ara en avant) és un dels elements de més 
complexitat amb què pot treballar una persona, a causa del gran nombre de 
components (tecnologies, persones, processos, etc.) que intervenen en la seua 
construcció i funcionament. L’objectiu del SI consistirà a facilitar les activitats 
administratives i de gestió en tots els nivells de l’organització, mitjançant el 
subministrament de la informació adequada, amb la qualitat i el grau 
d’extensió suficient, a la persona que la necessite, en el moment i lloc oportuns 
i amb el format precís per a la seua utilització correcta. En definitiva, aquest 
objectiu és el de donar informació que facilite la presa de decisions.  
 
El tema està a distingir què és informació: sovint a l’empresa tenim massa 
dades, incomprensibles per si mateixes, que no ens faciliten, sinó que fins i tot 
dificulten, el treball. Per exemple, si jo dic “2”, això és una dada. Per si 
mateixa no sé què fer amb ella. No obstant això la informació és aquella dada 
elaborada que té sentit, que augmenta el nostre coneixement i ens permet 
prendre millors decisions. Per exemple si jo dic “Aquest treballador té 2 anys 
d’antiguitat”, això és informació, i em pot servir per a un procés de promoció 
de personal.  
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Figura 1: El sistema d’informació 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
 
Per tant, el sistema d’informació (SI) és el conjunt de procediments que 
tracten de gestionar la informació d’una organització, i per a això s’encarrega 
de recollir les dades pertinents, processant-les o transformant-les de forma 
adequada a fi que es convertisquen en informació, emmagatzemar la 
informació i les dades que puguen ser d’utilitat i proporcionar o distribuir 
aquests a les persones que han de prendre decisions, en forma i temps 
oportuns. 
 
Actualment les empreses han de tractar amb volums ingents d’informació, el 
problema no és l’escassetat d’informació, sinó la gran abundància d’aquesta. 
Aquest gran volum genera una sèrie de problemes com: 
 
• La necessitat un espai físic on emmagatzemar-la. 

• Les dificultats d’accés, és a dir, com conèixer el contingut d’una 
informació determinada. 

• Dificultats d’aconseguir informació en el moment adequat. 

• Necessitat de comptar amb informació renovada, actualitzada, en temps 
real. 

 
En resposta al problema de tractar amb grans quantitats d’informació van 
sorgir en els anys 50 del segle XX els ordinadors, com a màquines de 
tractament automàtic de la informació. Cada vegada que apareix un nou 
fenomen s’ha desenvolupat una nova ciència per a estudiar-lo: la informàtica 
és la ciència que tracta de l’ús dels ordinadors, o de manera més àmplia, es 
dedica al tractament automàtic i racional de la informació. 
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Respecte a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), també 
anomenades TI (tecnologies de la informació), sota aquesta denominació 
s’enquadren tres blocs de tecnologies distintes però molt relacionats entre si: la 
tecnologia d’ordinadors, és a dir la informàtica; la tecnologia de 
comunicacions i telecomunicacions, que agilita la transmissió d’informació 
dins i fora de l’empresa; i les tecnologies que cerquen millorar la rapidesa i 
eficàcia dels treballs d’oficina, és a dir, l’ofimàtica. Per tant, el concepte de TI 
és més ampli que el d’informàtica, encara que aquesta última és la component 
més rellevant i coneguda. 
 

Figura 2: Les TI 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
 
Què tenen en comú la informàtica, les telecomunicacions i l’ofimàtica perquè 
s’enquadren dins del mateix terme de TI? Aquests tres grups de tecnologies es 
dediquen al maneig electrònic d’informació, és a dir reuneixen, 
emmagatzemen, processen, transmeten i recuperen electrònicament paraules, 
nombres, imatges i sons (informació en les seues distintes formes) i també 
controlen màquines de qualsevol naturalesa. Les TI es poden trobar en 
qualsevol àmbit de l’empresa, ja que poden no solament ajudar a la direcció i 
gestió (en proveir informació per a la presa de decisions i agilitar els treballs 
administratius), sinó que també hi ha TI a les fàbriques (per exemple robots, 
màquines de control numèric, equips CAM, etc.) o per a agilitar tasques 
tècniques com les de disseny (equips CAD). Són les TI del primer grup (que 
ajuden a la direcció i gestió) les que formen part dels SI de les empreses. 
 
La informàtica i les TI tenen un paper diferent segons al sector empresarial a 
què s’apliquen; podem veure tres tipus d’empreses des de l’òptica de les TI: 
 
1. Empreses en què la informació forma part del producte, com la banca, les 

companyies d’assegurances o les administracions públiques. En aquest cas 
les TI tenen un paper vital per a les organitzacions, pràcticament no poden 
fer res sense aquelles. 

2. Empreses en què la informació és important en el procés, com la 
distribució i algunes empreses de fabricació. Les TI són ací molt 
importants per a les empreses. Poden treballar sense, però resulta difícil. 
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3. Empreses en què la informació no és un element essencial del producte ni 
del procés, com les del sector primari (agricultura, pesca, ramaderia, 
bàsicament). Les TI no tenen tanta importància per al funcionament 
empresarial. 

 
Aquesta classificació no pot veure’s com una cosa estàtica, sinó que 
evoluciona i de fet cada vegada més empreses, siga quin siga el seu sector, 
consideren que es troben en el grup d’empreses 1 o 2. 
 
1.2 Evolució dels SI a les empreses 
 
Com hem vist, la informàtica i les TI en general són un element de suport o un 
component més dels SI, que es dediquen a recollir, elaborar o distribuir 
informació. En teoria podria haver-hi SI sense component tecnològic (per 
exemple basant-se en arxivadors manuals i el correu postal). No obstant això, 
en la pràctica això és inviable, hui en dia qualsevol SI necessita el suport 
tecnològic per a ser eficaç. Per això, quan parlem de l’evolució dels SI, en 
realitat del que volem parlar és de com les TI han anat introduint-se a les 
empreses en els últims anys, i quins objectius s’esperava d’aquelles. Podem 
estudiar aquesta evolució mitjançant tres etapes. 
 
1. L’etapa de sistemes de processament de dades. Aquesta etapa inicial de 

l’entrada de la informàtica a l’empresa es dóna en general a partir dels 
anys 60 del segle XX. Els SI d’aquesta etapa tenen l’única funció 
d’automatitzar mitjançant les TI les operacions rutinàries relacionades amb 
les transaccions o activitats corrents, que anteriorment es realitzaven de 
forma manual, per exemple les relacionades amb la comptabilitat, les 
nòmines, els càlculs financers, etc. Aquestes activitats es caracteritzen 
perquè se les coneix molt bé, per la qual cosa es poden formular 
procediments molt detallats per a portar-les a cap; per tant, són idònies per 
al seu tractament informàtic. 

2. L’etapa dels sistemes d’informació per a la direcció es pot ubicar a partir 
dels anys 70. Mentre que en l’etapa anterior tenim un conjunt de dades 
fragmentades, referides a cada activitat que es pretén automatitzar, en 
aquesta etapa es pretén reorganitzar les dades i les aplicacions a fi de 
donar informació que recolze la presa de decisions dels directius. A 
diferència de l’etapa anterior, els sistemes ja no sols han de manejar dades 
internes, sinó també externes i han de ser més flexibles, per a atendre a les 
necessitats d’informació, mal definides i canviants, dels directius.  

3. Etapa dels sistemes d’informació estratègics. A partir dels anys 80 
moltes empreses es plantegen l’ús dels SI per a canviar la forma de fer 
negocis o per a alterar l’equilibri de poder en el seu sector industrial. Un 
sistema estratègic rares vegades es construeix des de zero, normalment es 
desenvolupa sobre la base de sistemes ja existents de tipus processament 
de dades o sistemes per a la direcció. Els sistemes d’informació estratègics 
no són intrínsecament diferents, des del punt de vista tècnic, dels sistemes 
de les etapes anteriors, és el seu impacte sobre el negoci el que és distint.  

 
Una forma senzilla de contemplar les relacions entre els sistemes de les 
distintes etapes que acabem de comentar apareix a la taula 1. 
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Taula 1: Diversos tipus de SI i les seues interrelacions. 
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Font: Ortega Martínez (1997). 
 
L’anàlisi d’exemples reals permet identificar una sèrie de característiques 
comunes en els sistemes estratègics, com són les següents: 
 
• S’orienten més a l’exterior que els SI tradicionals; centren l’atenció en els 

clients, proveïdors, competidors, altres indústries, etc. Els SI tradicionals 
se centren en la informació interna. 

• Posen més èmfasi a afegir valor que a reduir costos. Tracten de fer les 
coses millor, no més econòmicament. 

• Busquen la innovació a partir del negoci, no a partir de la tecnologia, no 
són els professionals de TI els que promouen la innovació, sinó els usuaris. 

• Utilitzen la informació obtinguda d’altres sistemes per a promoure el 
desenvolupament del negoci, per exemple per a aconseguir una millor 
segmentació del mercat o per a llançar productes d’una gamma més 
adequada als clients. 

• Intenten entendre el client i el que aquest fa amb el producte o servei. 

2 El desenvolupament de sistemes d’informació 

El desenvolupament de SI es refereix al conjunt d’activitats que es duen a 
terme per a la instal·lació d’un nou SI. La implantació d’un SI per part d’una 
empresa pot considerar-se com qualsevol altre projecte d’inversió. La figura 3 
identifica les fases principals d’un projecte de SI que ha de ser cíclic, ja que ha 
d’adaptar-se el sistema a les necessitats de l’empresa i a les possibilitats de la 
tecnologia, que canvien constantment.  
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Figura 3: El cicle de desenvolupament d’un SI 

  

 
 
 
Font: De Pablo López (1989) 
 
El diagnòstic és la fase en què es determina que hi ha un problema 
d’informació que ha de resoldre’s mitjançant la implantació d’un nou sistema, 
per exemple, necessitem un nou sistema que agilite la facturació. Mitjançant la 
planificació preliminar es realitzen totes les tasques formals encaminades a 
donar el vistiplau per al desenvolupament del nou sistema. Sobretot ací és 
important la pressupostació preliminar i determinar quines persones de 
l’empresa s’involucren en el desenvolupament del nou sistema. El disseny 
preliminar consisteix en la descripció del nou SI des d’un punt de vista lògic 
o conceptual, és a dir, què farà el sistema, quines dades i informació es 
manejarà, d’on s’obtenen les dades i a on va l’informació. La fase de 
desenvolupament tradueix el disseny conceptual a un disseny físic (maquinari 
i programari), és a dir transforma les especificacions merament lògiques o 
conceptuals a una cosa tangible. La instal·lació consisteix en la posada en 
funcionament del nou sistema, els usuaris comencen ja a interactuar amb ell. 
Mitjançant el seguiment i manteniment es detecta si el sistema continua 
complint els seus objectius al llarg del temps; si no és així començarem a 
diagnosticar la necessitat un nou SI.  
 
El desenvolupament de sistemes pot escometre’s dins de l’empresa, amb els 
mitjans de què disposa, duent a terme totes les fases identificades a la figura 3; 
això s’anomena desenvolupament tradicional. No obstant això, no totes les 
empreses compten amb departaments de SI prou potents per a desenvolupar els 
seus propis sistemes. Per aquesta raó hi ha altres alternatives al 
desenvolupament tradicional de SI, com és l’ús de paquets d’aplicacions 
comercialitzats, l’ús de prototips per al desenvolupament la informàtica 
d’usuari final, o l’outsourcing informàtic. 
 
 
 
 

Diagnòstic Planificació preliminar 

Disseny preliminar 
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Instal·lació 
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2.1 Ús de paquets d’aplicacions comercialitzats 
 
El mercat ofereix actualment una àmplia varietat de productes que cobreixen 
un camp extens de necessitats, des de programes generalitzats (com nòmines o 
comptabilitat) fins a altres productes molt especialitzats (com a programes per 
a anàlisis financeres que tracten de fusions o adquisicions). La selecció d’un 
paquet convenient no és un problema trivial, ja que hi ha milers de productes 
per a diferents equips i aplicacions. Per això l’elecció del millor producte o 
d’un producte acceptable és un procés que requereix temps. 
 
Els paquets han proliferat perquè hi ha moltes aplicacions comunes a qualsevol 
empresa; per tant, no cal que cada una desenvolupe els seus propis programes. 
 
Avantatges: 
 
a) El cost generalment és més baix que si considerem un disseny a mesura 

del sistema, ja que es reparteix el cost de desenvolupament entre múltiples 
clients. 

b) El temps i els diners consumits en la instal·lació és menor, ja que són 
sistemes provats amb anterioritat. 

c) La qualitat dels paquets és sovint molt alta, perquè els majors costos de la 
qualitat es rendibilitzen amb grans vendes. Aquests majors costos 
reverteixen en major varietat de funcions incloses al paquet, un interfície 
amb l’usuari més amistosa, una contínua correcció d’errades indicades 
pels usuaris, millor documentació final, etc. 

d) Actualitzacions periòdiques dels paquets per part dels proveïdors, que en 
general són fàcils d’aplicar pel personal intern. Per a sistemes que han de 
complir determinades normatives legals, com les de nòmines, els 
proveïdors es compromenten a actualitzar els programes segons la 
normativa vigent. 

e) De vegades el programa és un mecanisme d’aprenentatge, per exemple un 
programa per a la gestió dels inventaris pot incorporar tècniques 
estadístiques complexes per a determinar el punt de comanda i la quantitat, 
o un programa comptable pot incorporar procediments d’anàlisis 
comptables sofisticats. Si els usuaris usen el sistema i comprenen què fa 
aquest poden aprendre conceptes útils per a la gestió o direcció, però és 
evident que si l’usuari no entén què fa el sistema de res servirà aquest. 

 
Desavantatges: 
 
a) A causa de l’àmplia oferta no és fàcil seleccionar de vegades un paquet 

adequat. 

b) L’economia del paquet depèn de la seua adaptació a les necessitats de 
l’empresa, si per exemple la complexitat i el nombre dels canvis per a 
adaptar-lo al client és important, el paquet pot no ser rendible. 

 
2.2 Desenvolupament mitjançant prototips 
 
Una vegada identificats els requeriments del SI és possible plantejar, com a 
alternativa al desenvolupament complet, la confecció d’un SI prototip, que 
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encara que tinga les mateixes característiques generals i d’arquitectura que el 
sistema final, no requerisca eixides ni entrades tan elaborades. Un sistema 
prototip és un sistema provisional utilitzat en el desenvolupament d’una versió 
més duradora. El plantejament d’un prototip es basa en el principi que ningú 
pot especificar les necessitats informació a llarg termini en abstracte. Es 
tracta per tant de modificar un sistema alhora que ja s’està usant. 
 
