
AUDITORIA DE LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 1: Direcció Estratègica d’organitzacions  

1.1  Evolució del procés de direcció

1.2  Evolució del control en l’organització

1.3  Tipus de control

1.4  Direcció d’organitzacions complexes

http://www.uv.es/


1.1 Evolució del procés de direcció
• En l’etapa estratègica 

(escenaris dinàmics)

CONCEPTES 0. PLANIFICACIÓ
A LLARG TERMINI

1. PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA

2. DIRECCIÓ
ESTRATÈGICA

GENERALS
1.  Entorn ESTABLE

2.  Analistes d’STAFF

1.  Entorn INESTABLE

2.  ALTA DIRECCIÓ

1.  Entorn TURBULENT

2.  Tots els IMPLICATS

ACTITUDINALS

3. Un PLA perfectament definit 
per al futur més probable. 

(un sol escenari)

4.  Extrapolació del PASSAT
(objectiu únic i determinat)

3.  Vàries estratègies de futur  
amb probabilitats semblants

(distints escenaris)

4. Previsió del FUTUR  
(diversos objectius possibles)

3. Actitud PROACTIVA front al futur i 
no de mera adaptació 

4. Prospecció del CANVI

(objectius deliberats-emergents) 

ANALÍTICS

5. Anàlisi interna amb variables 
quantitatives

6. Per aconseguir l'objectiu els 
recursos són il·limitats  

(base: recursos materials) 

5. Anàlisi quantitativa del context 
intern i extern  

(vars. econòmiques i financeres)

6. El problema bàsic és aconseguir 
l’ajust entre objectius i recursos

(equilibri materials-humans)

5. Usa també variables qualitatives 
en/de qualsevol context

(variables psicosocials)

6. Els objectius estratègics depenen 
dels recursos i capacitats

(base: recursos humans)

(variables tècniques)



EMPRESA
TRADICIONAL

ANÀLISI
INTERNA

ANÀLISI
EXTERNA 

ORGANITZACIÓ
COMPLEXA

VISIÓ 
DEL FUTUR 

PROBLEMA
COL·LECTIU 

VISIÓ 
DEL PASSAT 

PROBLEMA
INDIVIDUAL 

VARIABLES
PSICOSOCIALS 

VARIABLES
TÈCNIC-ECONÒMIQUES 

1.1 Evolució del procés de direcció
• Organitzacions complexes



ANÀLISI
EXTERNA 

DE 
L’ORGANITZACIÓ

ANÀLISI  
INTERNA 

DE        
L'ORGANITZACIÓ

* ENTORN  GLOBAL

* ENTORN  GENERAL

* ENTORN  ESPECÍFIC

* ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

* COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

* CAPACITATS ORGANITZATIVES

FORMULACIÓ
DE 

L'ESTRATÈGIA 
ORGANITZATIVA

* DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS

* OPCIONS ESTRATÈGIQUES

* ELECCIÓ D'ESTRATÈGIES

*  ELABORACIÓ DE PLANS D’ACCIÓ

*  GESTIÓ DE COMPETÈNCIES

*  EXECUCIÓ DE PLANS D’ACCIÓ

IMPLEMENTACIÓ
DE  

L'ESTRATÈGIA 
ORGANITZATIVA

M
I
S
I
Ó

1.1 Evolució del procés de direcció
• Procés estratègic general

* CONTROL D’INFORMACIONS

*  CONTROL DE DECISIONS

* CONTROL DE LES ACCIONS

* AVALUACIÓ GLOBAL

AVALUACIÓ
DEL  PROCÉS          
ESTRATÈGIC



MISSIÓ

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 
DE L’ORGANITZACIÓ

ANÀLISI/FORMULACIÓ/IMPLEMENTACIÓ/AUDITORIA

FORMULACIÓ
DE   

L’ESTRATÈGIA DE RR.HH.

ANÀLISI  INTERNA
DE  LA 

FUNCIÓ DE RR.HH.

AVALUACIÓ
DEL 

PROCÉS DE DERH

IMPLANTACIÓ
DE  

L’ESTRATÈGIA DE RR.HH.

Altres estratègies funcionals

ANÀLISI DE L’ENTORN
DE  LA 

FUNCIÓ DE RR.HH.

DERH

1.1 Evolució del procés de direcció
• Procés estratègic funcional-1



DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 
DE L'ORGANITZACIÓ

• Estratègia general

ANÀLISI EXTERNA
DE LA FUNCIÓ

• Oportunitats
• Amenaces

FORMULACIÓ
DE L'ESTRATÈGIA

• Estratègia específica

AVALUACIÓ
DEL PROCÉS

• Millores 
• Canvis

IMPLANTACIÓ
DE L’ESTRATÈGIA
• Plans de gestió

ANÀLISI  INTERNA
DE LA FUNCIÓ 

• Fortaleses
• Debilitats

Processos

Canvis (ci)

Millores (mi)

c’1

c’3

c’2

m3

m1 

m2

c1c2

c3

Altres estratègies funcionals

Altres auditories funcionals

1.1 Evolució del procés de direcció
• Procés estratègic funcional-2



CARACTERÍSTIQUES
ETAPA I

Direcció per extrapolació
(Planificació a llarg termini)

ENTORN
ESTABLE:

1. Sense canvis estructurals, però dinàmic
2. Substancialment, previsible

(pla general o central)

OBJECTIUS
QUANTITATIUS

1. Ajustar l’assignació de recursos
2. Aconseguir l'eficiència

TIPUS DE CONTROL

CONTROL DE GESTIÓ:
1. Associat a la planificació a llarg termini
2. Utilitza tècniques internes i externes
3. Verifica l’execució dels plans d’acció

DEFINICIÓ

“ El control és un procés, pel qual els directius asseguren
l’obtenció de recursos y la seua utilització eficaç i eficient,
en el compliment dels objectius de l’organització”.
(Anthony, 1965)

1.2 Evolució del control en l’organització
• Control de gestió



CARACTERÍSTIQUES
ETAPA II

Direcció per anticipació 
(Planificació estratègica)

ENTORN
INESTABLE:

1. Canvis nous i ràpids
2. Suficientment previsible

(estratègia deliberada)

OBJECTIUS

ESTRATÈGICS
1. Utilitzar les fortaleses i superar les debilitats de

l’organització
2. Salvar les amenaces i aprofitar les oportunitats

de l’entorn

TIPUS DE CONTROL

CONTROL DE L’ESTRATÈGIA:
1. Relacionat amb la planificació estratègica
2. Amplia el control de gestió a totes les funcions
3. Avaluació d’alguns elements estratègics

DEFINICIÓ
“ El control [de l’estratègia] està centrat en saber si
l’estratègia s’implementa tal com es va planificar i si els
resultats estratègics són els desitjats”.
(Schendel i Hofer, 1979)

1.2 Evolució del control en l’organització 
• Control de l’estratègia



CARACTERÍSTIQUES
ETAPA III

Direcció per respostes 
(Direcció estratègica)

ENTORN
TURBULENT:

1. Canvis ràpids, incerts i hostils (complexitat)
2. Baixa o nul·la predictibilitat (sorpreses)

(estratègies emergents)

OBJECTIUS

MÚLTIPLES
1. Poden ser de caràcter quantitatius/qualitatius;

interns/externs; etc.
2. Successius ajustos als canvis de l’entorn i de la

mateixa organització.

TIPUS DE CONTROL

CONTROL ESTRATÈGIC:
1. Fonament de la continua presa de decisions
2. Coordinador de les accions necessàries per

enfrontar els problemes
3. Avaluació i control de tot el procés estratègic

DEFINICIÓ

“ El control estratègic estableix els criteris per definir
una actuació estratègica, motiva als directius a obtindre
els resultats estratègics, permet millorar les estratègies
que es desvien de la trajectòria prevista i, si cal, inicien el
procés de formulació d’una nova estratègia”.
(Goold, 1991)

1.2 Evolució del control en l’organització
• Control estratègic



CONTEXT
• Extern
• Intern

COMPORTAMENT

DECISIONS

INFORMACIONS ESTRATÈGIA

FORMULACIÓ

COMPORTAMENT

ACCIONS

ESTRATÈGIA RESULTATS

IMPLEMENTACIÓ

RESULTATS
• Interns
• Externs

CONTROL
a priori

CONTROL
a posteriori

1.3 Tipus de control en l’organització 
• Model integrat

Control de 
direcció

Control de 
gestió



CONTROL DE RESULTATS

(noves condicions internes)
CONTEXT

FORMULACIÓ

IMPLEMENTACIÓ

PRÀCTIQUES

RECURSOS PLANS

CAPACITATS

PROGRAMESPOLÍTIQUES

PROCESOS

PRESSUPOSTOS

RESULTATS

(nou entorn competitiu)

4. Proposta
d’accions

correctores

1. Mesura de
resultats

reals

2. Comparació
resultats reals vs.

objectius desitjats

3. Causa de les
desviacions
significatives

Realimentació

1.3 Tipus de control en l’organització 
• Control a posteriori

COMPETÈNCIES

CONTROL
DE  GESTIÓ

CONTROL 
“A POSTERIORI”

CONTROL CAP A ARRERE



FORMULACIÓ

MISSIÓ  

ESTRATÈGIA CORPORATIVA

OBJECTIUS A LLARG

ESTRATÈGIA DE NEGOCI

CULTURA

ESTRATÈGIA FUNCIONAL

RESULTATS

IMPLEMENTACIÓ

(nous objectius estratègics)

c. Efecte dels
canvis

significatius

CONTROL DE PREMISSES

CONTEXT

a. Elaboració
de la

informació
actual

b. Comparació de
les  premisses
actuals vs.

premisses anteriors

d. Proposta de
noves

estratègies
Prealimentació

1.3 Tipus de control en l’organització 
• Control a priori

CONTROL CAP A DAVANT

CONTROL
DE  DIRECCIÓ

CONTROL 
“A PRIORI”



PROBLEMES 
DE LA 

DIRECCIÓN

Per INFORMACIÓ
(Problemes de racionalitat)

Per PODER
(Problemes d’autoritat)

SISTEMA DE 
INFORMACIÓ-COMUNICACIÓ

SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓ-COMPROMÍS

BASE
MATERIAL

BASE
HUMANA

SISTEMA DE CONTROL
(Problemes  d’integració)

1.4 Direcció d’organitzacions complexes
• Problemes

ENTORN  TURBULENT
(Problemes  no-rutinaris)

COMPLEXITAT  COGNITIVA
(Problemes  de comprensió)

DESENVOLUPAMENT  INTERN
(Problemes  no-jeràrquics)

COMPLEXITAT  RELACIONAL
(Problemes  de  motivació)



RESOLUCIÓ 
DE

PROBLEMES

PROCÉS RACIONAL
(estratègia DELIBERADA)

PROCÉS SISTÈMIC
(estratègies EMERGENTS)

INFORMACIÓ TÈCNICA
(quantitativa)

PARTICIPACIÓ LIMITADA
(jeràrquica)

CONTROL
CAP  A ARRERE

CONTROL 
CAP  A DAVANT

CONTROL ESTRATÈGIC
ESTRATÈGIA 

CONSENSUADA

ORGANITZACIÓ
QUE APRÉN

INFORMACIÓ SOCIAL
(qualitativa)

PARTICIPACIÓ AMPLA
(democràtica)

1.4 Direcció d’organitzacions complexes
• Solucions

Aprendre de la
planificació...

...i  planificar
l’aprenentatge



AUDITORIA DE LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 2: Auditoria Estratègica dels Recursos Humans 

2.1  Evolució del procés d’auditoria

2.2  Concepte d’auditoria estratègica

2.3  Procés d’auditoria estratègica

2.4  Informe d’auditoria

http://www.uv.es/


AUDITORIA 
DE DIRECCIÓ 
(auditoria global)

 Informació de l'entorn
 Auditoria d'eficàcia 

 Avaluació  de decisions (estratègies)
 Processos de canvi

 Nivell global
 Equip de direcció

AUDITORIA
DE GESTIÓ

(auditoria funcional)

 Informació interna
 Auditoria d'eficiència 

 Avaluació  d’accions (polítiques)
 Processos de millora

 Nivell funcional
 Línia mitjana 

AUDITORIA 
D’ADMINISTRACIÓ

(auditoria social)

 Informació tècnica (quantificable)
 Auditoria de procediment

 Revisió de normes internes i externes
 Processos de control específics

 Nivell jurídic
 Responsable de l'activitat

AUDITORIA 
FINANCERA

(auditoria de comptes)

 Informació econòmica (comptable)
 Auditoria d’acompliment

 Revisió de normes externes
 Procés de control global

 Nivell econòmic
 Responsable financer

2.1 Evolució del procés d’auditoria
• Característiques



AUDITORIA 
ESTRATÈGICA

 Augmentar el rendiment     
 Augmentar la competitivitat

CONTROL
 De les polítiques     
 De les estratègies

AVALUACIÓ
 De la gestió     
 De la direcció 

DETECTAR 
DESAJUSTOS

PROPOSAR 
ALTERNATIVES

EN LES 
ACCIONS
 Polítiques 

EN LES 
DECISIONS
 Estratègies 

EN LA 
GESTIÓ
Millores 

EN LA 
DIRECCIÓ
 Canvis 

AJUST INTERN
(dels processos)
 Eficiència 

AJUST EXTERN
(dels objectius)
 Eficàcia 

AUDITORIA
DE

GESTIÓ

AUDITORIA
DE

DIRECCIÓ

2.2 Concepte d’auditoria estratègica
• Relacions



AUDITORIA ESTRATÈGICA
DEFINICIÓ GENÈRICA (per a la FRH) CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

“ÉS UN PROCEDIMENT OBJECTIU… • I participació en presa de decisions
• Però, factors qualitatius

…APLICAT A LA SITUACIÓ SOCIAL D’UNA EMPRESA,…  Vàlid per a tota auditoria funcional
 …però, aquesta té un caràcter transversal

…BASAT EN LA SEUA ESTRATÈGIA I CONFIGURACIÓ
ESTRUCTURAL,…

 Recordar definició de DERH
 …perquè falta considerar el context

…I QUE POT REALITZAR-SE EN QUALSEVOL NIVELL
ORGANITZATIU…

o En tot el procés (coherència vertical)
o En totes les funcions (coherència horitzontal)

…MITJANÇANT TÈCNIQUES DIVERSES ” – Segons objectius (estratègics/tàctics/operatius)
– Segons informacions (quantitatives/qualitatives)

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS

1. NO existeix un marc general de principis que puguen servir a
l’equip auditor dels RR.HH com a referència objectiva, homogènia i
relativament estable, a l’hora de desenvolupar el seu treball i
comunicar els seus resultats.

2. Las normes i procediments d'aplicació en les auditories NO
financeres (sobretot en las auditories dels RR.HH), són específiques
de cada organització concreta.