El plantejament per prototip presenta un contrast considerable amb el 
desenvolupament tradicional que posa l’èmfasi en l’especificació de les 
necessitats des del principi. Una vegada que el sistema està funcionant els 
usuaris i els tècnics es recriminen mútuament si no funciona bé, i van sorgint 
lleugeres modificacions en el posterior manteniment i seguiment fins que es 
desenvolupa un altre sistema. No obstant això, el desenvolupament amb 
prototips suposa, d’entrada, que és inevitable que es produïsquen canvis, per 
això es dóna prioritat que els canvis siguen fàcils i ràpids. 
 
Un prototip evoluciona a través de diverses versions fins que finalment queda 
enllestit per al treball. Els usuaris juguen un paper decisiu en l’evolució del 
prototip, que per a aquests és més comprensible i menys abstracte que muntons 
de documents, que és el que hi ha durant el desenvolupament tradicional de SI. 
Amb el prototip l’usuari experimenta amb el sistema, comprèn les seues 
debilitats, els seus punts febles i forts, suggereix les possibles millores i 
ampliacions. Per tant, a favor dels prototips hi ha el fet de ser un mètode 
iteratiu i ràpid, amb alta participació de l’usuari i major adaptació a les seues 
necessitats reals. 
 
En canvi hi ha sistemes en què no és adequat usar prototips per a 
desenvolupar, a més es pot caure en la infravaloració dels passos essencials de 
desenvolupament i fins i tot en l’escassetat de proves i documentació 
necessària. Els usuaris també poden tenir problemes amb els prototips, per 
exemple poden perdre la paciència perquè sembla que el sistema mai està 
acabat, o en les fases inicials d’ús no toleren les necessàries limitacions del 
sistema. 
 
L’ús del prototip no ha de ser una excusa per a fer funcionar idees a mig 
formar; això vol dir que fins i tot amb aquesta alternativa es requereix una 
anàlisi acurada de les necessitats informació dels usuaris. 
 
2.3 Informàtica d’usuari final 
 
Mantenir-se al dia dels creixents requisits d’informació és una càrrega molt 
pesada perquè el personal del departament de SI ho faça per si sol. Els usuaris 
no tècnics cada vegada estan assumint més la responsabilitat de satisfer les 
seues pròpies necessitats informatives. Els llenguatges amistosos permeten ara 
als usuaris fer per si mateixos moltes coses que abans només podien 
desenvolupar els programadors professionals. 
 
Quan ens referim a informàtica d’usuari final no sols significa que l’usuari 
interactue amb el seu propi ordinador o terminal, la qüestió central és qui 
controla el desenvolupament del sistema. La informàtica d’usuari final es 
refereix als usos de la TI sota el control total de les unitats empresarials. Per 
tant el factor distintiu de la informàtica d’usuari final no és la tecnologia, la 
grandària de les aplicacions o la sofisticació de les mateixes, sinó el fet que 
l’usuari puga crear una aplicació, determinar l’accés a les dades, manipular 
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dades, etc. Es tracta que els usuaris finals es responsabilitzen de l’ús de les TI 
que utilitzen. 
 
En la pràctica la diferència entre informàtica d’usuari final i desenvolupament 
i informàtica tradicional resulta prou desdibuixada. Un usuari que desenvolupa 
un programa de full de càlcul independent en el seu propi terminal de treball 
per a ús personal està practicant clarament la informàtica d’usuari final. La 
situació és menys clara, en canvi, quan un ajudant administratiu usa un 
terminal interactiu per a demanar un generador d’informes modelitzat creat pel 
personal central de SI i executat sobre una màquina central. No obstant això, 
els dos extrems de l’espectre d’informàtica d’usuari final mostren una 
transferència prou clara de responsabilitat des del personal del departament de 
SI al conjunt d’usuaris. 
 
La informàtica d’usuari final té diversos avantatges, per exemple: 
 
a) S’allibera el personal del SI, que pot dedicar-se a problemes en què tenen 

un avantatge competitiu. 

b) Els usuaris poden respondre a les seues pròpies necessitats canviants, 
sense haver de recórrer a un tècnic que pot no estar familiaritzat amb les 
seues aplicacions. 

c) Els usuaris empren els seus propis recursos en la satisfacció de la majoria 
de les seues necessitats informació; per consegüent són capaços de calibrar 
adequadament l’equilibri entre el valor de la informació que obtenen i el 
cost d’obtenir. 

 
No obstant això, la informàtica d’usuari final també genera problemes, com 
són: 
 
a) Si bé un programa desenvolupat per un usuari pot servir molt bé als seus 

fins, de vegades pot no ser utilitzat per un company. L’usuari sol preparar 
el programa per al seu propi ús, no dedicant molt de temps a la prova i 
validació de sistemes, documentació del mateix i manteniment. 

b) Els programes desenvolupats per usuaris finals haurien de validar-se abans 
de ser usats per altres companys, en qualsevol aplicació que implique risc 
significatiu en cas d’un error o fallada. Per això encara que el programa 
puga accedir a dades compartides no hauria de permetre-se-li actualitzar la 
base de dades compartides, per temor que un programa erroni destrosse les 
dades de la base. 

c) De vegades la falta de suport d’aquests usuaris per part del SI central 
ocasiona el denominat “suport entre companys”, dut a terme pels 
samaritans tecnològics. 

 
Els samaritans són personal que, sense ser la seua funció la d’assessor 
d’informàtica, de fet l’exerceixen, a causa del seu talent especial per a 
comprendre les complexitats del maquinari i programari. Els samaritans són 
requerits pels seus companys per a resoldre problemes, prestar entrenament o 
un altre suport semblant. En tenir aquestes activitats un caràcter extraordinari 
no es troben en les descripcions dels llocs de treball, la qual cosa origina certs 
problemes, per exemple: 
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d) No s’identifiquen els vertaders costos de suport de la informàtica d’usuari 
final. 

e) Baixa productivitat en alguns departaments, ja que hi ha personal que 
executa tasques no incloses als seus llocs. 

f) L’organització no rep informació sobre els problemes tècnics que es 
produeixen en els departaments, cosa que és necessària per a crear la 
infraestructura necessària de suport a l’usuari final. 

 
La informàtica d’usuari final no hauria de caure en l’anarquia. El departament 
central del SI ha de reduir els riscos que anteriorment hem comentat. Se sol 
denominar centre d’informació la subunitat del departament de SI dedicada al 
suport a la informàtica d’usuari final. Entre les seues funcions han de 
plantejar-se les següents: 
 
a) Educació i entrenament a l’usuari. 

b) Selecció d’equips i programes. 

c) Negociació amb venedors. 

d) Suport tècnic per a problemes específics. 

e) Manteniment d’equips i programes. 

f) Ajuda en la connexió a la xarxa de comunicacions i a l’accés a dades 
compartides. 

g) Desenvolupar mecanismes per a compartir programes desenvolupats pels 
usuaris. 

 
2.4 L’outsourcing de sistemes d’informació 
 
Tradicionalment els costos generals, entre els quals s’incloïen els 
d’administració, eren costos fixos, que per la seua pròpia idiosincràsia no 
podien modificar-se, llevat que l’empresa canviara la seua dimensió. Però la 
flexibilitat predica que precisament la dimensió passe a ser un concepte 
dinàmic i conjuntural, i, per tant, puga reduir-se tant com siga necessari. Entre 
els costos d’administració susceptibles de variar, una part important són els 
derivats de la gestió de la informació, per la qual cosa una alternativa a la 
direcció i operació tradicional del departament de SI és recórrer a 
l’externalització o a l’outsourcing. En aquest sentit, alguns estudis realitzats 
per empreses d’anàlisi de mercat coincideixen a afirmar que l’outsourcing és 
l’activitat que major creixement està experimentant dins del món dels serveis 
informàtics. És més, mentre que en el passat l’outsourcing estava relegat a 
sectors no intensius en informació, on els SI no jugaven un paper central en la 
competitivitat de l’empresa, activament és possible trobar aquest tipus de 
contractes en sectors d’alt contingut informatiu. 
 
No obstant això, l’outsourcing dels SI no és sinó un exponent més del 
fenomen generalitzat de la subcontractació, a la qual es veuen abocades les 
empreses, ja que en cercar avantatges competitius mitjançant l’especialització 
de determinades fases del procés de producció, es veuen en la necessitat de 
subcontractar algunes àrees que tradicionalment podien realitzar-se al seu 
interior, però que no són les que diferencien o donen l’èxit a l’empresa. En la 
figura 4 apareixen algunes qüestions que han de considerar-se per a prendre la 
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decisió d’outsourcing en qualsevol activitat de l’empresa. Aquest gràfic pot 
també aplicar-se a l’outsourcing de SI.  

 
Figura 4: Passos per a l’anàlisi d’una decisió d’outsourcing. 

 

 
Font: Drtina (1994) 
 
L’outsourcing ha de ser un servei a mesura, per la qual cosa ha de comprendre 
diverses opcions. Així, per exemple, l’empresa proveïdora pot encarregar-se 
de la gestió i operació dels sistemes informàtics del client, del 
desenvolupament i/o manteniment d’aquests, de la gestió i/o operació dels 
sistemes de comunicacions, de la instal·lació, manteniment, millora, seguretat i 
connexió de l’estructura de PC i/o estacions de treball; pot tractar-se d’un 
contracte de programació o d’integració de diversos sistemes. Fins i tot es pot 
externalitzar la planificació i desenvolupament de tota la infraestructura 
informàtica i de telecomunicacions d’una empresa. Exemple de serveis que no 
suposen outsourcing són consultoria, atenció postvenda o lloguer de línies de 
telèfon, ja que per la seua naturalesa sempre són prestats per proveïdors 
externs. 
 
S’observa que els serveis d’outsourcing poden ser molt diversos, i n’hi ha una 
extensa gamma; és necessari conèixer, abans de donar per tancat un contracte, 
a quin tipus d’outsourcing s’està fent referència. Així es pot parlar 

Examinar la cadena de valor de l’empresa 

Identificar les activitats candidates 

Pot prestar aquest servei un proveïdor extern? 

Sí           No, servei intern 

És necessari un control absolut? 

No           Sí, servei intern 

Comparació de Benchmarking: és el millor 
servei del món? 

No, servei extern            Sí 

Anàlisi de costos i consideracions qualitatives 

Forma part de l’estratègia fonamental? 

No, servei extern      Sí, servei intern 
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d’outsourcing on-site o outsourcing off-site, depenent si el servei es realitza a 
les instal·lacions del client o de l’empresa proveïdora, respectivament. 
 
En funció de l’amplitud dels serveis es pot parlar d’outsourcing total i 
outsourcing selectiu. L’outsourcing total suposa la transferència de tot el 
centre d’informàtica i telecomunicacions, junt amb tot el personal del 
departament de SI al proveïdor. Aquest es fa càrrec de totes les fases 
d’implementació tecnològica i assumeix el risc de la propietat dels recursos. 
Per descomptat, l’empresa client també assumeix riscos, derivats de l’extrema 
dependència d’un proveïdor per a l’administració de la informació corporativa. 
 
Avui en dia s’advoca prioritàriament per l’outsourcing només de part del SI de 
l’empresa, o outsourcing selectiu. Aquesta tendència deriva sobretot que el SI 
pot ser estratègic i allò que suposa avantatges competitius per a l’empresa ha 
d’administrar-se internament. L’outsourcing selectiu permet cobrir les 
necessitats dels clients minimitzant els riscos associats a l’outsourcing total, ja 
que amb aquesta alternativa és possible revertir el procés (internalizar la part 
del SI abans externalitzat), si és més tard considerat inapropiat. 
 
Ja que és l’outsourcing una opció de caràcter estratègic, és necessari calibrar 
els seus punts forts i febles. En primer lloc classificarem els avantatges de 
l’outsourcing en els següents: 
 
a) Avantatges relacionats amb el personal informàtic. 

b) Avantatges relacionats amb l’essència del propi negoci. 

c) Avantatges relacionats amb els costos. 

d) Avantatges relacionats amb la tecnologia. 
 
a) Avantatges relacionats amb el personal informàtic 
 
1. L’outsourcing permet l’accés a una gestió especialitzada de les TI, ja que 
l’empresa proveïdora està en una posició més avantatjosa per a seleccionar, 
formar i dirigir el personal informàtic. El client accedeix als coneixements 
d’especialistes d’alt nivell sense que pertanguen a la seua plantilla. 
 
2. Un dels problemes habituals del personal informàtic és la falta de motivació. 
Pel fet que no poden utilitzar tots els seus coneixements, no solen accedir a 
tecnologia punta i la seua carrera professional es veu clarament limitada a 
l’empresa que no es dedica a serveis d’informàtica. Com a conseqüència, la 
seua rotació sol ser prou alta, a la recerca d’un treball més motivador. De 
vegades, per a intentar retenir, les empreses els ofereixen equips i mitjans 
perquè estiguen al dia i es formen, però amb això tenen més ocasions de 
canviar de treball, pel que el cost d’especialització i formació cau, ben sovint, 
en sac foradat. 
 
3. L’outsourcing pot ser, no obstant això, motiu per a aprofitar millor el temps 
i l’enginy dels informàtics que té contractats l’empresa. Aquests solen estar 
massa qualificats per a moltes tasques rutinàries, pel que es troben avantatges a 
externalitzar les tasques no crítiques, però que no obstant són diàries i 
consumeixen molt de temps, en poder concentrar-se en treballs més 
especialitzats. 
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b) Avantatges relacionats amb l’essència del propi negoci 
 
4. L’outsourcing permet a l’empresa enfocar-se en les seues competències 
bàsiques. En una certa forma, les forces del mercat estan obligant a les 
empreses a externalitzar tot el que no siga la base del negoci. Això ha 
ocorregut amb moltes funcions del SI, en considerar-se aquest com una funció 
de suport. L’outsourcing permet: 
 
• Als directius, concentrar-se en el negoci base, ja que no han de comptar 

amb un gran departament de SI i se simplifica l’empresa. 

• Al personal de SI que es queda a l’empresa, enfocar-se en activitats de SI 
clau, que promouen la competitivitat, més que en tasques de rutina.  

 
c) Avantatges relacionats amb els costos 
 
5. En reduir dràsticament la grandària del departament de SI, es poden 
transformar costos fixos en variables, amb la liquiditat que això ocasiona. A 
més, els costos de l’outsourcing poden ser predicibles si el contracte ha sigut 
ben dirigit per part del client. Aquest sap el que li costarà rebre els serveis i pot 
fer recaure sota la responsabilitat del venedor l’excés de costos. 
 
6. Empresa client i proveïdora poden aprofitar-se de les economies d’escala i 
d’abast que obté la segona. A l’empresa subministradora li és més fàcil i ràpid 
rendibilitzar els costos fixos en equip, ja que dóna servei a molts clients, 
aconseguint economies d’escala. A més també obté economies d’abast, en 
realitzar una gran varietat de tasques relacionades amb les TI. 
 
d) Avantatges relacionats amb la tecnologia 
 
7. El client pot accedir a tecnologia punta, sense suportar el risc 
d’obsolescència. L’empresa subministradora, d’altra banda, tampoc té un gran 
risc en diversificar-ho entre el seu ampli rang de clients. 
 