2.2 Concepte d’auditoria estratègica
• Definició i característiques



AUDITORIA ESTRATÉGICA  (de la FRH)

CONTROL  I  EVALUACIÓ

DE LES POLÍTIQUES APLICADES I DE LA PRESA DE DECISIONS

PER ELABORAR UNA OPINIÓ PROFESSIONAL SOBRE 

SI LES ACCIONS EXECUTADES APROFITEN
LES COMPETÈNCIES

I  SI LES DECISIONS
S’AJUSTEN ALS CONDICIONANTS

AMB LA FINALITAT DE PROPOSAR ALTERNATIVES

DE MILLORA 
EN ELS PROCESSOS DE GESTIÓ

I  DE CANVI
EN ELS PROCESSOS DE DIRECCIÓ

QUE PERMETEN EL DESENVOLUPAMENT FUTUR

DE LA FUNCIÓ (de Recursos Humans) I  DE L’ORGANITZACIÓ EN CONJUNT

AUDIT  DE  GESTIÓ AUDIT  DE  DIRECCIÓ

2.2 Concepte d’auditoria estratègica
• Definició  general



INFORMACIONS
del context 

(Internes/Externes)

MODEL
ORGANITZATIU
(Gestió/Direcció)

9. AVALUACIÓ
del procés

(Comparació)

5. PROPOSTES
inicials

(Alternatives)

6. SOLUCIONS
negociades

(Recomanació)

4. DIAGNÒSTIC
del problema

(Interrelacions)

1.OBJECTIUS
de l’auditoria

(Disfuncions/Desajustos)

3. PLA
de treball                                     

(Tècniques)

2. IDENTIFICACIÓ
de la unitat

(Accions/Decisions)

NOU   MODEL
ORGANITZATIU
(Millores/Canvis)

7. IMPLANTACIÓ
de l’alternativa
(Comunicació)

8. CONTROL
de la implantació

(Verificació)

2.3 Procés d’auditoria estratègica
• Metodologia general



1. Determinació dels OBJECTIUS de l'auditoria.
 Els auditors i la direcció de l’empresa deuen definir-los:

 …Al elaborar el Pla General d'Actuació, segons l'àmbit.
 …A partir de resultats NO-satisfactoris (disfuncions o desajustos).

 Es caracteritzen per:
 Ser coneguts i estar ben determinats i discutits.
 Condicionar l’abast, programació, responsables, etc.

2. Identificació de la UNITAT de treball.
 L’equip auditor deu estar familiaritzat :

 …Amb el nivell, l'àrea o el sistema a analitzar.
 …Amb el procés o el projecte a estudiar.

 La informació s’obté:
 De fonts internes (sobre tot en l’auditoria de gestió).
 De fonts externes (sobre tot en l’auditoria de direcció).

3. Concreció d’un PLA de treball.
 L’equip auditor deu establir els passos a seguir :

 Procediments i proves concretes a realitzar.
 Temps i recursos necessaris per a cada fase.

 Les tècniques d'investigació social, seran les més adequades entre:
 Observació Directa; Anàlisis Documental; Qüestionaris; …
 O be Entrevistes Individuals; Tècniques Grupals; etc.

2.3 Procés d’auditoria estratègica
• Comentaris (I)



4. Elaboració d’un DIAGNÒSTIC global del problema.
 Els auditors deuen considerar les interrelacions entre las variables:

 Polítiques (grups d'interès i relacions internes)
 Tècniques (estructuració i processos); Psicosocials; etc.

 Implica la participació dels membres de la unitat auditada:
 …En la definició de propostes  (fase 5).
 …En la recerca de solucions (fase 6).

5. Definició de les PROPOSTES inicials.
 Per poder aportar solucions l’equip auditor deu:

 Conèixer la naturalesa i causes de les disfuncions organitzatives,
 …O conèixer la importància dels desajustos estratègics.

 Front a problemes complexos es convenient :
 Presentar solucions distintes, per comparar avantatges i desavantatges.
 Donar solucions flexibles, per incorporar aportacions o suggeriments.

6. Consecució de SOLUCIONS negociades.
 L’equip auditor deu aconseguir :

 Implicar als principals afectats, discutint les propostes.
 Facilitar l’aplicació de les recomanacions concretades en l’Informe.

 Cada Informe d'Auditoria te característiques pròpies (vore ESQUEMA al final):
 Estructura; extensió; destinataris; comunicació; …
 Efectes organitzatius o/i externs; actualitzacions; etc.

2.3 Procés d’auditoria estratègica
• Comentaris (II)



7. IMPLEMENTACIÓ de l’alternativa/es escollida/es.
 Als efectes de la posada en pràctica, els auditors deuen:

 Diferenciar el contingut de l’Informe segons el grau de responsabilitat i compromís
necessaris per resoldre els problemes.

 Fer recomanacions amplies i integrades dels problemes detectats en cada nivell i
àmbit considerats.

 La fase de distribució dels resultats de l'auditoria (comunicació interna) és una qüestió
clau per aconseguir la implementació efectiva.

8. CONTROL de la implementació.
 Per assegurar la construcció del nou modelo resultant, l’equip auditor deu:

 Fer el seguiment de totes les recomanacions, i
 Comprovar que la seua execució produeix els efectes desitjats (verificació).

 És necessària la retroinformació (i prealimentació) del procés per mantenir-lo actualitzat.

9. AVALUACIÓ del procés d'auditoria.
 L’equip auditor deu estudiar els efectes reals produïts:

 Per la reorganització de les accions o polítiques (millores).
 Pel replantejament de les decisions o estratègies (canvis).

 S’avalua tot el procés (les 8 fases), per comparar en el temps l'afectivitat del nou
model respecte del model inicial

2.3 Procés d’auditoria estratègica
• Comentaris (i III)



INFORME D’AUDITORIA
ELEMENTS  BÀSICS APARTATS DESCRIPCIÓ

0. FORMALITATS 0.1. Portada  Dades relatives a destinatari/s, dates, auditor responsable, signatures , etc.

0.2. Índex  Contingut general
 Localització ràpida dels assumptes de major interès

0.3. Annexes  Suport documental dels resultats 
 S’inclouen tots al final de l’informe

1. INTRODUCCIÓ 1.1. Objectiu/s i naturalesa  Qui sol·licita l’auditoria i por quina raó

1.2. Abast i limitacions  Espai físic i nivell temàtic de l’anàlisi
 Període de realització de l’auditoria

1.3. Procediments  Fonts d’informació consultades
 Persones implicades en el procés i el seu paper
 Tècniques, models, etc.. utilitzats

1.4. Consideracions complementàries  Últimes auditories o anàlisis efectuats
 Altres informacions per a major comprensió

2. RESUM 2.1. De la opinió  Judici resumit de l’auditor, i dels altres actors, sobre els temes, processos 
i activitats estudiades

2.2. De les observacions i conclusions  Principals problemes detectats i resum de les anàlisis

2.3. De les recomanacions  Resum de les accions proposades (alternatives)

3. COS PRINCIPAL 3.1. Observacions completes  Descripció del procés realitzat
 Fets detectats, causes i/o conseqüències
 Xifres i detalls en que se basen les observacions

3.2. Conclusions raonades  Posició sobre les observacions, presentada en tota la seua amplitud  per 
tots els actors

3.3. Recomanacions fonamentals  Accions correctores perfectament definides, diferenciades pel seu origen 
(auditor/actors) i pel seu nivell d’aplicació
 Ordenar les millores o els canvis corresponents

2.4 Informe d’auditoria
• Estructura  normalitzada



INFORME D’AUDITORIA
ELEMENTS  

BÀSICS
APARTATS DESCRIPCIÓ

1. INTRODUCCIÓ 1.1. Objectiu/s  Qui sol·licita l’auditoria i per quina raó (demanda de l’auditoria)
 Negociació de la demanda:

o Per conèixer les expectatives del client (realistes o no)
o Per començar a prendre dades i plantejar objectius explícits

1.2. Abast  i limitacions  Espai físic (unitats o parts de l’organització a considerar)
 Nivell temàtic (identificar els problemes a resoldre i la seua utilitat)
 Espai temporal (període de realització i cronograma)

1.3. Procediments  Especificar el pla de treball a seguir 
 Identificar les fonts d’informació clau:

o Persones implicades en el procés i el seu paper
o Unitats organitzatives a considerar en l’anàlisi

 Concretar les tècniques, models, etc., a utilitzar per obtenir i verificar la 
informació

1.4. Altres consideracions  Últimes auditories o anàlisis efectuats (interns o externs)
 Context en que es desenvolupen les polítiques funcionals, diferenciant els 
següents nivells descriptius:

o Identificar les instàncies internes en el nivell formal
o Considerar especialment les instàncies externes (nivell formal i 

informal)
o Caracteritzar les instàncies identificades
o Analitzar les relacions entre totes les instàncies

 Altres informacions per a major comprensió

2.4 Informe d’auditoria
• Estructura  normalitzada (detall)



INFORME D’AUDITORIA
ELEMENTS  

BÀSICS APARTATS DESCRIPCIÓ

3. COS PRINCIPAL 3.1. Observacions completes  Descripció del procés realitzat  (per exemple en la FRH)
 Fets detectats, causes  i/o conseqüències de les pràctiques de RR.HH.:

o Contribució a l’abast dels objectius estratègics (ajust vertical)
o Grau de coherència de les pràctiques  entre sí (ajust horitzontal)
o Causes de les pràctiques disfuncionals i funcionals
o Factors que mantenen actives  pràctiques negatives i positives
o Incidència en la qualitat de vida dels membres de l’organització

 Xifres i detalls en que se basen les observacions:
o Sobre les polítiques bàsiques
o Sobre les polítiques instrumentals
o Sobre processos transversals: cultura, comunicació, clima, etc.

3.2. Conclusions raonades  Posició sobre les observacions, presentada en tota la seua amplitud  per 
tots els actors, de manera crítica
 Integració sistemàtica, resumida i clara de la informació anterior
 Credibilitat i consens sobre la auditoria per als usuaris, per ser útil en la 
presa de decisions
 Utilitzar mètodes de presentació de la informació visuals i intuïtius

3.3. Recomanacions fonamentals  Accions correctores perfectament definides
 Recomanacions diferenciades pel seu origen (auditor/actors) i pel seu 
nivell d’aplicació (grupal/funcional/global)
 Ordenar les millores o els canvis corresponents
 Proposar vàries alternatives ja que les decisions es prenen en les 
instàncies internes de l’organització

2.4 Informe d’auditoria
• Estructura  normalitzada (detall)



AUDITORIA DE LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Tema 3: Auditoria de la Gestió de Recursos Humans 

3.1  Introducció  general

3.2  Efectivitat  dels  RR.HH.

3.3  El  valor  de  la  GRH  (mesura)

3.4   El  valor  de  la  GRH  (anàlisi)

http://www.uv.es/


AUDITORIA DE 
la Gestió de Recursos Humans

…”no es pot millorar allò que no es mesura”…
malgrat que… 

“sempre hem mesurat les quantitats, però… 
com mesurem les qualitats?”



3.1  Introducció (I):
 Auditoria i procés estratègic

AUDIT DEL 
CLIMA LABORAL

AUDIT DE LA 
CULTURA ORGANITZATIVA

AUDIT DEL 
CONEIXEMENT

AUDIT DE LA 
COMUNICACIÓ INTERNA

COMPORTAMENTS

VALORS

DECISIONS

INFORMACIÓ

FAI AE

M

I

PER QUÈ S’ESTUDIEN AQUESTES QUATRE AUDITORIES TRANSVERSALS?



AUDITORIA
De RR.HH.

1. 
DE LA CULTURA ORGANITZATIVA
 Perquè NO CANVIEN
 Problemes globals

IMMATERIALS/PERSONALS

2. 
DE LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
 Perquè NO SABEN
 Problemes aptitudinals

CAPTACIÓ-CAPACITACIÓ

3. 
DEL CLIMA ORGANITZATIU
 Perquè NO VOLEN
 Problemes actitudinals

MOTIVACIÓ

4. 
DE LA COMUNICACIÓ INTERNA
 Perquè NO PODEN
 Problemes estructurals

MATERIALS/TÈCNICS

enriquiment

descentralització

processos

estils de direcció

relacions laborals

equitat

formació

socialització

idoneïtat

aprenentatge

desenvolupament

entorn

3.1  Introducció (II):
 Auditoria i competències



POLÍTIQUES 
BÀSIQUES

CAPTACIÓ

MOTIVACIÓ

CAPACITACIÓ

Socialització (integració)
i

Rotació de RR.HH (eixida)

Polítiques 
Instrumentals

Reclutament

Selecció

Extrínseca

Intrínseca

Formació

Carreres

Obtenció de 
competències

(entrada)

Desenvolupament
de competències

Aprofitament
de competències

…MALGRAT TOT, LA DIFÍCIL AVALUACIÓ (no sols QUANTIFICACIÓ)
D’AQUESTES APORTACIONS, ES EL QUE SOL FER DUBTAR DE LA
PRÒPIA UTILITAT DE LA FRH.

3.2  Efectivitat dels RRHH
 Per a què aprofita la FRH?

LA DIRECCIÓ DE RR.HH. PROPORCIONA BENEFICIS
TANT A L’ORGANITZACIÓ COM ALS SEUS MEMBRES,...



a. AQUESTES POLÍTIQUES S’APLIQUEN?

 La majoria d’empresaris i directius han decidit “sense més” que aquestes polítiques
NO son necessàries ni importants…

… per DESCONEIXEMENT O PER ORDRE DE PRIORITATS.

b. COM S’APLIQUEN AQUESTES POLÍTIQUES?

 Depèn del tipus d’empresa i, per tant, de les opcions estratègiques per
determinar les més adequades (ajust vertical)…

… perquè “allò estratègic” NO són els RR.HH. sinó els RR.MM. i, sobretot, els financers.

c. QUINA ÉS LA SEUA RELACIÓ AMB ELS BENEFICIS?

 Açò no pot saber-se a partir de la resolució de problemes quotidians, urgents o de
simple manteniment de la funció a curt termini…

…perquè la resolució deu fer-se “del conjunt” (ajust horitzontal) i a llarg termini.

d. QUIN VALOR TÉ LA GRH?

 Per avaluar-la caldrà “mesurar”; és a dir, valorar en termes quantitatius i
qualitatius certes variables (indicadors) i relacionar-les amb el resultat general…

…per a què la FRH es situe al mateix nivell que les demés funcions organitzatives.

3.2  Efectivitat dels RR.HH.
 La FRH produeix valor afegit?



A. De manera INTUÏTIVA, tots podem imaginar els possibles beneficis d’algunes
polítiques de RR.HH:

• Elevar la productivitat.

• Eliminar el temps perdut.

• Reduir accidentes laborals.

• Contractar a persones idònies.

• Crear ambients creatius

• Reduir l’absentisme.

• Minimitzar la rotació de personal.

• Millorar les competències professionals.

• Mantenir retribucions competitives.

• (…)

B. En la PRÀCTICA, la valoració és una qüestió de criteri perquè sempre introdueix
elements qualitatius:

• Dades obtingudes d’una varietat de fonts.

• Informació elaborada amb una varietat de mètodes.

• Negociació entre diversos grups d’interès

C. Des de la TEORIA s’intenta resoldre la qüestió mitjançant una sèrie d’enfocaments
que intenten:

• Quantificar els costos i beneficis.

• Calcular la utilitat.

• Comprovar la validesa.

• Ajustar a les estratègies, etc.

3.2  Efectivitat dels RRHH
 Quin és el valor de la FRH?



Re
nd

im
en

t

Temps

Valoració de llocs

Socialització

3.3  El valor de la GRH
 Una visió general



CAPTACIÓ CAPACITACIÓ MOTIVACIÓ

1. Reclutament:
* Cost de les fonts de reclutament

externes (publicitat, anuncis…).

* Cost de cada candidat preseleccionat
(estudi curriculum, convocatòria).

1. Inventari de necessitats:
* Cost de manteniment del sistema

d’informació.