8. Accedir a productes i serveis molt específics, com seguretat o resolució de 
contingències, que tenen un alt cost per a empreses aïllades. 
 
A pesar dels anteriors avantatges, que indicarien que l’externalització del SI és 
rendible i beneficiosa per a la signatura, poden donar-se també alguns 
inconvenients amb aquesta opció. 
  
D’una banda, podem trobar problemes derivats de la dependència que genera 
aquest servei. Així, si l’empresa d’outsourcing no troba beneficis en l’adopció 
de noves tecnologies, podria ser poc inclinada a elles, ja que aquesta empresa 
tracta de rendibilitzar al màxim el servei que ofereix. Per aquest mateix motiu, 
les millores internes en el SI de l’empresa client podrien descuidar-se, si no 
estan pactades en el contracte. A més, l’habilitat d’innovació de la mateixa 
empresa client pot veure’s reduïda seriosament, ja que tota innovació requereix 
comptar amb recursos econòmics i humans sobrats, cosa que l’outsourcing no 
garanteix. 
 
Altres problemes lligats amb la dependència que genera aquest servei serien la 
pèrdua de flexibilitat estratègica de l’empresa client, ja que aquesta pot veure’s 
incapacitada per a caminar sola, i fins i tot la potencial irreversibilitat 



198 Aspectes clau de la direcció i gestió de pimes  
 

 

d’aquest servei, sobretot si l’usuari s’ha desfet de la infraestructura tècnica i 
humana necessària per a reconstruir el seu SI in-house. 
 
Un altre tipus d’inconvenients a destacar són els relacionats amb la necessària 
coordinació entre empresa proveïdora i empresa client, ja que: 
 
a) Si s’externalitza el SI, l’alta direcció de l’empresa, en principi, pot centrar-

se més en el seu propi negoci, com anteriorment hem al·ludit. Però, d’altra 
banda, és imprescindible que controle la relació de l’empresa amb el 
proveïdor d’outsourcing i, de vegades, pot ser més complex dirigir a un 
proveïdor extern que a un executiu intern de SI. 

b) Si es produeix un outsourcing selectiu, el responsable del SI que es queda 
a l’empresa no té tant de control sobre, per exemple, la qualitat dels 
projectes o el temps d’entrega d’aquests, ja que estan duent-los a terme 
gent que no està sota la seua supervisió directa. 

c) Si no hi ha una relació molt estreta entre l’empresa d’outsourcing i el 
client, potser no es cobriran adequadament les necessitats del negoci, 
sobretot perquè no es comprèn de manera adequada en què consisteix 
aquest. 

d) També hi ha un problema de coordinació quan l’empresa d’outsourcing es 
concentra en l’oferta de TI, és a dir, en la qual cosa aquestes poden fer, 
mentre que per a satisfer el client hauria de centrar-se en la demanda de 
aquestes tecnologies, és a dir, el que necessita el client. 

 
D’altra banda, a pesar que un dels principals arguments de l’outsourcing és 
flexibilitzar costos fixos, en convertir-los en variables, també poden ocórrer 
problemes relacionats amb els costos, per exemple: 
 
a) En necessitar-se una coordinació entre client i proveïdor augmenten els 

costos de coordinació de l’empresa client. Aquests costos es deriven, per 
exemple, de trobades formals, costos de renegociació o costos de direcció 
dels contractes. 

b) L’outsourcing pot tenir costos ocults, com són els derivats de despatxar o 
transferir personal, transferència de llicències per part dels venedors de 
programari, etc. 

c) La majoria de proveïdors requereixen contractes a llarg termini, cosa que 
suposa per als clients poca flexibilitat en els costos. 

d) Poden donar-se majors costos a llarg termini, ja que els equips i 
infraestructures de TI s’acaben pagant, però els serveis cal retribuir-los 
periòdicament. 

e) De vegades, els costos de l’outsourcing ascendeixen al llarg de la vida del 
contracte, ja que encara que el primer i segon any els costos són baixos 
ascendeixen ràpidament. L’empresa només pot defensar-se, en aquest cas, 
amb una especificació total al contracte sobre els serveis contractats i els 
nivells de costos, com ja hem comentat. 

 
Finalment, caldria citar possibles problemes de seguretat del servei, sobretot 
en el cas que un proveïdor atenga diversos competidors directes, per la qual 
cosa ha de guardar-se la confidencialitat de la informació referent a tots ells. 
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3 Internet com a tecnologia empresarial 

Actualment les empreses competeixen en dos mons: un de real de recursos que 
els directius poden veure i tocar i un món virtual format per informació. La 
xarxa Internet ha actuat com a catalitzador en l’estructuració d’aquests dos 
mons; no es tracta d’una nova moda, un negoci de ciència-ficció com poguera 
semblar Amazon, la llibreria virtual que representa el paradigma d’un nou 
tipus d’empresa, sinó que signatures ja consolidades en el món real han fet la 
seua entrada en el ciberespai. 
 
El creixement d’Internet dels últims anys sembla imparable; encara que hi ha 
un desacord sobre quants milions d’usuaris estan connectats a la xarxa hi ha 
una convergència d’opinions sobre el seu potencial de creixement en els 
pròxims anys. Aquest creixement i el seu aprofitament com a mitjà de 
comunicació empresarial estan forçant a les empreses a reconsiderar i 
redissenyar les seues estratègies de SI, en representar la xarxa una nova font 
d’oportunitats i d’amenaces per a les empreses, siga quin siga el seu sector 
d’activitat i fins i tot la seua grandària. 
 
En realitat Internet és una xarxa de xarxes, que va nàixer amb uns fins molt 
concrets (de seguretat militar i d’investigació) i que posteriorment ha estès el 
seu àmbit fins arribar a milions de persones de tot el món. Que siga una xarxa 
de xarxes significa que està formada tant per xicotetes xarxes d’àrea local 
(LAN) com per xarxes d’àrea metropolitana (MAN) i grans xarxes d’àrea 
estesa (WAN) que connecten entre si usuaris particulars, tot tipus 
d’organitzacions i empreses de tot el món, a través de línies telefòniques 
regulars, línies d’alta velocitat, satèl·lits, nexes amb microones i fibres 
òptiques. El protocol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) és el que ha fet possible que ordinadors, fins i tot amb sistemes 
operatius diferents, es connecten entre si, raó per la qual s’ha consolidat com el 
principal llenguatge de comunicació de la xarxa i, per tant, el requisit 
imprescindible per a usar tots els possibles serveis que aquesta ofereix.  
 
Són molt distintes les utilitats que la xarxa pot tenir per a l’empresa, ja que a 
més de la utilitat comercial de la xarxa, els usuaris poden cercar informació 
precisa, fullejar sobre un tòpic que no saben identificar precisament o accedir a 
bases de dades i comunicar-se amb usuaris situats enfront d’ordinadors remots.  
 
D’entre elles, les eines d’Internet les pàgines web són les més populars en 
qualsevol àmbit i particularment també en l’empresarial; tant és així que molts 
arriben a confunfir WWW amb Internet. La popularment també anomenada 
teranyina mundial permet lligar diferents recursos d’Internet de manera que 
l’usuari pot navegar d’un lloc a un altre de la xarxa, usant distintes utilitats 
sense ser conscient d’això, ja que es troba dins d’un mateix entorn. L’èxit de la 
web resideix a oferir a l’usuari una interfície uniforme que homogeneïtza la 
recerca i l’accés a tots els serveis d’informació disponibles, combinant 
possibilitats hipertext (un text que enllaça amb altres situats en ordinadors 
remots) i hipermitjà (quan a més de text es combinen altres formes 
d’informació, com so o animació). 
 
Junt amb la web, una altra de les eines més populars és el correu electrònic, 
per la rapidesa que representa enfront del correu convencional; a més, aquest 
correu permet enviar missatges a més d’un destinatari al mateix temps o 
transferir fitxers junt amb el missatge, i tot a un cost molt baix, sobretot per a 
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enviaments a llarga distància (costa el mateix enviar un missatge a Austràlia 
que a la nostra pròpia ciutat), la qual cosa ha fet que aquesta utilitat desbanque 
moltes telefonades i enviaments per correu convencional. 
 
Dins de l’àmbit empresarial també han tingut gran èxit la construcció de 
xarxes intranet i extranet. Una intranet és una xarxa informàtica dins d’una 
organització, que utilitza els protocols de comunicacions (TCP/IP) 
desenvolupats en Internet. Quan aquesta xarxa està pensada per a compartir 
informació amb altres organitzacions externes (com proveïdors, distribuïdors, 
etc.) es denomina extranet. Per tant una empresa pot simultàniament tenir el 
seu lloc web en Internet (obert a tot el món), una intranet (accessible només a 
membres interns de l’organització), i una extranet (accessible a totes les 
organitzacions amb què habitualment fa transaccions, és a dir, amb els seus 
socis comercials). 
 
La separació entre la intranet, l’extranet o la web lliurement accessible des de 
l’exterior és una qüestió a decidir per l’empresa, ja que la tecnologia usada en 
els tres casos és la mateixa, però mentre que l’entrada a la web empresarial pot 
no tenir cap limitació, l’entrada a la intranet o extranet pot estar limitada a 
determinats usuaris, per exemple, aquells que tinguen una contrasenya, o 
paraula clau, determinada.  
 
La utilització en una intranet de la tecnologia web té molts avantatges, però 
sobre tots destaca que els costos d’aprenentatge són molt baixos, ja que 
navegar per una pàgina web pràcticament no requereix formació, sobretot si 
l’organització de la informació dins de la pàgina està ben dissenyada. A més, 
com el protocol TCP/IP és públic resulta més barat tenir una intranet que 
utilitzar protocols propietaris d’empreses de desenvolupament de solucions en 
xarxa. També el navegador, és a dir el programa utilitzat per a accedir des de 
l’ordinador a la informació de la xarxa (com Explorer), és gratuït o té un cost 
molt baix. Addicionalment una intranet funciona en un ordinador 
independentment de quin siga el seu sistema operatiu i el maquinari (encara 
que si es tracta d’equips obsolets el seu funcionament és molt lent).  
 
Per descomptat que molts dels avantatges d’una intranet deriven que és més 
fàcil difondre, trobar, compartir i comunicar informació, però sobretot ho és el 
fet que els membres de l’organització poden canviar la seua cultura en l’àmbit 
de l’informació: en compte de rebre informació per si de cas la necessiten, ells 
la cercaran només en el cas que la necessiten. Això pot suposar importants 
estalvis, encara que només siguen els derivats del paper que es deixa 
d’imprimir. 
 
El més important d’una intranet consisteix en els seus continguts; normalment 
entre ells estaran els següents: 
 
1. Informació interna. 
 
• Bases de dades corporatives (operacions, processos, mètodes, documents, 

etc.) 

• Manuals amb especificacions o procediments. 

• Manuals de qualitat. 

• Guies internes (telèfons, despatxos, direccions de correu electrònic, etc.). 
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• Butlletins informatius. 

• Material de formació. 

• Provisió de serveis interns (per exemple, sol·licitud de reparació 
d’avaries). 

• Calendari d’activitats. 
 
2. Informació externa. 
 
• Serveis de notícies d’interès per a l’empresa, que pot estar personalitzada 

per a cada usuari. 

• Bases de dades subministrades per servidors comercials. 

• Selecció de recursos d’Internet d’interès per a l’empresa. 
 
3. Comunicació. 
 
• Espais de discussió (per exemple xats). 

• Groupware, és a dir, eines informàtiques per al treball en equip. 

• Workflow (processos ordenats en els que la realització d’una activitat 
requereix que l’anterior s’haja complit adequadament). 

• Videoconferència. 
 
4. Eines. 
 
• Dipòsit de programari descarregable per l’usuari. 

• Actualitzacions de programari. 
 
Els problemes que pot originar la construcció i manteniment d’una intranet no 
solen ser de tipus tècnic, sinó que es relacionen amb la qualitat de la 
informació d’aquesta xarxa. Si la informació disponible no és de qualitat o no 
està ben organitzada, la utilitat de la intranet serà limitada. D’altra banda en 
una empresa en què cada membre guarde la seua informació zelosament la 
resta, construir una intranet és només una qüestió estètica, però sense cap 
valor. Altres problemes derivats del desenvolupament d’una intranet poden 
ser: 
 
• Com organitzar la informació? 

• Qui es responsabilitza de la informació, de publicar-la, actualitzar-la i 
decidir quins continguts publicar? 

• Com assegurar que la intranet transmeta una imatge d’empresa coherent? 
  
3.1 La decisió d’entrar en Internet 
 
Internet és útil pràcticament per a qualsevol empresa. No obstant això, hi ha 
alguns negocis que per la seua naturalesa encaixen més o obtindran un major 
avantatge, són aquells de què hi ha major presència en la xarxa, fan més 
operacions a través d’ella o fins i tot existeixen gràcies a ella. 
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Per a definir un negoci cal analitzar el producte (bé o servei) que ofereix i el 
públic a qui es dirigeix. Respecte dels productes, aquells que més s’adapten a 
ser anunciats, venuts o fins i tot distribuïts a través de la xarxa, són: 
 
• Productes basats en informació, que en aquest sentit són fàcils tant 

d’anunciar com de distribuir. Aquest tipus de productes són propis de 
negocis com les entitats financeres i d’assegurances, la premsa o les 
agències de viatges i hostaleria en general. Per exemple, a Espanya grans 
diaris nacionals com ABC, La Vanguardia, El País o El Mundo, 
s’ofereixen gratis en Internet, perquè al mateix temps s’estan realitzant 
estudis de mercat, obtenint dades de l’usuari, de cara a configurar una 
bona estratègia que definisca la seua entrada en la xarxa. A més, la majoria 
de cadenes hoteleres espanyoles disposen del seu espai per a poder oferir 
els seus productes i fins i tot fer reserves d’hotel. 

• Productes informàtics, tant de programari com de maquinari; el programari 
es pot baixar o obtenir directament de la xarxa, sent moltes vegades gratuït 
(per exemple Acrobat Reader, que ens serveix per a llegir en un 
processador de text informació baixada d’Internet). En el camp de la 
informàtica és quasi impossible trobar una empresa que no tinga presència 
en la xarxa. Fins i tot l’empresa Egghead ha anat més enllà, sent la primera 
que ha passat tota la seua activitat comercial al món virtual, tancant la 
totalitat de les seues botigues (encara que el més freqüent és compaginar la 
presència en el món real i digital). 

• Productes amb marques o estàndards reconeguts, que en aquest sentit 
poden ser fàcilment identificats per l’usuari, sense necessitat veure o tocar-
los. Ací entraria de nou el negoci informàtic, ja que els seus productes es 
poden fàcilment estandarditzar. 

• Productes quotidians, que l’usuari adquireix reiteradament (com, de nou, 
el cas de la premsa), establint-se una comunicació regular entre aquest i 
l’empresa. En aquest sentit, una característica comuna de les empreses que 
més èxit tenen en Internet és que cerquen la complicitat del comprador. 
Per exemple, la llibreria Amazon té creada una comunitat virtual d’usuaris 
en què els lectors poden deixar la seua opinió sobre els seus llibres, i 
debatre entre ells. 

• Productes que no suposen una inversió molt elevada al client (per exemple 
flors).  

• En general, productes que han tingut èxit en la venda a distància, 
mitjançant catàleg o via telefònica. Per exemple discos o llibres, que, a 
més de ser productes basats en informació, s’han venut també a distància 
tradicionalment. 

 
D’altra banda aquells béns o serveis que representen una forta inversió per al 
comprador, que sovint són a mida, i que es volen tocar o veure directament, no 
semblen adequats per a la seua publicitat o venda electrònica. 
 
Respecte del perfil dels usuaris més freqüents en la xarxa, una enquesta 
realitzada a Espanya en 2007 per l’INE reflecteix que el 57,3% de la població 
ha accedit alguna vegada a Internet, el 52,9% són homes, enfront d’un 47,1% 
de dones, el 53,3% tenen menys de 35 anys, un terç posseeix estudis 
universitaris i un altre terç almenys educació secundària, i els usuaris tenen 
més caràcter urbà que rural. Això és interessant perquè les empreses poden 
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saber si el seu públic objectiu coincideix amb el perfil d’usuaris d’Internet, i 
per tant, si aquest és un bon mitjà de comunicació amb els seus actuals o 
potencials clients. No obstant això, tenint en compte el creixement exponencial 
d’Internet i dels seus usuaris es preveu que aquest perfil s’amplie ràpidament, 
obligant a les empreses a estar atentes a aquests canvis. 
 
3.2 Àrees empresarials afectades 
 
Encara que pràcticament totes les àrees empresarials poden veure’s afectades 
per l’ús d’Internet, fem ací una revisió d’aquelles que hi trobaran de forma 
més evident una utilitat, com són: 
 
1. MÀRQUETING - VENDA - DISTRIBUCIÓ. La promoció dels productes 
de l’empresa és un dels usos més freqüents i de fet moltes empreses estan 
només en la xarxa per a anunciar els seus productes o a elles mateixes. Els 
catàlegs de l’empresa poden consistir en simples textos descriptius dels articles 
en venda, o en impressionants presentacions multimèdia amb menús 
desplegables de caràcter interactiu i, de vegades, es pot fer la comanda dels 
productes en línia i, fins i tot quan els productes es basen en informació, la 
distribució. 
 
L’empresa també pot fer investigació de mercats, controlant el perfil dels 
usuaris i clients que visiten els seus catàlegs o compren els seus productes, o 
realitzar un servei postvenda, per exemple establint una llista de correu a què 
els clients puguen fer arribar les seues reclamacions o problemes. Aprofitant la 
xarxa per a donar suport als clients, l’empresa pot proporcionar un tracte igual 
a tots els clients, independentment de la seua zona horària o la seua ubicació, 
evitant el temps que es perd en les gestions telefòniques. Per descomptat, la 
possibilitat de crear grups de discussió, perquè els clients expliquen les seues 
opinions sobre els productes de l’empresa, és un altre servei addicional 
d’atenció al client. 
 
Moltes empreses assumeixen que la seua presència en Internet serà en tot cas 
positiva, ja que com a mínim realçarà la seua imatge, fent la impressió d’estar 
al dia en noves tecnologies; no obstant això, l’ús de la xarxa com a eina de 
màrqueting, a pesar de ser el més difós, ha de tractar-se amb precaució: pot ser 
que l’empresa estiga dirigint-se a una audiència incorrecta o que danye la seua 
reputació, perquè oferisca una presència molt dèbil o poc estudiada. 
 
A pesar de les grans expectatives creades en la venda a través d’Internet, es pot 
parlar d’un lent progrés del B2C (Business to Costumer) és a dir, de les 
transaccions efectuades en aquest medi entre empreses i consumidors. Aquesta 
lentitud es pot deure que el consumidor necessita més informació per a 
decidir-se per una compra, ja que en el comerç tradicional es ven a través de 
persones, es pot consultar el venedor i veure el producte. No obstant això, en el 
comerç electrònic es ven en funció de la informació de què es disposa. Un altre 
motiu pot ser la inseguretat de fer operacions que impliquen dades personals, 
com el número de la targeta de crèdit, perquè Internet és un canal molt públic. 
A pesar d’això, les transaccions realitzades entre empreses (B2B, o Business to 
Business) són ja una realitat imparable. Les empreses han reduït els seus costos 
de transacció, ja que és més senzill trobar proveïdors, comparar les seues 
ofertes i negociar amb ells a través de la xarxa. 
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2. RECURSOS HUMANS. Aquesta àrea serà una altra de les possibles 
guanyadores d’aquesta nova tecnologia. D’una banda, Internet és un bon mitjà 
per a realitzar ofertes laborals, en especial interessant per a empreses que 
vulguen seleccionar candidats per a llocs de treball qualificats. A més, és un 
mitjà de suport en el cas que l’empresa tinga teletraballadors, que, per 
exemple, poden usar el correu electrònic en lloc del telèfon per a coordinar-se 
amb l’empresa. En general pot ajudar al treball cooperatiu, realitzat entre 
diverses persones distants entre si, i de fet representarà una forta amenaça per 
als sistemes de treball en grup (groupware). 
 
En definitiva, qualsevol eina que millora la comunicació pot ser un útil de la 
Direcció de Recursos Humans, i Internet o la seua aplicació interna (intranet), 
amb les seues múltiples eines des del correu electrònic, la transferència de 
fitxers o els grups de discussió, i fins i tot la videoconferència, agilita la 
comunicació dels treballadors, sobretot quan es troben distants. 
 
3. DIRECCIÓ GENERAL. Si per una cosa es caracteritza Internet és per ser 
una finestra oberta a l’exterior. Els directius habitualment s’han queixat que 
els seus SI no els proporcionaven informació de l’entorn, vital per a la 
formulació estratègica. Internet ofereix informació de variadíssimes bases de 
dades, moltes de forma gratuïta. Podem obtenir informació de la competència 
mitjançant els seus llocs web, conèixer nous productes, serveis o tecnologies, 
que poden ser una amenaça o una oportunitat per a l’empresa; en definitiva 
Internet renova el concepte d’informació d’intel·ligència, i en comprendre les 
signatures el valor de la informació ambiental poden crear una funció de 
sentinella o d’estudi constant de l’entorn. 
 
No obstant això, Internet també té inconvenients; per exemple, conté una gran 
quantitat de llocs, per tant aquell que busca informació pot veure’s ofegat per 
una allau informativa, o perdre’s en un procés de recerca que s’estenga 
excessivament. Això afecta, sens dubte, l’eficiència del procés d’adquisició 
d’informació, per això hauria d’organitzar-se de forma sistemàtica la connexió 
a determinats llocs web que puguen resultar d’interès. 
 
A més d’obtenir informació externa, els directius també poden beneficiar-se, 
gràcies a Internet/intranet, de sistemes de videoconferència, o simplement 
conferència en línia, que poden reduir els viatges a què es veuen obligats 
aquests càrrecs. 
 
Altres usos d’Internet a l’empresa, que no es poden oblidar, es refereixen a la 
gestió de documents empresarials, mitjançant sistemes EDI (Electronic Data 
Interchange, o intercanvi electrònic de documents) que funcionen sobre la 
plataforma de la xarxa (obtenint un estalvi en costos respecte dels sistema EDI 
tradicionals i sent a més més flexibles; per exemple, es poden usar còpies 
d’una mateixa transacció i enviar-les a unes quantes direccions al mateix 
temps), o fins i tot el desenvolupament de funcions de I+D, en la mesura que 
les informacions necessàries pels equips que les realitzen, i fins i tot els propis 
components d’aquests, poden trobar-se dispersos. La figura 5 resumeix 
algunes de les activitats i relacions possibles en l’àmbit d’Internet (extranet i 
intranet) 
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Figura 5: Internet, extranet i intranet 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia basada en Del Águila Obra i Padilla Meléndez (2001) 
 

4 Seguretat informàtica 

Es coneix per seguretat informàtica en l’àmbit de la direcció de SI el conjunt 
de tècniques, mesures i procediments encaminats a garantir tres objectius de 
caràcter essencial en el desenvolupament de tot sistema: 
 
• La disponibilitat de la informació, cosa que suposa que el sistema es 

trobarà operatiu en tot moment, evitant-se les pèrdues de dades i/o la 
impossibilitat de processar-les. 

• La integritat del sistema, és a dir, la informació posada a disposició dels 
usuaris o utilitzada pels distints subsistemes serà actualitzada, exacta, 
autoritzada, oportuna i completa. Per a això s’haurà d’evitar la modificació 
i/o creació d’aquesta per personal no autoritzat. 

• La confidencialitat de les dades. Cada usuari tindrà accés únicament a la 
informació que li correspon i la manipularà segons unes restriccions 
preestablides. 

 
El SI d’una empresa està exposat constantment a un conjunt indeterminat 
d’esdeveniments que vénen a impedir el compliment adequat d’aquests tres 
fins. Per a ajudar a la identificació d’aquests riscos podem classificar-los, 
atenent al seu origen, distingint entre els que podem considerar riscos 
accidentals i provocats. 
  

Proveïdors Distribuïdors Serveis financers 

Empresa 
 

INTRANET 
(coneixement i comunicació) 

Venda electrònica 

Serveis a clients 

Ofertes laborals 

Captació informació 

Disseminació informació 

INTERNET 

EXTRANET 

EDI 
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Entre els riscos d’origen accidental podem considerar: 
 
• Desastres naturals. 

• Incendis. 

• Inundacions. 

• Avaries d’equips elèctrics, de climatització, d’equips propis del centre de 
procéssament de dades, etc. 

• Avaries en els mateixos ordinadors. 

• Errors en l’introducció, transmissió i utilització de dades. 

• Errors en el disseny i realització d’aplicacions. 
 
Entre els riscos de tipus intencionat es troben: 
 
• Fraus, sabotatges, sostraccions. 

• Difusió incontrolada d’informació a l’exterior. 

• Virus informàtics. 
 
Davant d’aquests riscos potencials es pot adoptar qualsevol de les postures 
següents: o bé acceptar el risc, donada en molts casos la baixa possibilitat 
d’ocurrència; transferir el risc, contractant les corresponents assegurances ─ 
s’ha de tenir en compte que a vegades la informació perduda és 
irreemplaçable─; evitar el risc. Això últim comporta l’elaboració i posada en 
marxa d’un pla de seguretat informàtica, les mesures de caràcter preventiu 
del qual minimitzen la probabilitat d’ocurrència d’un sinistre. 
 
La seguretat informàtica es pot considerar integrada per dues grans àrees de 
problemes: aquells relatius a la seguretat física, i els que fan referència a la 
seguretat lògica. 
 
a) Seguretat física. 
 
Es denomina seguretat física les barreres físiques i mesures de salvaguarda a 
prendre per a evitar els possibles efectes de catàstrofes accidentals o 
provocades en el SI. Són mesures tendents a la protecció d’equips centrals i 
perifèrics, elements de comunicació, instal·lacions i persones relacionades amb 
el SI de l’empresa (mesures d’evacuació, alarmes, eixides alternatives, etc.). 
Es poden anomenar les següents mesures de seguretat física: 
 
• Mesures de detecció i prevenció de foc. 

• Mesures contra fallades produïdes per aigua. 

• Mesures per a garantir la continuïtat elèctrica. 

• Mesures contra accions malintencionades i sabotatges, disposant d’un 
servei de seguretat, sistemes de televisió, alarmes. 

• Mesures contra fallades en la climatització. 

• Mesures de protecció contra radiacions electromagnètiques. 
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• Mesures per a garantir la continuïtat de funcionament dels equips, com ara 
configuracions redundants, sistemes de comunicacions redundants, etc. 

• A més de l’accés, en determinats edificis o àrees ha de controlar-se el 
contingut de carteres, paquets, bosses de mà o caixes, que podrien contenir 
explosius, així com el que es vol traure de l’edifici, per a evitar 
substitucions o sostracció d’equips, components, suports magnètics, 
documentació, etc. El control ha d’afectar les visites, proveïdors, clients i, 
en els casos més estrictes, els mateixos empleats. 

 
b) Seguretat lògica. 
 
Es refereix a la garantia que les dades són consultades i/o modificades només 
pels qui estan autoritzats a això, raó per la qual es requereix una acreditació 
dels usuaris i un secret d’arxius i transaccions efectuades. Per a això ha 
d’haver-hi una sèrie de mesures, operacions i tècniques orientades a la 
protecció de la informació continguda o a contenir dins del SI, contra la 
destrucció, la modificació indeguda, la divulgació incontrolada o fins i tot el 
retard en la seua elaboració. 
 
Algunes mesures per a aconseguir la seguretat lògica del sistema són: 
 
• Rotació del personal en l’equip de desenvolupament de sistemes, de 

manera que el codi dels programes siga conegut per diversos 
programadors i analistes al mateix temps. Aquesta mesura guarda estreta 
relació amb el problema del sabotatge informàtic. 

• Adequat grau de detall i qualitat en la documentació dels sistemes. 

• Introducció de controls de protecció en els programes i fitxers de dades, 
per a evitar la modificació accidental d’aquests al llarg d’algun procés. 

• Esborrament de memòries i fitxers de treball, de dades i programes 
confidencials després del seu processament. 

• Inclusió en la programació de controls formals i lògics, per a prevenir 
l’aparició d’errors en l’introducció i captura de les dades. 

• Realització de còpies de seguretat, conservant-les en zones protegides 
contra accions perjudicials. 

• Limitar l’accés del personal al centre de processament de dades en funció 
de les seues tasques. 

• Definir els nivells d’importància de les dades per a establir els nivells 
d’accés a aquestes. Per exemple, dades fonamentals, la importància de les 
quals és vital per a l’organització; importants, és a dir informació que pot 
ser generada novament no sense inconvenients, i complementària, 
informació fàcilment obtenible. 

• Preparar procediments automàtics d’explotació, que reduïsquen al màxim 
la intervenció dels operadors i els seus possibles errors. 

• Utilitzar les claus d’accés a la informació o password. 

• Encriptar o xifrar la informació d’alt valor (més endavant explicarem 
què significa això). 