* Cost d’elecció entre programes
alternatius interns...

1. València:
* Cost dels factors motivadors

(intrínsecs/extrínsecs).

* Cost per determinar les necessitats
concretes de l’individu i grups.

2. Selecció:
* Cost de les proves de selecció o de

l’avaluació del treball.

* Cost de la sobrepredicció o
subpredicció (suposen més o menys
competències, no idoneïtat).

2. Programació:
* Cost de l’elaboració dels programes

(materials, recursos didàctics).

* Cost de la sobreprogramació o
subprogramació (més o menys
d’allò necessari, no adequació).

2. Instrumentalitat:
* Cost per cobrir eixes necessitats

individuals o/i grupals.

* Cost de la sobrecompensació o
subcompensació a algú (més o
menys del que és just, no equitat).

3. Integració:
* Cost de l’aprenentatge de les

aptituds, del treball en grup, de l’ús
de màquines, exigències del lloc….

* Cost de contractacions errònies
(baixa productivitat).

3. Execució del programa:
* Cost de l’aprenentatge de noves

aptituds (coneixements+habilitats).

* Cost de la capacitació errònia
(baixa qualitat).

3. Expectativa:
* Cost de l’aprenentatge d'actituds

(valors+comportament)

* Cost de comportaments erronis
(baix compromís).

COSTOS ESPECÍFICS

A. FERRAMENTES PER A LA MESURA DEL VALOR (VALORACIÓ/quantitativa).
1. Realitzar una COMPTABILITAT DE PERSONAL.

 Quantificar els costos de selecció, de formació, de desenvolupament, etc. i calcular
posteriorment la seua amortització.

NOTA: És el mateix tractament que els recursos financers

3.3  El valor de la GRH
 Mesura del valor (I)



COSTOS GENERALS INGRESSOS GENERALS

El percentatge de la retribució de les persones
encarregades d'executar els processos bàsics. 1. Menor índex de rotació de personal i absentisme.

2. Menors costos de no-qualitat.

3. Major nivell de rendiment o productivitat.

4. Major qualitat de processos /resultats.

5. Millor adaptació persona-Empresa.

6. Menys  conflictes i/o més cooperació.

Les despeses administratives pels recursos humans 
utilitzats en cada procés (infraestructura, 
materials, documentació, equips,…)

El temps utilitzat en cada procés (per lloc no
ocupat, no ajustat o/i no potenciat).

COSTOS i INGRESSOS GENERALS

A. FERRAMENTES PER LA MESURA DEL VALOR.
2. Mesurar el RETORN DE LA INVERSIÓ (ROI).

 Calcular la relació entre els costos totals i els ingressos derivats de cada política de
recursos humans.

NOTA: Dificultat en delimitar la quantificació dels ingressos de cada pràctica.

3.3 El valor de la GRH
 Mesura del valor (II)



A. FERRAMENTES PER A LA MESURA DEL VALOR.

3. Calcular l’AJUST COST-VALOR
 Mesurar el grau d’ajust d’una política de RR.HH respecte a l'estratègia de

l’organització.
NOTA: Sols té en compte l’ajust vertical de “cada pràctica”.

4. Avaluar la VALIDESA EXTERNA
 Realitzar la comparació (benchmarking) de les pràctiques de l’empresa amb les

altres empreses del sector.
NOTA: Sols es consideren pràctiques concretes, no del conjunt de polítiques.

5. Comprovar el VALOR O MESURA INVERTIDA
 Considerar el cost de pagar pels seus servicis al propi departament de RR.HH, que

pot vendre’ls a l’exterior.
NOTA: Pot vendre informació estratègica a la competència.

6. Calcular la SATISFACCIÓ DEL CLIENT
 Utilitzar enquestes que poden generar actuacions de millora a partir de l'anàlisi de les

opinions recollides.
NOTA: Cal que hi haja un compromís preestablert.

3.3 El valor de la GRH
 Mesura del valor (III)



INTERN EXTERN

VALOR

A. Opcions que mesuren els ràtios i
el valor econòmic de les aportacions.

Per exemple, l’opció 1 (comptabilitat) i l’opció 2 
(retorn de la Inversió)

B. Opcions que mesuren els ràtios i
valors internament respecte a altres empreses
o a calcular el valor del mercat.

Per exemple, l’opció 4 (validesa externa) i l’opció 5 
(valor invertit)

AJUST

C. Opcions que consideren el grau d’ajust
de les polítiques a l’estratègia de
l’empresa; o al nivell de satisfacció dels
clients interns

Per exemple, l’opció 3 (ajust cost-valor) i l’opció 6 
(satisfacció interna)

D. Opcions que consideren l’ajust de les
pràctiques a l’estratègia del sector i fins i
tot l’ajust social de les pràctiques.

Per exemple, l’opció 4 (validesa externa)

TIPUS DE MESURA

A. FERRAMENTES PER LA MESURA DEL VALOR.

EN RESUM, podem classificar les opcions de MESURA considerant les dues dimensions següents:
 INTERN-EXTERN, segons realitzem les comparacions dintre o fora de la nostra organització.
 VALOR-AJUST, segons obtinguem resultats numèrics o respecte a alguna referència.

3.3  El valor de la GRH
 Mesura del valor (IV)



B. FERRAMENTES PER A L’ANÀLISI DEL VALOR.

B.1. ENFOC NORMATIU:
Estableix una sèrie de normes o procediments que l’organització deu acomplir per

rebre algun tipus de reconeixement o certificació (enfoc universalista).

1. Sistema AENOR
• En la seua norma ISO 9001:2000 (apartat 6.2) recull l’obligatorietat de realitzar algunes accions parcials en

matèria de recursos humans.

2. Model EFQM
• Entre els elements que integren el seu sistema d’excel·lència empresarial, destaquen les persones com

agents facilitadors (10%), lideratge (10%) i resultats en persones (10%).

3. Model integrat de GRH (Beer et al., 1989)
• Considera que les polítiques de RR.HH afecten a certs resultats immediats (les quatre Ces: Compromís,

competències, costos i congruència); i tenen certes conseqüències a llarg termini.

4. Model de AUDIT social (Cantera, 1995)
• Establert pel Col·legi Oficial de Psicòlegs, calcula 20 indicadors en 3 àrees: Adquisició, estimulació i

desenvolupament.

5. Model de 5 al quadrat (Friedman et al., 2000)
• Proposa mesurar el valor en 5 fases (clarificació, evolució, disseny, implantació i seguiment) per

cadascuna de les 5 polítiques:
a) Reclutament, retenció i jubilació.
b) Compensació i avaluació de l’acompliment.
c) Desenvolupament de carreres, planificació de la successió i formació.
d) Estructura de l’organització.
e) Facilitadors: Acompliment legal, relacions laborals, SIC, altres.

3.4  El valor de la GRH
 Anàlisi del valor (I)



B. FERRAMENTES PER A L’ANÀLISI DEL VALOR.

B.2. ENFOC INDUCTIU:
Els criteris d’avaluació es basen en investigacions fetes a mesura per cada
organització concreta, considerant tots els condicionants (enfoc contingent).

. Basat en més de 130 estudis de camp sobre canvis organitzatius realitzats entre 1961 i 1991
(Pfeffer, 1998).

 S’observaren increments econòmics en el 75% de les empreses que introduïren pràctiques
d’alt rendiment.

 El problema era dissenyar un model que representarà la relació de causalitat entre les
pràctiques de RR.HH (variables independents) i els resultats econòmics (variables dependentes).

 Per això es necessiten els següents elements concrets:

• Mesurar les dimensions teòriques clau d’una “bona” GRH.

• Calcular els ràtios organitzatius: Cost, qualitat, temps i resultats.

• Mesurar les dimensions econòmiques o de valor.
• Calcular les correlacions entre dimensions.

• Escollir les dimensions rellevants.

3.4  El valor de la GRH
 Anàlisi del valor (II)



B. FERRAMENTES PER A L’ANÀLISI DEL VALOR.

B.2. ENFOC INDUCTIU (continuació):

. Quines són ALGUNES d’eixes dimensions que apareixen en les empreses que tenen una GRH
d’alt rendiment?. Són les set següents:

1. Seguretat en l’ocupació.
2. Contractació selectiva per mèrits.
3. Equips descentralitzats i autodirigits.
4. Sous segons resultats, normalment alts.
5. Formació ampla i a llarg termini.
6. Reducció d'estratègies professionals.
7. Compartir informació.

 Plantejaments com el QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL i les AUDITORIES
ESTRATÈGIQUES estarien associades a l’enfoc INDUCTIU més que al normatiu.

• En el QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL va a ser difícil disposar d’un model per
seleccionar i categoritzar tots els possibles indicadors aplicables a la FRH en una
organització concreta.

• En l’AUDITORIA ESTRATÈGICA, falta el model que integre, aclare i ordene les diferents
maneres de desenvolupar el concepte i els diferents nivells d’aplicació de la possible
intervenció estratègica.

3.4  El valor de la GRH
 Anàlisi del valor (III)



AUDITORIA DE LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Tema 4: Auditoria del Clima Laboral

4.1  CONCEPTE
4.1.1  Definicions
4.1.2  Característiques

4.2  INDICADORS
4.2.1  Antecedents
4.2.2  Conseqüents

4.3  PROCÉS
4.3.1  Fases

http://www.uv.es/


4.1.1 DEFINICIÓ DE CLIMA LABORAL
A. SEGONS EL PUNT DE VISTA DE L’ANÀLISI (1/2)

1. Punt de vista OBJECTIU
“És el conjunt de característiques del context intern d’una organització”

El clima és: * EXTERN A LES PERSONES
* UNA DADA OBJECTIVA I OBJECTIVABLE

Les variables de contingència (condicionants) permeten predir
característiques concretes del clima en les organitzacions.

2. Punt de vista SUBJECTIU
“És el conjunt de percepcions que tenen les persones sobre algunes de
les característiques del context intern d’una organització”

El clima és: * PROPI DE CADA PERSONA
* UNA IMPRESSIÓ PSICOLÓGICA SUBJECTIVA

Els factors psicològics permeten considerar l'existència de
tants climes com individus, al menys teòricament.



4.1.1 DEFINICIÓ DE CLIMA LABORAL
A. SEGONS EL PUNT DE VISTA DE L’ANÀLISI (2/2)

3.   Punt de vista INTERACTIU

“És el resultat de les percepcions sobre característiques del
context intern, compartides pels membres d’una organització”

El clima és:
* HOMOGÈNI EN UN MATEIX CONTEXT ORGANITZATIU
* UNA REALITAT INTERSUBJECTIVA (CONSENSUADA)

La diversitat d'experiències i de contingències permet
diferenciar nivells de clima (general, grupal i personal) o tipus de
clima (p. e.: obert i tancat) en una mateixa organització.



4.1.1 DEFINICIÓ DE CLIMA LABORAL
B. SEGONS NATURALESA DE LES CARACTERÍSTIQUES (1/2)

1. Plantejament DIMENSIONAL
“Les percepcions de les persones depenen del grau i del nivell en que es
presenten las característiques de la realitat organitzativa”

Per definir el clima organitzatiu cal determinar (o avaluar) com es
perceben pels membres de l'organització (o de la unitat d'anàlisi) que
estan coberts els cinc nivells de necessitats següents; així com la
interrelació entre elles:

1. AUTONOMIA PERSONAL
* Grau d’especialització

2. ESTRUCTURA JERÀRQUICA
* Grau de centralització

3. SISTEMA RETRIBUTIU
* Grau d’acceptació

4. CONSIDERACIÓ I RECOLZAMENT
* Grau d’integració

5. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
* Grau de capacitació







4.1.1 DEFINICIÓ DE CLIMA LABORAL
B. SEGONS NATURALESA DE LES CARACTERÍSTIQUES (2/2)

2. Plantejament TIPOLÒGIC
“Las actituds dels membres d’una organització tenen una certa
tendència a la homogeneïtat, considerades globalment”

Per definir el clima organitzatiu cal determinar unes actituds que,
vinculades entre sí, descriuen la situació a una organització concreta (o
a una part), mitjançant les següents TIPOLOGÍES:

1. CLIMES DEMOCRÀTICS/AUTOCRÀTICS
2. CLIMES DE CANVI/DEFENSIUS
3. CLIMES COHERENTS/INCOHERENTS, etc.

NOTA: Als efectes d’una AUDITORIA DE CLIMA LABORAL és
preferible un plantejament dimensional por tres qüestions pràctiques:

a. Les dimensions tenen una major capacitat descriptiva
b. Les dimensions permeten caracteritzar climes de diferents grups
c. Les dimensions permeten estudiar la relació entre climes



4.1.2. CARACTERÍSTIQUES DEL CLIMA LABORAL

1. El clima laboral ÉS HISTÒRIC.
2. El clima laboral CONDICIONA LES ACTITUDS.
3. El clima laboral DEPÈN DE VARIABLES DE DOS TIPUS:

- OBJECTIVES (context intern)
- SUBJECTIVES (percepcions)

4. El clima laboral ÉS MESURABLE (grau de satisfacció).
5. El clima laboral es POT DESCRIURE:

- Per TÈCNIQUES d’investigació (profunditat)
- Per PARTS de l’organització (complexitat)

6. El clima laboral CONSTITUEIX UN INDICADOR
BÀSIC PER FER EL DIAGNÒSTIC DE TOT PROCÉS
ESTRATÈGIC (anàlisi interna).



4.2. INDICADORS
A. ANTECEDENTS: Són variables que donen origen a la

emergència d’un determinat tipus de clima.
(configuren el context organitzatiu)
1. Indicadors del MEDI FÍSIC
(per exemple: espais i distribució; condicions ambientals; tipus de màquines; etc.)

2. Indicadors de l’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
(per exemple: disseny de llocs; presa de decisions; relacions internes; etc.)

B. CONSEQÜENTS: Són variables que apareixen per
l'existència d’un determinat tipus de clima.
(configuren l'aspecte actitudinal)
3. Indicadors de la CONDUCTA SOCIAL
(per exemple: conflictivitat; comunicació; disponibilitat; mobilitat; etc.)

4. Indicadors de COMPORTAMENT PERSONAL
(per exemple: productivitat; absentisme; rotació; millores; innovació; etc.)



4.3. FASES DEL PROCÉS
NOTA INICIAL: En totes les AUDITORIES TRANSVERSALS podem definir

tres fases comunes (exploratòria, descriptiva i avaluativa), encara que la
seua denominació concreta pot variar segons autors.

FASE I: EXPLORATÒRIA
Identificació del context i dinàmica organitzativa

a. S’identifiquen el màxim de VARIABLES
* Indicadors antecedents i conseqüents

b. S'utilitzen las TÈCNIQUES de:
* Anàlisi documental
* Entrevista estructurada

c. Es determina la UNITAT D’ANÀLISI
* Organització/divisió/departament/grup/etc.

d. Es concreten les VARIABLES O INDICADORS
a avaluar en cada unitat i s’analitza la interrelació
entre elles comparant-les.



4.3. FASES DEL PROCÉS
FASE II: DESCRIPTIVA
Identificació i anàlisi de les percepcions

a. Es mesuren les PERCEPCIONS sobre les cinc
dimensions (o nivells de necessitats) en persones i
grups.

b. S'utilitzaran les TÈCNIQUES següents:
* Entrevista (super) estructurada
* Qüestionaris (ad hoc): # Segons les dimensions

# Segons la tipologia

c. S’apliquen les tècniques, normalment, a TOTS els
implicats; o es fa un MOSTREIG molt ample.

d. Existeix la tendència a realitzar un TRACTAMENT
ESTADÍSTIC estàndard de les respostes.