• Control de les baixes del personal, retirant-los els seus privilegis d’accés. 
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Cal tenir en compte que la seguretat al 100% no existeix. És pràcticament 
impossible tenir en compte tots els tipus d’incidents que poden afectar un SI i, 
encara que poguérem fer-ho, seria molt costós i molest per al funcionament 
normal del SI i de l’empresa implementar infinitat de mesures preventives 
davant d’aquests problemes. La seguretat informàtica té un cost, és necessari 
establir un equilibri entre el cost de la seguretat i el benefici que el dit nivell de 
seguretat aporta a l’empresa. Per a això hem de seguir una sèrie de passos: 
 
a) Realitzar una anàlisi de riscos. 

b) Fer una anàlisi de criticitat. 

c) Triar unes mesures a adoptar. Aquestes mesures poden ser mesures de 
prevenció o de correcció. 

d) Fer un pla de contingències, és a dir tenir establides un conjunt de mesures 
de correcció. 

 
L’anàlisi de riscos consisteix a determinar tots els riscos, bé de caràcter fortuït 
o intencionat, a què està exposada una organització i el seu SI. És important en 
aquest punt determinar, sempre que siga possible, la probabilitat d’ocurrència 
de cada tipus de risc, bé tenint en compte de la instal·lació, dades publicades 
per empreses d’assegurances o consultors de seguretat informàtica, etc. 
 
L’anàlisi de criticitat consisteix a determinar una llista d’elements crítics, és a 
dir vitals, per al funcionament d’un SI. Els elements poden ser bases de dades, 
aplicacions, sistemes operatius, equips centrals o perifèrics, etc. Hem d’indicar 
l’impacte que la mancança o mal funcionament de aquests elements podria 
tenir en l’organització. Per a això a cada element se li assigna una quantitat de 
temps durant el qual l’empresa podria assumir la seua falta de funcionament, i 
hem d’ordenar-los de menor a major temps. Els elements més crítics són, 
òbviament, aquells de què l’empresa només podria prescindir per xicotets 
espais de temps. 
 
Elecció de mesures a adoptar. Com ja hem assenyalat les mesures de 
seguretat poden ser de caràcter preventiu, que són aquelles que minimitzen la 
possibilitat d’ocurrència de cada risc, i de caràcter correctiu, les mesures 
tendents a solucionar els problemes de SI una vegada que ja han ocorregut. 
Aquestes últimes formen el que s’anomena el pla de contingències. 
 
El pla de contingències és el conjunt de mesures que corregirien el mal 
funcionament del SI, en el cas que això ocorreguera. Aquest pla també és 
anomenat “pla de recuperació de desastres”. Els objectius d’un pla de 
contingències són: 
 
• Minimitzar i limitar l’extensió de les interrupcions en el funcionament 

normal de l’empresa. 

• Possibilitar la tornada a un funcionament normal del servei informàtic, 
com més prompte millor. 

• Oferir als empleats unes normes d’actuació que s’ha de seguir en cas 
d’aquest tipus de successos. 

• Preveure mitjans alternatius en cas de catàstrofe. 
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Algunes mesures que poden formar part d’un pla de contingències són: 
 
• Adquirir locals alternatius i instal·lar equips compatibles. 

• Compartir aquests locals amb altres empreses que utilitzen el mateix tipus 
d’ordinador i de programari operatiu. 

• Contractar l’ús d’aquests serveis alternatius amb una empresa 
especialitzada en recuperació de desastres. 

• Documentar els procediments de còpies de seguretat i recuperació del 
servei. 

• Assegurar-se que tots els arxius, programari d’aplicacions i programari 
operatiu es copien periòdicament i s’ubiquen en emplaçaments distants i 
segurs. 

• Assignar la responsabilitat de les còpies de seguretat a un únic supervisor 
o encarregat. 

 
4.1 Seguretat en les xarxes de comunicació de dades 
 
Una de les àrees on el problema de la seguretat és més important és en les 
xarxes de comunicació, ja que és ací on la interferència amb el món extern pot 
fer més vulnerable el sistema. L’objectiu d’un sistema de seguretat per a 
xarxes és el de garantir l’accés controlat des del terminal a les aplicacions, la 
integritat en la transmissió d’informació per la xarxa i la confidencialitat de les 
dades transmeses a traves seu, en els casos necessaris. Entre els riscos de 
caràcter específic que afecten les xarxes estan: 
 
• Possibilitat d’accessos no autoritzats des de l’exterior de la xarxa de 

l’empresa. D’aquesta manera poden entrar virus en el sistema, o 
simplement “pirates” o hackers que, per a obtenir benefici o per simple 
diversió, consulten, alteren o destruïsquen dades o programes sensibles. 

• Possibilitat que un problema de seguretat en un ordinador (node) de la 
xarxa es propague a la resta. En aquest sentit, una xarxa és tan segura 
(davant de pirates, virus, etc.) com el més insegur dels seus nodes. 

 
El nivell de seguretat d’una xarxa pot dependre de la seua topologia. La xarxa 
en estrela és la que té major nivell de seguretat, seguida per la xarxa en bus i 
finalment la xarxa en anell. No obstant això caldria tenir en compte que en la 
xarxa en estrela una avaria a l’ordinador central provoca la caiguda de tota la 
xarxa. 
 
El tema de seguretat més important en les xarxes locals es refereix al control 
que s’exerceix sobre l’accés a les comunicacions. Algunes mesures que 
serveixen per a controlar l’accés poden ser les següents: 
 
• Establir controls d’accés, és a dir, els usuaris han d’usar la identificació 

que se’ls haja assignat per a introduir-se en la xarxa: poden trobar-se 
distintes eines que serveixen per a controlar aquest accés; per exemple: 

o Repetició de trucada a domicili per al treball a casa. Aquesta 
és una mesura molt simple, consisteix en el fet que quan un 
usuari accedeix de forma remota a un ordinador, aquest penja i 
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torna a telefonar automàticament al número de telèfon de 
l’usuari que té emmagatzemat amb aquella identificació. En 
aquest cas l’usuari remot ha d’estar al costat del telèfon 
adequat. 

o Contrasenyes o paraules clau. Resulta sorprenent descobrir la 
freqüència amb què s’utilitzen contrasenyes òbvies o 
predicibles. Els pirates informàtics programen els seus 
ordinadors per a accedir constantment a altres sistemes, amb 
llistes de contrasenyes conegudes o usades ben sovint. 

o Criptografia. S’anomena criptografia una tècnica per a 
aconseguir la seguretat de les xarxes de dades. Consisteix a 
encobrir (encriptar o xifrar) la informació que transita per la 
xarxa mitjançant una codificació determinada, de manera que 
per a obtenir-la és necessari que el receptor conega la clau que 
enpermeta la descodificació o desxifrat. Les dades que 
circulen per la xarxa hauran de fer-ho encriptades, a fi d’evitar 
que la línia siga punxada i s’accedisca a ella. 

• Obligar els usuaris de la xarxa a canviar cada cert temps la seua 
contrasenya o clau d’accés per a impedir el caràcter indefinit de les 
possibles filtracions que s’hagueren produït fins llavors. 

• Limitar el nivell a què pot accedir un usuari per a utilitzar la xarxa.  

• Establir un equip informàtic, servidor de xarxa, destinat a administrar el 
sistema; així com unes persones responsables de la gestió de la xarxa. 

• Protecció física de la xarxa contra connexions no autoritzades (punxades). 

• Control estricte del cens d’ordinadors connectats a la xarxa. 

• Establir un sistema de còpia de seguretat ràpida i fiable del disc dur. 

• Establir un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) que evite 
problemes relacionats amb el corrent elèctric. 

 
Hi ha dos tipus d’encriptació: la simètrica i la asimètrica. L’encriptació 
simètrica obliga que els dos interlocutors del missatge (l’emissor i el receptor) 
utilitzen la mateixa clau per a encriptar i desencriptar un missatge (per 
exemple, el sistema de critografía DES ─Data Encryption Standard─ 
desenvolupat per IBM). La dificultat d’aquest tipus d’encriptació rau en el fet 
que tant l’emissor com el receptor han de conèixer la mateixa clau, amb la qual 
cosa resulta difícil mantenir-ne la confidencialitat. 
 
L’encriptació asimètrica consisteix en el fet que hi ha dos tipus de claus 
diferents: una per a encriptar la informació (clau pública) i una altra per a 
desencriptar-la (clau privada). Cada usuari té associat un parell de claus 
(pública i privada). La clau pública la pot conèixer tot el món i serveix per a 
encriptar els missatges que se li envien a l’usuari en qüestió. La clau privada la 
coneix només l’usuari, que serà l’únic que puga desencriptar el missatge. El 
sistema d’encriptació asimètrica més difós és el RSA (sigles dels seus creadors 
Rivest, Shamir i Alderman). 
  
El major risc que hi ha avui en dia en matèria de seguretat de xarxes és relativa 
als virus informàtic. S’anomena virus informàtic un programa hostil que 
provoca efectes indesitjables a l’ordinador. Hi ha opinions contradictòries 
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sobre si és típic dels virus la propietat de duplicar-se. Si assumim la tendència 
que aquesta característica no és imprescindible podem parlar de virus sense 
capacitat de reproducció i virus amb capacitat per a reproduir-se. 
 
Centrant-nos en el virus amb capacitat per a reproduir-se, poden distingir-se en 
dos tipus: 
 

 Virus benigne: es limita a parasitar arxius de manera que van creixent 
progressivament, fent cada vegada més lenta l’execució i càrrega d’aquests 
arxius, acabant fins i tot amb l’espai disponible en el disc. També poden 
situar-se en aquest apartat aquells programes que es limiten a informar 
d’algun fet, indiquen per la pantalla un missatge desastrós, emeten un so 
peculiar... però no destrueixen informació. 

 Virus maligne: aquests virus no solament es propaguen sinó que 
destrueixen informació. 

 
Hi ha diferents versions sobre els virus malignes. Hi ha qui sosté que aquest 
tipus de virus ha sigut llançat pels mateixos productors de programari, a fi 
d’acabar amb el pirateig dels programes; però això no ha sigut assumit per cap 
fabricant. Altres mantenen que es deu a programadors irresponsables que els 
han anat introduint salvant els sistemes de seguretat. 
 
S’anomena antivirus els programes informàtics que detecten i destrueixen els 
virus que pot tenir un sistema informàtic. Els antivirus han d’actualitzar-se 
constantment, pel fet que la proliferació de nous virus fa que queden obsolets 
ràpidament. Per a disminuir les probabilitats d’infecció és útil utilitzar només 
programari de confiança (acreditat) i comprovar abans d’usar-lo que és “sa” 
mitjançant l’antivirus i, sobretot, limitar l’ús de disquets que hagen sigut usats 
fora del sistema. 
 
4.2 Seguretat en Internet 
 
Hem fet referència que una dels parts del SI mes vulnerables són les xarxes de 
dades per la seua connexió amb el món exterior a l’empresa. Aquest problema 
és fa mes greu quan és tracta de connectar un SI amb el món exterior a través 
d’Internet, a causa de la quantitat de persones que estan transitant 
contínuament per la xarxa. A mesura que la quantitat d’internautes creix pot 
augmentar el nombre de pirates disposat a irrompre en el SI d’una organització 
per a robar-li informació, modificar-la o alterar el funcionament del SI. 
 
Quan parlem de la seguretat en Internet podem fer referència a la seguretat de 
l’intercanvi de dades, d’una banda, i, d’una altra, a la protecció dels nostres SI 
davant d’atacs externs. La seguretat de l’intercanvi de dades ha de cobrir tres 
aspectes: 
 
• Autenticació: el qui fa una operació electrònica és qui diu ser. 

• Privacitat: ningú intercepta les transaccions electròniques, o si ho fa, no les 
entén. 

• Integritat: Ningú modifica les nostres transaccions electròniques. 
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Mitjançant l’encriptació asimètrica, amb un doble sistema de clau pública i 
clau privada, el receptor d’un missatge pot tenir la garantia que el missatge que 
rep no ha sigut punxat i modificat, és a dir s’aconsegueix la privacitat i 
integritat de les transaccions. La qüestió pendent és determinar l’autenticació, 
o siga, que el nostre interlocutor és qui diu ser. Això s’aconsegueix mitjançant 
els certificats digitals emesos per les autoritats de certificació. Les autoritats 
de certificació són entitats fiables i conegudes que emeten certificats digitals 
als particulars que ho desitgen per a assegurar que la seua clau pública 
correspon amb la seua identitat. D’aquesta manera si A transmet un missatge a 
B ha d’haver-hi una autoritat de certificació, C, que rep el missatge prèviament 
a B. C analitza el missatge i en verifica l’origen, amb la qual cosa en arribar el 
missatge a B, A no pot repudiar-lo (repudiar vol dir que nega que ell haja emès 
el missatge), ja que C certifica que és a qui ho ha enviat. Per exemple a 
Espanya, Banesto emet certificats digitals per a autentificar la identitat de dels 
qui realitzen transaccions econòmiques en Internet (vegeu 
www.banesto.es/banesto/virtual/demo). 
  
Els tallafocs o firewalls són un mecanisme de seguretat d’Internet consistent 
en un programa informàtic que actua en un ordinador que aïlla el nostre SI dels 
possibles problemes de seguretat que provinguen d’Internet. Serveix com un 
filtre, com un guàrdia de seguretat que restringeix les entrades al nostre SI 
segons uns requisits preestablits. Els tallafocs se situen a l’entrada de la xarxa 
d’ordinadors d’una empresa per a reduir la seua vulnerabilitat amb l’exterior. 
També es poden usar dins d’una intranet per a protegir o aïllar recursos 
especials  
 
Els serveis que ofereix un tallafocs són els següents: 
 
• Control d’accés: es denega l’entrada a accessos no autoritzats. 

• Registre d’activitats (entrades a la xarxa), tant de les autoritzades com de 
les denegades. 

• Serveis especials, com pot ser la detecció de virus o l’ocultació d’adreces 
internes delicades. 

• Impedir o autoritzar determinats serveis d’Internet. 

• Impedir o autoritzar el pas de determinades direccions. 

• Detectar i impedir el transport d’arxius que contenen certs continguts. 
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Figura 6: Serveis del firewall 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia basada en Giner de la Font (2004). 
 
El mecanisme firewall fins i tot pot detectar els intents d’intrusió inhabituals 
del món exterior i transmetre alertes. Llavors un tècnic en seguretat és capaç 
de detectar les agressions al SI i respondre enviant un correu que faça 
comprendre a l’intrús que se sap que està intentant entrar en el nostre SI i que 
és millor que se’n vaja a intentar-ho a una altra part. El firewall també ens 
permet vigilar quantitativament la utilització que des d’un SI s’està fent dels 
serveis d’Internet. 
 
Alguns productes tallafocs comercialment disponibles són CyberGuard 
(www.Harris.com), Digital Firewall (www.digital.com), Firewall 1 
(www.checkpoint.com), Gauntler (www.tis.com), Net SP Secure 
(www.ibm.com) i Solstice Firewall 1 (www.sun.com). 
 