4.3. FASES DEL PROCÉS

FASE III: AVALUATIVA
Integració de la informació

a. S’identifiquen les diferències de RESULTATS
entre les unitats estudiades i amb l'organització
global

b. Es formulen HIPÒTESIS explicatives i
ALTERNATIVES factibles.

c. Es realitza un “diagnòstic de NO-INTERVENCIÓ”.
 Projecció de l’evolució del clima laboral en les condicions
actuals i sense cap canvi planificat.

d. Es contrasten els resultats amb l’opinió d’alguns
MEMBRES qualificats (directius o/i experts).

e. S’elabora l’INFORME FINAL, amb la informació
de totes les fases en cada unitat.



AUDITORIA DE LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Tema 5: Auditoria de la Cultura  Organitzativa

5.1  ELEMENTS  CONCEPTUALS
5.1.1   Definicions
5.1.2   Característiques
5.1.3   Procés
5.1.4   Funcions

5.2  MANIFESTACIONS DE LA CULTURA
5.2.1  Introducció
5.2.2  Indicadors

5.3  AVALUACIÓ DE LA CULTURA
5.3.1  Metodologia

http://www.uv.es/


b. SUBCULTURA: Existeixen múltiples cultures en una mateixa organització.

La CULTURA TOTAL es el resultat de la interacció entre diferents
SUBCULTURES que es defineixen a partir de col·lectius amb semblances...

...en els continguts i condicions de treball,
en els nivells de formació,
en la posició a l’estructura jeràrquica
i, per tant, en els interessos que defensen.

5.1. ELEMENTS CONCEPTUALS
5.1.1. DEFINICIONS

a. CULTURA: ”Conjunt de creences, generalment no conscients, i valors 
normalment compartits pels membres de l’organització que influeixen 

en la seua conducta o comportament
en els seus criteris per prendre decisions
i en la seua manera d’analitzar i comprendre 

la realitat,
les relacions interpersonals,
la vinculació persona-organització, etc.”

(SCHEIN, 1988)



Símbols

Històries

Mites

Ritus

Presumpcions

Valors

Creences

VISIBLE

INVISIBLE

5.1. ELEMENTS CONCEPTUALS

Context



5.1. ELEMENTS CONCEPTUALS

5.1.2. CARACTERÍSTIQUES: 

1. La CULTURA organitzativa influeix en las ACTITUDS dels seus membres.

2. La CULTURA organitzativa és un reflex de la cultura del seu propi CONTEXT.

3. La CULTURA organitzativa és un element CLAU en TOT EL PROCÉS ESTRATÈGIC.

4. La CULTURA organitzativa es fa més efectiva si es manifesta CONSCIENTMENT en
els òrgans de direcció.

A. Les SUBCULTURES es manifesten clarament en els moments de canvis significatius a
les organitzacions (crisis).

B. Un individu pot pertànyer a més d’una SUBCULTURA per les seues funcions o les
seues relacions.

de socialització de coneixements específics.
C. Les SUBCULTURES són instruments: de defensa d’interessos comuns

d’incorporació d’innovacions.

D. Les SUBCULTURES es poden estendre fora de les organitzacions per relacions
corporatives (col·legis professionals, sindicats, partits polítics) o per relacions
informals (associacions de tot tipus).



5.1. ELEMENTS CONCEPTUALS

5.1.3. DINÀMICA CULTURAL (cicle de vida):

1. CREACIÓ:
 En el moment inicial de l’organització, els fundadors incorporen

els primers continguts culturals al definir la missió.
2. AJUST:

 Les aportacions posteriors són producte de la visió estratègica
de l’organització i les derivades del context social pròxim.

3. INTEGRACIÓ:
 Durant el funcionament normal la creació, manteniment i

transformació de continguts culturals són el resultat de
l’aprenentatge col·lectiu.

4. EVOLUCIÓ:
 En moments de canvi organitzatiu, l’anàlisi de situacions i la

resolució de problemes du a que certs grups potencien o frenen
els processos d’innovació cultural.



5.1. ELEMENTS CONCEPTUALS

5.1.4. FUNCIONS: Introducció

CULTURA ORGANITZACIÓ
“L’organització ÉS cultura”

• És una constant
• Estudi del seu contingut
• Estudi de la seua influència
sobre l’organització (per imposició)

ORGANITZACIÓ
“L’organització TÉ una cultura”

• És una variable
• Estudi de factors de contingència
• Estudi de la seua evolució
en l’organització (per consens)

CULTURA



a) FUNCIONS
ESTRATÈGIQUES

Per garantir els objectius estratègics, cal una CULTURA ORGANITZATIVA.
La consideració de la CULTURA té l’objectiu d’augmentar l’EFICÀCIA organitzativa.
Açò s’aconsegueix mitjançant una CULTURA ORGANITZATIVA:
A. Que definisca la missió de manera clara i consensuada.
B. Que siga flexible per analitzar i respondre o variar les exigències de l’entorn.
C. Que siga coherent amb les pràctiques i polítiques.

b) FUNCIONS
GENERALS

En el funcionament global de l’organització tindrà influència:
1. Sobre el plantejament dels problemes i de les solucions en qualsevol nivell*.
2. Sobre la importància de l’experiència i de l’aprenentatge.
3. Sobre els processos de la pressa de decisions:

a. Fent de filtre dels continguts a considerar o no.
b. Determinant la metodologia aplicada:

 Compartir o no la informació.
 Definir els rols de qui participa.
 Concretar els objectius prioritaris.

c) FUNCIONS
PERSONALS

Les conseqüències més concretes de la cultura són:
1. Proporcionar als membres mecanismes d’identitat organitzativa.
2. Potenciar el compromís de cada persona amb els objectius col·lectius.
3. Facilitar als membres patrons de conducta coherents.

5.1. ELEMENTS CONCEPTUALS
5.1.4. FUNCIONS: Nivells



CULTURA FLEXIBLE
(oberta)

CULTURA RÍGIDA 
(tancada)

FONAMENTS  LA MILLORA I EL CANVI  
PERMANENT

 EL PROCEDIMENT I 
LA NORMA

VALORS  L’ADAPTABILITAT, LA 
FLEXIBILITAT I LA CREATIVITAT

 L’ORDRE, L’OBEDIÈNCIA I LA 
LÒGICA

OBJECTIUS  LA INNOVACIÓ  I  EL RISC  TRADICIONALS  I  PREVISIBLES

DIRECCIÓ  EL LÍDER ÉS VISIONARI, 
EMPRENEDOR I  COL·LABORADOR

 EL DIRECTIU PLANIFICA, 
ORGANITZA  I  CONTROLA 

5.1. ELEMENTS CONCEPTUALS

5.1.4. FUNCIONS: Tipologia



5.2. MANIFESTACIÓ DE LA CULTURA
5.2.1. INTRODUCCIÓ

1. La CULTURA és un factor de contingència o condicionat:
 Idiosincràtic (afecta a tot el procés estratègic)
 Col·lectiu (afecta a totes les persones)
 Transversal (afecta a tota l’organització)

2. La CULTURA es troba en la pràctica totalitat de:
 Conductes, fets, pautes, objectes, imatges, processos, relacions, etc.

3. La CULTURA és més visible en:
 Els processos de socialització (en qualsevol funció objectiu).
 Els comportaments de l’alta direcció (al personalitzar els principis).
 Els moments de crisi (pel xoc entre subcultures).