Firewall: 

•Registre d’activitats 

•Detecció de virus 

•Impedir o autoritzar 
serveis 

•Impedir o autoritzar 
accessos 

•Detectar, impedir 
transport arxius 

•Transmetre alertes 

•Altres. 

Intranet: 
Membres 
empresa 

Internet: 
tot  

el món 

Extranet: 
Socis 

comercial
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Qüestiones a resoldre 
 
Has d’elaborar un informe que després has de presentar el teu soci per a 
convèncer-lo de les necessàries inversions i/o despeses que ocasione el teu 
projecte de sistema d’informació. Aquest projecte, que haurà de tenir una 
extensió màxima de quatre pàgines DINA4, hauria de tenir en compte el 
següent:2 
 
• Quins equips comprareu o llogareu per a l’empresa.  

• Quines aplicacions concretes funcionaran en els equips. 

• La possibilitat de contractar un informàtic perquè forme part de la plantilla 
de l’empresa, i en aquest cas quin salari aproximat podríeu pagar-li. 

• La possibilitat de comptar amb una empresa externa que us assessore, si 
l’assessorament serà puntual (per a la instal·lació dels sistemes) o si 
voldreu un servei de manteniment. Preu aproximat d’aquests serveis. 

• Mesures de seguretat informàtica que necessitareu prendre. 

• El preu de tots aquests serveis, despeses i inversions podria consultar-se en 
diferents llocs físics (botigues d’informàtica, empreses consultores, però 
també en Internet). 
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1 Per a l'elaboració d'aquest capítol s'han utilitzat les obres següents: 
Casas Luengo, J. i García Salas, A. (2000). Informática para gestores y economistas. 

Anaya Multimedia. Madrid. 
Cornellá. A. (2000). Ingomía.com. La empresa es información. Edicions Deusto. 

Bilbao. 
De Pablo López, I. (1989). El reto informático. La gestión de la información en la 

empresa. Pirámide. Madrid. 
Del Águila Obra, A.R. i Padilla Meléndez, A. (2001). E-business y comercio 

electrónico. Un enfoque estratégico. Ra-Ma. Madrid. 
Drtina, R.E. (1994). The outsourcing decision. Management Acounting. March. 56-62. 
Gil de la Fuente, F. (2004). Los sistemas de información en la sociedad del 

conocimiento. ESIC. Madrid. 
González Ramírez, M. R. (2001). Sistemas de información de la empresa. 

Publicacions Universitat d’Alacant. Alacant. 
Hurley, B. i Birkwood, P. (1997). Cómo hacer negocios en Internet. Deusto. Bilbao. 
Hurst, I. i Hanessian, G. (1996). Navegando por los canales de la tecnología de la 

información ¿integración o subcontratación externa? Harvard Deusto Business 
Review. N. 73, 97-103. 

Ortega Martínez, J.A. (1997). Sistemas de información y ventaja competitiva. Desclée. 
Bilbao. 

Piattini, M.G. i Del Peso, E. (coordinadors) (1998). Auditoría informática. Un enfoque 
práctico. Ra-Ma, Madrid. 

 
2 Les següents adreces d'Internet sobre seguretat informàtica i sobre professionals de 
tecnologia de la informació podrien ser d'interès:  
http://www.seguridadinformatica.es/ 
http://www.ati.es/ 
http://www.ali.es/modules/smartpartner/partner.php?id=17 
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La relació laboral. El contracte 
de treball 

1. Definició i característiques de les relacions laborals. 

• Definició de relació laboral. 

• Relacions de treball excloses. 

• Drets bàsics dels treballadors. 

• Deures dels treballadors. 

2. El contracte de treball: tipus de contracte de treball i les seues peculiaritats. 

• Definició del contracte de treball. 

• Elements del contracte de treball. 

• Contracte per temps indefinit: tipus i característiques. 

• Contractes temporals: tipus i característiques. 

• Contractes formatius: tipus i característiques. 

• Contracte a temps parcial: característiques. 

• Altres contractes de treball. 

3. Clàusules dels contractes de treball: període de prova, durada, salari, 
categoria, jornada de treball, descansos, hores extres. 

4. Alta de la Seguretat Social i bonificacions existents. 

• Obligacions de l’empresari amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social (TGSS). 

• Llistat de bonificacions existents. 

5. Extinció del contracte de treball. 

• Causes d’extinció d’una relació laboral. 

• Classes d’acomiadament i reclamacions en el servei de mediació, 
arbitratge i conciliació (SMAC) de la Direcció General de Treball. 

• Guia bàsica d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO). 
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1 Definició i característiques de les relacions 
laborals 

1.1 Definició de relació laboral 
 
L’article 1.1 de l’Estatut dels Treballadors (ET) estableix que hi ha una relació 
laboral quan els treballadors presten voluntàriament els seus serveis 
retribuïts per compte d’altri i dins de l’àmbit de l’organització i direcció 
d’una altra persona, física o jurídica, denominada ocupador i empresari.  
 
Cal diferenciar-ho del contracte civil d’arrendament de serveis, que consisteix 
en una prestació lliure, per compte del contractant, no sotmesa a horari, 
jornada, obediència, disciplina, ni organitzada per l’empresari, sinó pel 
contractista que contracta amb el principal (p. ex. col·laboradors de periòdics). 
 
Per tot l’anterior, serà el temps, el lloc i la manera d’organitzar els serveis el 
que determinarà que estiguem davant d’un contracte de treball o davant d’un 
contracte d’arrendament de serveis.  
 
1.2 Relacions de treball excloses 
 
Hi ha unes relacions laborals taxades que estan excloses, com són els treballs 
realitzats per compte d’altri (transportistes), les prestacions personals 
obligatòries (formar part d’un jurat popular), els treballs amistosos, benèvols o 
de bon veïnat, els treballs familiars i els funcionaris. 
 
1.3 Drets bàsics dels treballadors 
 
Els treballadors tenen com a drets bàsics: 
 

1. Treball i lliure elecció de professió i ofici. 

2. Lliure sindicació. 

3. Negociació col·lectiva. 

4. Adopció de mesures de conflicte col·lectiu. 

5. Vaga. 

6. Reunió. 

7. Participació en l’empresa. 
 
En relació amb el treball, els treballadors tenen dret: 
 

1. A l’ocupació efectiva. 

2. A la promoció i formació professional en el treball. 

3. A no ser discriminats per a l’ocupació o una vegada empleats, per 
raons de sexe, estat civil, raça, condició social, idees religioses o 
polítiques, afiliació o no a un sindicat, així com per raó de llengua, 
dins de l’estat espanyol. 
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4. A la seua integritat física i a una adequada política de seguretat i 
higiene. 

5. Al respecte de la seua intimitat i a la consideració deguda a la seua 
dignitat, compresa la protecció enfront d’ofenses verbals o físiques de 
naturalesa sexual. 

6. A la percepció puntual de la renumeració pactada o legalment 
establida. 

7. A l’exercici individual de les accions derivades del seu contracte de 
treball. 

8. A tots aquells que es deriven específicament del contracte de treball. 
 
1.4 Deures dels treballadors 
 
Els treballadors tenen com a deures bàsics: 
 

1. Complir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, de 
conformitat a les regles de la bona fe i diligència. 

2. Observar les mesures de seguretat i higiene que s’adopten. 

3. Complir les ordres i instruccions de l’empresari en l’exercici regular 
de les facultats directives. 

4. No concórrer amb l’activitat de l’empresa, en els termes fixats per la 
llei. 

5. Contribuir a la millora de la productivitat. 

6. Quants es deriven, si és el cas, dels respectius contractes de treball. 

2 El contracte de treball: tipus de contractes de 
treball i les seues peculiaritats 

2.1 Definició del contracte de treball 
 
El contracte de treball és el document on les parts contractants poden establir 
els pactes, clàusules i condicions que consideren convenients sempre que no 
siguen contràries a les lleis, a la moral ni a l’ordre públic. 
 
Les obligacions que naixen dels contractes tenen força de llei entre les parts 
contractants. 
 
El contracte de treball es podrà celebrar per escrit o de paraula (encara que 
en la realitat els únics que es poden fer de paraula són els indefinits a temps 
complet o els eventuals per circumstàncies que tinguen una durada inferior a 
quatre setmanes). 
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2.2 Elements del contracte de treball  
 
Els elements essencials que figuraran al contracte de treball són: 
 
• La identitat de les parts. 
 

 
 
• La data d’inici i finalització en el cas de contractes temporals. 
 

 
 
• El domicili de l’empresa (vegeu identitat de les parts). 
 
• La categoria del lloc de treball. 
 

 
 
 
• El salari. 
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• Durada i distribució de la jornada. 
 

 
 
• Durada de les vacances. 
 

 
 
• El conveni aplicable. 
 

 
 
La contractació es comunicarà a l’oficina pública d’ocupació en el termini dels 
10 dies següents a la seua celebració. També s’entregarà en el termini màxim 
de 10 dies una còpia bàsica als representants legals dels treballadors, que la 
signaran.  
 
2.3 Contracte per temps indefinit (annex 1) 
 
Es podrà fer de forma verbal o escrita. També es presumeixen contractats com 
a indefinits els treballadors que no hagen sigut donats d’alta en la Seguretat 
Social i els contractes temporals celebrats en frau de llei. 
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2.4 Contracte per al foment de la contractació indefinida: 
característiques (annex 2) 
 
Aquest tipus de contracte es podrà fer amb treballadors inclosos en alguns 
dels grups següents: 
 

1. Desocupats amb alguna de les condicions següents: 

• Joves des de 16 fins a 30 anys d’edat. 

• Dones desocupades per a prestar serveis en professions o 
ocupacions amb menor índex d’ocupació femení. 

• Aturats que faça almenys sis mesos que estan inscrits 
ininterrompudament com a demandants d’ocupació. 

• Majors de 45 anys. 

• Treballadors desocupats procedents del sector tèxtil de la 
confecció. 

• Minusvàlids. 

 
 

 
 

2. Treballadors que, en la data de celebració del nou contracte de foment 
de la contractació indefinida, estigueren empleats en la mateixa 
empresa mitjançant un contracte de durada determinada o temporal, 
inclosos els formatius, celebrats amb anterioritat a 31-12-2007. 
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La conseqüència d’aquest contracte de foment de la contractació 
indefinida és que quan s’extingisca per causes objectives i l’extinció siga 
declarada improcedent. La quantia de la indemnització serà de 33 dies de salari 
per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a 
un any i fins a un màxim de 24 mensualitats (la indemnització en la resta de 
casos és de 45 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els 
períodes de temps inferiors a un any fins a un màxim de 42 mensualitats). 
 
Aquests contractes poden estar bonificats en determinades situacions 
(s’analitza posteriorment). 
 
2.5 Contractes temporals: tipus i característiques 
 

 Obra o servei determinat (annex 3). 
 
Té com a objecte la realització d’una obra o servei determinat amb autonomia 
o substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa i l’execució de la qual, 
encara que limitada en el temps, és en principi de durada incerta.  
 
El contracte s’extingirà a la finalització de l’obra o servei per a la qual la 
persona va ser contractada. 
 
Alguns aspectes per a identificar el contracte: 
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El contracte ha de tenir marcada la casella 401 o la 501 (codis que s’usen 
també en les assegurances socials), i caldrà detallar en la clàusula sisena el 
motiu pel qual s’ha realitzat la contractació. 
 

 Per a atendre circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de 
comandes (eventual circumstàncies de la producció) (annex 3). 

 
És el que es concerta per a atendre exigències circumstancials del mercat, 
acumulació de tasques o excés de comandes, fins i tot tractant-se de l’activitat 
normal de l’empresa. 
 
La durada màxima serà de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos, encara que 
per conveni col·lectiu es pot modificar. Però en qualsevol cas no podrà excedir 
els 12 mesos el contracte i amb una pròrroga com a màxim. Aquestes durades 
poden estar limitades per conveni col·lectiu. 
 
En aquest contracte podem veure les següents característiques que ens serveix 
per a identificar-lo. 
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 Per a substituir treballadors amb dret de reserva al lloc de treball 
(interinitat) (3). 

 
És el celebrat per a substituir un treballador de l’empresa amb dret a reserva 
del lloc de treball, o per a cobrir temporalment un lloc de treball durant un 
procés de selecció o promoció. 
 
Quins aspectes del contracte ens serveixen per a identificar-lo? 
 

 

 

 
 

 
En tots els supòsits (excepte en el d’interinitat) cal especificar la circumstància 
que determina la seua durada, així com el treball a desenvolupar. 
 
El contracte s’extingirà per: 
 
• Finalització de l’obra o servei objecte del contracte. 

• Expiració del temps convingut en el cas de l’eventual per circumstàncies 
de la producció. 

• El contracte d’interinitat s’extingeix quan es reincorpore el treballador 
substituït. 

 
Si la relació laboral continua una vegada passat el termini establit al contracte, 
aquest es considerarà prorrogat tàcitament fins a la durada màxima d’aquest 
tipus de contracte. Per exemple, en el contracte eventual per circumstàncies la 
durada màxima serà de 12 mesos. Si sobrepassa el termini màxim es considera 
indefinit. En el cas que el contracte s’extingisca quan ja porta més d’un any el 
treballador, haurà de ser preavisat amb 15 dies d’antelació. Si s’incomplira, 
s’indemnitzaria amb un dia de salari per cada dia incomplit de preavís. 
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Tots els contractes eventuals en acabar tindran una indemnització de 8 dies per 
cada any de servei, que podrà ser incrementada per conveni col·lectiu (excepte 
els contractes d’interinitat). 
 
Una novetat molt important per a limitar la utilització abusiva de contractes 
temporals és l’establida en la llei per a la millora del creixement i de 
l’ocupació: “Els treballadors que en un període de 30 mesos hagueren estat 
contractats durant un termini superior a 24 mesos amb solució o sense de 
continuïtat, per al mateix lloc de treball amb la mateixa empresa, mitjançant 
dos o més contractes temporals, siga directament o a través de la seua posada a 
disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents 
modalitats contractuals de durada determinada, adquiriran la condició de 
treballadors fixos”. 
 
2.6 Contractes formatius: tipus i característiques 
 

 Contractes en pràctiques (4). 
 
Es pot fer amb qui estiga en possessió de títol universitari o de formació 
professional de grau mitjà o superior, o títols oficialment reconeguts com a 
equivalents, que habiliten per a l’exercici professional, dins dels quatre anys 
següents a la terminació dels estudis. 
El lloc ha de permetre l’obtenció de la pràctica professional adequada al 
nivell d’estudis cursats. 
 
La durada no serà inferior a sis mesos ni excedirà de dos anys. Es podrà 
acordar un màxim de 2 pròrrogues, llevat de disposició en contra del conveni 
col·lectiu. 
 
Cap treballador podrà estar contractat en pràctiques més de dos anys per a la 
mateixa titulació. 
 
Retribució: es fixarà en conveni, però no pot ser inferior al 60% i 75% durant 
el primer i segon any respectivament, per a la seua categoria professional. En 
cap cas podrà ser inferior al salari mínim interprofessional. 
 
Al final de les pràctiques s’expedirà un certificat amb la durada i tasques 
exercides. 
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 Contracte per a la formació (5). 
 
Té com a objecte l’adquisició d’una formació teòrica i pràctica per a l’exercici 
de l’ofici. Va dirigit a persones sense titulació oficial mínima per al lloc de 
treball a exercir i entre 16 i 21 anys. El límit d’edat no s’aplica a minusvàlids, 
treballadors estrangers en els 2 primers anys de vigència del contracte, aquells 
que estiguen més de 3 anys sense treballar, en exclusió social, o provinguen 
d’escoles taller. 
 
En el contracte cal especificar categoria, temps de formació, horari, durada del 
contracte i dades del tutor. 
 
Durada: no pot ser inferior a 6 mesos ni excedir els 2 anys, llevat que el 
conveni fixe una altra cosa, amb el límit màxim de 3 anys. Es poden acordar 
fins a 2 pròrrogues, amb una durada mínima de 6 mesos. El temps de formació 
no ha de ser inferior al 15% de la jornada, que serà a temps complet. 
 
Retribució: serà la fixada en conveni col·lectiu, i mai inferior al salari mínim 
interprofessional en proporció al temps treballat. 
 
Hi ha un límit màxim de treballadors en formació, que dependrà del nombre de 
treballadors en plantilla i no té dret a la prestació per desocupació. 
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2.7 Contracte a temps parcial: característiques 
 
S’entén celebrat un contracte a temps parcial quan s’haja acordat la prestació 
de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any 
inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complet 
comparable. 
 
La seua durada pot ser indefinida, eventual, a jornada continuada o partida. 
 
La conversió d’un contracte a temps complet a parcial o viceversa tindrà 
caràcter voluntari per al treballador, el qual no podrà ser acomiadat per aquesta 
raó. Els contractes indefinits a temps parcial des de l’inici tenen dret a 
bonificació.  
 
Hores complementàries: són aquelles hores la possibilitat de realització de 
les quals ha sigut acordada com a addició a les hores ordinàries pactades al 
contracte a temps parcial. Només es podrà pactar en contractes de durada 
indefinida, i no podrà excedir el 15% de les hores ordinàries de treball objecte 
del contracte. 
 
2.8 Altres contractes de treball 
 

 Contracte per jubilació parcial i contracte de relleu: es dóna en contractar 
un treballador inscrit com a desocupat a l’oficina d’ocupació per a 
substituir un treballador que accedeix a la jubilació parcial. La durada serà 
indefinida o igual a la que li quede al treballador substituït per a jubilar-se. 
La jornada pot ser a temps complet o parcial, però com a mínim igual a la 
reducció de jornada del treballador substituït. El lloc de treball serà igual o 
semblant al del rellevat. 

 Contracte de treball a domicili. 

 Treball en comú i contracte de grup. 

 Contracte de treball a minusvàlids. 
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3 Clàusules dels contractes de treball: període de 
prova, durada, salari, categoria, jornada de 
treball, descansos, hores extra 

Vegem contracte per contracte les clàusules que ens trobem i el seu ús més 
habitual. 
 
• Definició dels serveis a realitzar: s’estableixen les tasques i funcions que 

ha d’exercir per part del treballador a l’empresa. 

• Grup professional, categoria o nivell professional: es relaciona amb el 
grup o categoria a què pertany al conveni segons les funcions a exercir. 
Això es deu al fet que es cobra per grup professional normalment.  

• Jornada de treball: el límit màxim són 40 hores setmanals en còmput 
anual. Es pot establir una altra jornada irregular sempre que es respecte el 
descans de 12 hores interromput entre jornades (no es pot negociar), ni 
superior a 9 hores diàries (que es pot augmentar per conveni). En el cas de 
contractes a temps parcial cal detallar l’horari a realitzar. 

• Vacances: No pot ser inferior a 30 dies naturals. 

• Període de prova: no pot excedir de 6 mesos per a tècnics titulats (2 
mesos si el contracte és en pràctiques), ni de 2 mesos per a la resta de 
titulats (1 mes en contracte de pràctiques per a titulats de grau mitjà). Per 
conveni es pot limitar aquests períodes. 

• Retribució: normalment s’utilitza “segons conveni”. Per tant, cal anar al 
conveni col·lectiu per a conèixer el seu salari base i possibles complements 
salarials. Una altra possibilitat és pactar un salari que estiga per damunt 
del conveni col·lectiu. La formula a utilitzar seria posar la quantitat de 
salari, bé la mensual o l’anual (que també es detalla) i els conceptes 
salarials serien salari base, pagues extres i complements salarials. 

• Hores extra: No podran ser més de 80 a l’any (no computen les 
compensades amb descans dins dels 4 mesos següents a la seua 
realització). Es podran pagar (mai serà menys que l’hora ordinària) o 
compensar amb descans equivalent retribuït. Si el contracte és a temps 
parcial es reduiran les 80 hores en la mateixa proporció. Les hores extra 
seran voluntàries, llevat de pacte en contra. No s’inclouen les realitzades 
per força major. 

4 Alta de la Seguretat Social i bonificacions 
existents 

4.1 Obligacions de l’empresari amb la TGSS 
 
L’empresari té obligació de donar d’alta el treballador abans que aquest inicie 
la relació laboral. Però abans de donar d’alta l’empresa al treballador, aquesta 
ha de tenir un codi de compte de cotització (CCC, el número de la Seguretat 
Social de l’empresa). El model de sol·licitud és el TA 6 (6) si és la primera 
vegada que contracta treballadors o el TA 7 (7) en el cas d’haver de sol·licitar 
més CCC (cas de contractar en formació, assimilats…). Una vegada sol·licitat 
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i assignat un CCC, l’empresa pot donar d’alta als treballadors. El model per a 
donar d’alta el treballador és el TA 2/S (8). 
 
Algunes dades a comprovar en la resolució d’alta del treballador en la TGSS 
serien les marcades a continuació. 
 
 

 
 
4.2 Llistat de bonificacions existents 
 
Hi ha una sèrie de bonificacions en les quotes de la seguretat social per a 
l’empresari si contracta a determinats col·lectius i amb determinats contractes 
de treball. Respecte d’això pot consultar-se la següent pàgina web en l’apartat 
d’incentius a l’ocupació. 
 
 http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/contratos/index.html. 
 
Com podem comprovar, quasi tots els contractes bonificats han de ser 
indefinits inicials, exceptuat alguns casos molt limitats, per tant aquestes 
bonificacions apareixen en els contractes indefinits inicials a determinats 
col·lectius. 
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També hi ha bonificacions a la contractació indefinida per a treballadors 
desocupats inclosos en plans sectorials de suport a l’ocupació, com és el cas 
del sector del tèxtil. 
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Finalment, volem comentar que anualment la Generalitat Valenciana 
convoca ajudes a fons perdut per a la contractació indefinida de determinats 
col·lectius o per la transformació a indefinit de contractes de durada 
determinada. 
 
4.2.1 Ajudes de foment d’ocupació estable 
 

1. Programa d’incentius a les contractacions indefinides inicials. 

a. Ocupació estable per a joves: se subvenciona els contractes 
indefinits inicials amb menors de 30 anys que es troben 
desocupats un mínim de 3 mesos. Ajuda de 4.000 euros a 
jornada completa i 5.000 en cas de dones. Joves per a àrees 
d’informàtica, telecomunicacions, medi ambient o prevenció 
s’incrementarà en un 25%. 

b. Ocupació estable per a la dona: contractació indefinida de 
dones que hagen estat desocupades un mínim de tres mesos. 

i. Ajudes a la contractació indefinida a temps complet: 
subvenció de 5.000 euros. En determinats supòsits 
podran incrementar-se les ajudes en 600 euros més. 

ii. Ajudes a la contractació a temps parcial amb una 
durada mínima de 20 hores setmanals. Subvenció de 
3.000 euros pel primer contracte i 4.000 pel segon. 
Per al tercer i posteriors seran 5.000 euros per 
contracte. 
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iii. Ajudes per a despeses de guarderia: serà en funció de 
les despeses acreditades i la quantia podrà ascendir a 
600 euros per xiquet.  

c. Ocupació estable per a majors de 45 anys i aturats de llarga 
durada: seran objecte de les ajudes: 

i. La contractació indefinida a temps complet ascendeix 
a 4.000 euros, i 5.000 euros en el cas de dones. 

ii. Ajudes a les contractacions a temps parcial: la 
subvenció anterior en proporció a la jornada. 

iii. Ajudes a les contractacions de fixos discontinus: per 
cada contracte 1.000 euros en el cas d’homes i 1.250 
euros en el de dones. 

 
Els requisits dels treballadors són: 

 
i. Desocupats menors de 25 anys que porten apuntats en 

el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) 
un període igual o superior a 180 dies. 

ii. Desocupats majors de 25 anys per un període de més 
de 365 dies previs a la data de formalització del 
contracte indefinit. 

iii. Desocupats majors de 45 anys en qui no concórreguen 
les circumstàncies anteriors, inscrits com a desocupats 
almenys un període ininterromput de tres mesos 
previs a la contractació objecte de la subvenció. 

2. Transformació en indefinits de contractes temporals de dones i joves 
menors de 30 anys. 

2.1 Requisits: Cal que els treballadors acrediten en el moment de la seua 
contractació inicial 3 mesos com a desocupats. També cal que la 
conversió es produïsca havent transcorregut almenys sis mesos des de la 
data d’inici de la relació laboral i es faça abans del dia 28 de febrer 
d’enguany.  

2.2 Import de les subvencions: les detallades en els apartats 1a i 1b, 
segons que siguen homes o dones. 

3. Repartiment del temps i conciliació de la vida familiar i laboral:  

3.1 Programa d’incentius als contractes indefinits celebrats com a 
conseqüència d’acord a l’empresa para aconseguir una organització del 
temps més eficaç. 

3.2 Programa d’incentius a les contractacions que es fan per a substituir 
hores extraordinàries. 

3.3 Programa d’incentius a les noves contractacions a temps parcial per 
a realitzar la jornada de treball que quede lliure per la jubilació parcial 
de treballadors de l’empresa. 

3.4 Programa d’incentius a les noves contractacions per absències legals 
del treballador. 
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3.5 Programa d’ajudes per a la celebració de contractes d’interinitat 
destinats a cobrir les absències dels treballadors per atenció a la família. 

4. Altres mesures de suport a la creació d’ocupació estable: per a la 
regularització del treball per compte d’altri de treballadors a domicili, així 
com les persones contractades per a la realització de treball domèstic i 
atenció de persones dependents. Se subvenciona les contractacions 
indefinides a jornada completa i la transformació de contractes eventuals en 
indefinits. La subvenció del contracte a temps complet serà de 4.400 euros 
del treball a domicili i 2400 per a treball domèstic i atenció de persones 
dependents. 

5. Ajudes a la contractació de treballadors amb discapacitat per empreses 
ordinàries. 

5.1 Contractació indefinida ordinària de treballadors amb discapacitat: 
subvenció de 4.000 fins a 6.000 euros (l’import varia segons el grau de 
discapacitat) per cada treballador contractat a temps complet (si fóra 
parcial es reduirà la jornada proporcionalment). Es podrà disposar de 
902 euros més per a adaptar el lloc de treball. 

5.2 Contractació temporal de persones amb discapacitat: contractes de 
durada mínima de 12 mesos: subvenció de 1.200 euros fins a 2.000 
euros (l’import varia segons el grau de discapacitat) a temps complet (si 
fóra parcial es reduirà la jornada proporcionalment). Es podrà disposar 
de 902 euros més per a adaptar el lloc de treball. 

5 Extinció del contracte de treball 

5.1 Causes d’extinció d’una relació laboral 
 
Les causes per les quals es pot extingir un contracte de treball són les que a 
continuació es relacionen: 
 

1. Per mutu acord de les parts (la liquidació pressuposa el mutu acord 
entre l’empresari i el treballador). 

2. Per les causes consignades vàlidament en el contracte. 

3. Per terminació del contracte eventual, que tindrà una indemnització de 
8 dies per any treballat, excepte en els casos de contracte d’interinitat, 
inserció i formatius. L’exercici de l’acció contra l’acomiadament o 
resolució del contracte caducarà als 20 dies. 

4. Per dimissió del treballador, havent de mediar el preavís que assenyale 
el conveni col·lectiu. No hi haurà indemnització per al treballador, 
excepte en els casos de: 

i. Modificacions substancials en les condicions de treball que 
redunden en perjudici de la seua formació professional o en 
menyscabament de la seua dignitat. 

ii. La falta de pagament o retards continuats en l’abonament del 
salari. 

iii. Qualsevol altre incompliment greu de les seues obligacions 
per part de l’empresari. 



238 Aspectes clau de la direcció i gestió de pimes 
 

 

En aquests casos el treballador tindrà dret a la indemnització 
per acomiadament improcedent. 

5. Per mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta del 
treballador. 

6. Per jubilació del treballador. 

7. Per mort, jubilació, incapacitat de l’empresari o per extinció de la 
personalitat jurídica. 

8. Per força major. 

9. Per acomiadament col·lectiu, basat en causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció, sempre que haja sigut degudament 
autoritzat. 

10. Per voluntat del treballador, fonamentada en un incompliment 
contractual de l’empresari. 

11. Per acomiadament del treballador a causa de motius disciplinaris. Es 
deu a un incompliment greu i culpable del treballador (ex. faltes 
injustificades, desobediència, ofenses verbals o físiques, disminució 
voluntària del rendiment). L’acomiadament podrà ser qualificat 
procedent, improcedent i nul. En el cas de ser procedent no escau 
indemnització. 

12. Per causes objectives legalment procedents. Aquestes causes seran: 

i. Ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda després de la 
seua col·locació efectiva. 

ii. Per falta d’adaptació del treballador a les modificacions 
tècniques del lloc de treball, sempre que siguen raonables i amb 
un termini de dos mesos. 

iii. Quan hi haja necessitat objectiva d’amortitzar llocs de treball 
per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 
producció. 

iv. Per faltes d’assistència al treball, encara justificades però 
intermitents. 

Es comunicarà amb 30 dies de preavís la finalització del contracte al 
treballador explicant la causa i posant a la seua disposició 20 dies per 
any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes inferiors a un 
any i amb un màxim de 12 mensualitats. El treballador tindrà dret a 6 
hores setmanals per a buscar nova ocupació, sense disminució de la 
seua retribució. També es podrà recórrer com si fóra un 
acomiadament disciplinari. 

 
L’empresari en tots els casos acompanyarà la comunicació d’extinció del 
contracte amb una proposta de liquidació. Podrà estar present en la signatura 
un representant legal dels treballadors. 
 
5.2 Classes d’acomiadament i reclamacions en el serveis de 
mediació, arbitratge i conciliació (SMAC) 
 
En aquests moments en la legislació espanyola ens trobem amb les següents 
classes d’acomiadament, classificats en procedents, improcedents i nuls. 
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• Acomiadament procedent 
 
Es dóna quan queda acreditat l’incompliment al·legat per l’empresari en el seu 
escrit de comunicació. No donarà dret a indemnització ni a salaris de 
tramitació. 
 
• Acomiadament improcedent 
 
Quan per sentència l’acomiadament siga declarat improcedent, l’empresari 
tindrà 5 dies per a optar entre la readmissió del treballador amb abonament 
dels salaris de tramitació o no readmetre’l pagant-li les indemnitzacions que es 
fixen en sentència (si l’acomiadament fóra d’un representant dels treballadors 
l’opció correspondrà a aquest). 
 
Les indemnitzacions que corresponen per acomiadament improcedent són: 
 

o Indemnització de 45 dies de salari per any treballat, 
prorratejant-se per mesos els períodes inferiors a un any fins a 
un màxim de 42 mensualitats. En els contractes per al foment 
de la contractació indefinida la indemnització serà de 33 dies 
de salari per any treballat, prorratejant-se per mesos els 
períodes inferiors a una any i amb un màxim de 24 
mensualitats. 

o Una quantitat igual als salaris deixats de percebre (salaris de 
tramitació) des de la data d’acomiadament fins a la notificació 
de la sentència que declare la improcedència. En el cas que 
l’empresari reconega la improcedència i haguera dipositat en 
48 hores des de l’acomiadament la indemnització al jutjat 
social no escauran els salaris de tramitació. 

 
• Acomiadament nul 
 
L’acomiadament es considera nul quan tinga per mòbil alguna de les causes de 
discriminació prohibides a la Comunitat Europea o en la llei, o bé es produïsca 
amb violació de drets fonamentals i llibertats publiques al treballador. També 
es considerarà nul l’acomiadament en els supòsits següents:  
 

o Durant el període de suspensió del contracte per maternitat, 
risc durant l’embaràs, adopció o acolliment. 

o El de treballadores embarassades des de l’inici de l’embaràs 
fins al començament del període de suspensió, o treballadors 
que hagen sol·licitat el permís per lactància o guarda legal. 

 
L’efecte de l’acomiadament nul serà la immediata readmissió del treballador, 
amb abonament dels salaris deixats de percebre. 
 
• Reclamacions en el SMAC 
 
Abans de poder demandar l’empresari davant el jutjat social és requisit 
indispensable acudir prèviament a l’intent de conciliació davant el SMAC. 
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La conciliació es promourà per mitjà d’un escrit i es presumirà autoritzat per a 
rebre citacions el que presente la papereta, encara que no fóra l’interessat. 
 
La presentació de la sol·licitud de conciliació suspendrà els terminis de 
caducitat i interromp els de prescripció. 
 
L’assistència a l’acte de conciliació serà obligatòria per als litigants. 
 
Si no apareix el demandant en l’acte de conciliació es considerarà desestimada 
la demanda, i se arxivarà tota l’actuació. Si la part que no compareix és la 
demandada, es tindrà l’acte de conciliació per intentat sense efecte. 
 
Allò que s’haja acordat en conciliació tindrà força executiva entre les parts 
intervinents sense necessitat de ratificació davant el jutge, i es podrà portar a 
efecte pel tràmit d’execució de sentències. 
 
5.3 Guia bàsica d’un expedient de regulació d’ocupació 
(ERO) 
 
En l’actual conjuntura econòmica que estem travessant moltes empreses 
s’estan veient en la necessitat plantejar un expedient de regulació d’ocupació 
per a poder garantir el manteniment de l’activitat. És per això pel que s’ha 
considerat interessant explicar que consisteixen els “famosos” ERO. 
 
L’ERO és un procediment administratiu-laboral de caràcter especial dirigit a 
obtenir de l’autoritat laboral competent autorització per a suspendre o extingir 
les relacions laborals quan hi concórreguen determinades causes i garantint els 
drets dels treballadors. 
 
Aquest procediment es porta a terme en la tramitació de les següents 
extincions o suspensions de contracte de treball: 

• Acomiadament col·lectiu fundat en causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció 
• Suspensió o extinció de la relació laboral per força major. 
• Suspensió de la relació laboral fundada en causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o de producció. 
• Extinció de la relació laboral per extinció de la personalitat jurídica del 
contractant. 

 
L’inicia l’empresari interessat o els treballadors a través dels seus 
representants legals, si es presumira que la no-incoació per l’empresari 
poguera ocasionar-los perjudici d’impossible o difícil reparació. 
 
S’incoa davant l’autoritat laboral competent: 

• En l’àmbit de les comunitats autònomes, tindrà la consideració d’autoritat 
laboral competent per a la resolució del procediment de regulació 
d’ocupació l’òrgan que determine la comunitat autònoma respectiva. 
• Administració general de l’estat: quan l’autorització afecta els centres de 
treball o treballadors radicats en dues o més comunitats autònomes, 
coneixerà l’expedient de regulació d’ocupació la Direcció General de 
Treball del Ministeri de Treball i Assumptes Socials 
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Hi ha diversos procediments segons la situació: 
 
A. Quan l’expedient l’inicia l’empresa i no siga per força major: 

• Sol·licitud d’aprovació d’expedient de regulació d’ocupació a 
l’autoritat laboral competent. 

La sol·licitud d’expedient de regulació d’ocupació es dirigirà a 
l’autoritat laboral competent adjuntant una còpia de la comunicació 
d’obertura de consultes efectuades als representants legals dels 
treballadors. S’adjuntarà a la sol·licitud tota la documentació necessària 
per a acreditar les causes motivadores de l’expedient i la justificació de 
les mesures a adoptar: 

o Memòria explicativa de les causes motivadores de 
l’expedient. 

o Si la causa del procediment fóra d’índole econòmica: 
documentació degudament auditada acreditativa de l’estat i 
evolució de la seua situació econòmica, financera i 
patrimonial en els últims tres anys. 

o Si la causa del procediment fóra d’índole tècnica, 
organitzativa o de producció: els plans, projectes i informes 
tècnics justificatius de la causa al·legada, mesures a 
adoptar i les seues expectatives de repercussió quant a la 
viabilitat futura de l’empresa. 

o Nombre i categories dels treballadors empleats 
habitualment durant l’últim any, treballadors afectats, 
criteris utilitzats i període durant el qual s’extingiran els 
contractes de treball. 

o En empreses de cinquanta o més treballadors, pla 
d’acompanyament social que reculla les mesures previstes 
per l’empresa per a evitar o reduir els efectes de 
l’acomiadament col·lectiu. 

o En els supòsits d’extinció i suspensió per força major, el 
procediment s’iniciarà amb els mitjans de prova que 
l’empresari crega oportuns, amb simultània comunicació 
als representants dels treballadors. 

• En els supòsits de suspensió de relacions de treball per causes 
econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, la documentació 
justificativa de la concurrència de la causa al·legada requerirà 
l’acreditació que es tracta d’una situació conjuntural de l’empresa. 

• Obertura d’un període de consultes per mitjà d’un escrit dirigit als 
representants legals dels treballadors. Una còpia del qual es farà 
arribar, junt amb la sol·licitud, a l’autoritat laboral. El període de 
consultes tindrà una durada no inferior a trenta dies naturals o de 
quinze en el cas d’empreses de menys de cinquanta treballadors. 
Aquest període podrà entendre’s finalitzat siga quin siga el temps 
transcorregut en el cas que les parts arriben a un acord. En el cas de 
suspensió del contracte aquesta durada serà en tot cas de quinze dies. 

L’empresa i els representants legals dels treballadors hauran de 
negociar de bona fe amb vista a la consecució d’un acord i haurà de 
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versar sobre les causes motivadores i la possibilitat d’evitar o reduir-ne 
els efectes. 

L’acord requerirà la conformitat de la majoria dels membres del comitè 
o comitès d’empresa, dels delegats de personal, si n’hi ha, o de 
representacions sindicals, si n’hi ha, que, en el seu conjunt, representen 
la majoria dels treballadors. 

• Comunicació a l’autoritat laboral del resultat de les consultes 
efectuades a la finalització del període. 

• Resolució de l’autoritat laboral de l’expedient.  

L’autoritat laboral procedirà a la resolució de l’expedient de regulació 
d’ocupació presentat, amb un informe previ preceptiu de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social sobre les causes motivadores de 
l’expedient i, si escau, informe dels organismes públics que estime 
necessaris i tenint en compte les característiques de l’expedient. 

B. Quan l’expedient l’inicien els treballadors: 

• El procediment és el mateix que quan l’inicia l’empresa però en aquest 
cas són els representants dels treballadors els que efectuen la sol·licitud 
a l’autoritat laboral. Només es requereix que s’acompanye la memòria 
explicativa de les raons per les quals s’inicia el procediment i les 
proves que s’estimen oportunes per a acreditar els perjudicis que 
pogueren causar-los i, si escau, la comunicació efectuada a l’empresari 
i la contestació i documentació que en aquest sentit els haja traslladat 
aquest. 

 
Si el període de consultes va finalitzar amb acord de les parts: L’autoritat 
laboral procedirà a dictar una resolució en el termini de quinze dies naturals 
autoritzant la reducció de la jornada laboral, la suspensió o extinció de les 
relacions laborals. Si en el termini indicat no s’haguera emès resolució 
expressa, l’executivitat d’aquesta quedarà subjecta a les regles previstes en 
l’article 44 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
La resolució motivada recollirà també la data dels efectes, les indemnitzacions 
als treballadors en els casos d’extinció de la relació laboral i la declaració de la 
situació legal de desocupació dels treballadors afectats. 
 
En els casos de reducció de la jornada laboral, l’autoritat laboral podrà establir 
el pagament delegat per l’empresa de les prestacions per desocupació. Si 
l’autoritat laboral apreciara d’ofici o a instància de part l’existència de frau, 
dol, coacció o abús de dret en la conclusió de l’acord, ho remetrà, amb 
suspensió del termini per a dictar una resolució, a l’autoritat judicial, a l’efecte 
de la seua possible declaració de nul·litat. De la mateixa manera actuarà quan, 
d’ofici o a petició del servei públic d’ocupació estatal, estimara que l’acord 
poguera tenir com a objecte l’obtenció indeguda de les prestacions per 
desocupació dels treballadors afectats. 
 
Si el període de consultes haguera finalitzat sense acord de les parts: 
l’autoritat laboral dictarà una resolució estimant o desestimant, en tot o en part, 
la sol·licitud efectuada, en el termini de quinze dies naturals a partir de la 
comunicació de la conclusió del període de consultes. Si en haver 
transcorregut aquest termini no haguera recaigut pronunciament exprés, 
l’executivitat d’aquesta quedarà subjecta a les regles previstes en l’article 44 
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de la Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. La resolució motivada 
recollirà també la data dels efectes, les indemnitzacions als treballadors en els 
casos d’extinció de les seues relacions laborals i la declaració de la situació 
legal de desocupació dels treballadors afectats. 
 
En els supòsits de cessament de l’activitat de l’empresa en virtut de decisió 
judicial o per acord dels síndics en els casos de fallida, cal dir que l’apartat 
10 de l’article 51 de la llei de l’Estatut dels Treballadors ha sigut derogat per la 
Llei 22/03, de 9 de juliol, concursal, per la qual cosa els expedients de 
suspensió o extinció col·lectiva de les relacions laborals, una vegada 
presentada davant el jutge mercantil la sol·licitud de declaració de concurs, es 
tramitaran davant aquest per les regles establides en l’article 64 d’aquesta llei. 
 
Si l’expedient fóra promogut per l’existència d’una força major, l’autoritat 
laboral, una vegada constatada la seua existència, resoldrà l’expedient en el 
termini de cinc dies des de la sol·licitud, i aquesta resolució produirà efectes 
des de la data del fet causant. 
 
En els casos que, amb motiu d’un expedient de regulació d’ocupació, 
s’extingira la relació laboral dels treballadors, la indemnització serà en els 
casos d’acord entre les parts la fixada en aquests, i com a mínim, en tots els 
casos, vint dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els 
períodes de temps inferiors a un any, amb un màxim de dotze mensualitats. 
Quan es tracte d’empreses de menys de 25 treballadors, el 40 per 100 de la 
indemnització mínima l’abonarà el Fons de Garantia Salarial. 
 
En els supòsits de força major, l’autoritat laboral podrà acordar que la 
totalitat o una part de la indemnització que corresponga als treballadors 
afectats per l’extinció dels contractes siga satisfeta pel Fons de Garantia 
Salarial, sense perjudici del dret d’aquest a rescabalar-se de l’empresari. 
 
Les empreses hauran d’actuar, una vegada aprovat l’ERO, en funció de la 
seua resolució, que podrà consistir en: 
 

• Extingir els contractes de treball, fent efectives les indemnitzacions 
fixades. 

• Quan es tracte d’expedients de regulació d’ocupació d’empreses no 
incurses en procediment concursal que incloguen treballadors amb 55 o 
més anys d’edat que no tingueren la condició de mutualistes l’1 de 
gener de 1967, hi haurà l’obligació d’abonar les quotes destinades al 
finançament d’un conveni especial de Seguretat Social respecte dels 
treballadors anteriorment assenyalats. 

• Suspendre els contractes de treball. En aquests supòsits, l’empresa està 
obligada a cotitzar a la Seguretat Social la part de l’empresa pels 
treballadors afectats i durant tot el període de durada de la suspensió. 

• En els casos de reducció de la jornada, la relació laboral haurà 
d’interrompre-la de forma intermitent el nombre d’hores al dia o de 
dies a la setmana o al mes aprovada. L’empresa haurà de cotitzar a la 
Seguretat Social la quota patronal d’aquests períodes d’inactivitat pels 
treballadors afectats. 
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• Abonar les prestacions per desocupació en pagament delegat quan així 
ho fixara la resolució. 

• En cas de no estar d’acord, recórrer contra la resolució dictada. 
 
En els casos que s’aprove la reducció de la jornada, la suspensió o extinció 
de la relació laboral, el treballador podrà: 
 

• Recórrer contra la resolució adoptada si no hi està d’acord. 

• Sol·licitar la seua prestació per desocupació davant el servei públic 
d’ocupació estatal 

 
 
Pàgines en Internet: 

 
• http://www.sepe.es (abans http://www.inem.es/) 
• http://www.redtrabaja.es (abans http://www.inem.es/) 
• http://www.seg-social.es/inicio/ 
• http://www.consultor.com 
• http://www.servef.es 
• http://www.aeat.es 
• http://www.boe.es 
• http://www.administracion.es 
• http://www.gva.es 
• http://www.mtas.es 

 
 