4. La CULTURA es diferencia per nivells:
 Nivell profund: inconscient/implícit (relacions personals i laborals)
 Nivell superficial: conscient/explícit (artefactes culturals)



5.2. MANIFESTACIÓ DE LA CULTURA

5.2.2. INDICADORS

1. De la HISTÒRIA:
 Es tracta de la referència que prenen els membres per explicar la situació present i futura.
 Exemples: * Mites, rituals, narracions, moments clau, etc.

* Declaració de missió, principis ètics, memòria col·lectiva, etc.

2. De la COMUNICACIÓ:
 Es tracta d’identificar quines informacions es donen, entre qui, quan, per què, etc.
 Exemples:  * Revistes, documents, circulars, manuals, informes, decàlegs, etc.

*Contingut, canals i suport, direccionalitat, restriccions i barreres, etc. 

3. De la PRESA DE DECISIÓ
 Es tracta de vore quina és la distribució dels centres de poder entre persones i grups.
 Exemples: *Tipus de processos, procediments, disseny de llocs, organigrames, etc.

*  Participació, tractament d’errades, nivells de decisió, etc.

4. De la PROJECCIÓ EXTERNA
 Es tracta de la responsabilitat de l’organització en el context social on està ubicada.
 Exemples: *  Símbols, publicitat, serveis externs, etc.

*  Cooperació, relacions institucionals, RSC, etc.



FASE I: EXPLORATÒRIA (anàlisi de la situació inicial)

 Alguns indicadors es poden mesurar, simplement, amb una
OBSERVACIÓ DIRECTA sistemàtica; altres necessiten també de
l’ANÀLISI DOCUMENTAL , més o menys exhaustiu.

 Les DADES necessàries són:
 Variables de contingència internes
 Context organitzatiu (entorn general i específic)
 Història de l’organització
 Artefactes culturals

 Els RESULTATS són:
 Obtenció del mapa cultural complet
 Determinar les subcultures
 Informació per definir les tècniques idònies
 Identificar als informants clau... de cada subcultura

5.3. AVALUACIÓ DE LA CULTURA

5.3.1. METODOLOGIA-1

NOTA: És important aplicar la mateixa bateria d’indicadors a les distintes
SUBCULTURES (per nivells, per col·lectius o per unitats).



FASE  II: DESCRIPTIVA (treball d’investigació)

 Utilitza dos MÈTODES aplicats successivament:
 Primer ENTREVISTES INDIVIDUALS, per:

 Reconstruir la història de l’organització
 Analitzar la importància de diferents artefactes culturals
 Conèixer o plantejar incidents crítics

 Després TÈCNIQUES GRUPALS (mix), per:
 Aprofundir l’estudi d’alguns elements culturals
 Contrastar diverses opinions personals
 Tindre una visió col·lectiva de problemes actuals/futurs

 Elaboració de tota la INFORMACIÓ:
 Redactar un INFORME PROVISIONAL 
 Contrastar-ho amb PERSONES/GRUPS REPRESENTATIUS
 Presentar l’INFORME DEFINITIU

NOTA: Serà necessari utilitzar sistemes per ordenar la informació (DIAGRAMES).
Per exemple: De causa-efecte, d’afinitat, de relacions, etc.

5.3. AVALUACIÓ DE LA CULTURA

5.3.1. METODOLOGIA-2



FASE  III: AVALUATIVA (proposta d’alternatives)
El nucli de l’informe D’AUDITORIA DE LA CULTURA ORGANITZATIVA 

inclourà una opinió fonamentada i alternatives consensuades, sobre:
1. IDENTITAT:

 Raó de ser de l’organització (missió)
 Límits de l’organització (pertinença)
 Elements diferencials (clau o estratègics)
 Futur de l’organització (3 a 5 anys), etc.

2. POSICIONAMENT:
 Consideració de l’entorn (nivells i composició)
 Presència en l’entorn (competitivitat)
 Accions relacionades amb l’entorn:

 Intencions-expectatives
 Adaptacions-modificacions

3. INNOVACIÓ:
 Consideració del canvi (amenaça versus oportunitat)
 Procedència dels canvis (fora/dins; espontanis/programats; individu/grup;...)
 Avaluació de tot tipus d’inversions en I+D+i

NOTA: Un informe similar es podria fer  d’alguna/es SUBCULTURES, depenent
de la seua importància/influència sobre el funcionament de l’organització.

5.3. AVALUACIÓ DE LA CULTURA

5.3.1. METODOLOGIA-3



AUDITORIA DE LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Tema 6: Auditoria de la Gestió del Coneixement

6.1. ELEMENTS CONCEPTUALS
6.1.1. Definició i tipus
6.1.2. Característiques

6.2. INDICADORS
6.2.1. Introducció
6.2.2. Classificació

6.3. PROCÉS
6.3.1. Dimensions
6.3.2. Fases
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6.1.1 DEFINICIÓ I TIPUS DE CONEIXEMENT

RECURSOS
(Actius)

TANGIBLES
(materials)

INTANGIBLES
(immaterials)

• Instal·lacions
• Equips i sistemes
• BASE DE DADES
• Mitjans financers
• …Etc.

ALTRES
• Propietat intel·lectual
• Marca i patents
• Reputació i imatge

• … Etc.

HUMANS
• Innovació
• Qualitat
• Aprenentatge
• CONEIXEMENT
• … Etc.

•
INFORMACIONS•



6.1.1 DEFINICIÓ I TIPUS DE CONEIXEMENT

DEFINICIÓ: El coneixement és el resultat d’aplicar 
la intel·ligència humana a la informació, per aconseguir 
un objectiu determinat (comprendre/transformar la realitat).

TIPUS:   1. CONEIXEMENT EXPLÍCIT:
* Pot ser codificat
* Pot transformar-se fàcilment en informació
* Per exemple: procediments, normes, processos físics,...

2. CONEIXEMENT TÀCIT:
# És difícil o impossible de codificar
# No sempre es pot reduir a informació
# Per exemple: professionalitat, lideratge, treball en equip,...



ESPIRAL DE CONEIXEMENT (Nonaka i Takeuchi, 1995)



ESPIRAL DE CONEIXEMENT (Nonaka i Takeuchi, 1995)



ESPIRAL DE CONEIXEMENT (Nonaka i Takeuchi, 1997)

Dimensió
ontològica

Dimensió
epistemològica

Explícit

Tàcit

Individual Grupal Organitzatiu

Exteriorització

Interiorització

Nivell de coneixement  

Socialització

Interorganitzatiu

Combinació

Tip
us

 d
e 
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EXPLÍCIT
 Documents
 Manuals
 Altres

TÀCIT
• Persones

• Grups
• Altres

EXPLÍCIT
 Aprenentatge formal
 Gestió de la informació

• Autoinformes
• Observació sistemàtica

TÀCIT
 Aprenentatge actitudinal
 Internalització/assimilació

• Relacions personals
• Compartir experiènciesEx. Prendre decisions

Ex. Treball especialitzat

ORIGEN del coneixement RESULTAT en coneixement



6.1.2  CARACTERÍSTIQUES DEL CONEIXEMENT
1. El coneixement sols es crea en/per les persones.

NOTA: Integrar i relacionar el coneixement per aconseguir objectius (capacitat 
organitzativa), és més important que simplement acumular-lo.

2. El coneixement organitzatiu té dos components:
 El coneixement ACUMULAT en persones equip i estructura.
 El coneixement ADQUIRIT I GENERAT amb la informació disponible.

NOTA: El potencial de coneixements que es genera per la interacció entre els 
membres i dels membres amb l’entorn (capacitat organitzativa), és més important 
que la simple suma dels coneixements individuals.

3. En la gestió del coneixement cal avaluar tres factors:
 LA RELLEVÀNCIA (possibilitat de resoldre un problema concret).
 LA DISPONIBILITAT (possibilitat de tindre’l en un moment concret).
 LA UTILITAT (possibilitat d’obtenir un resultat concret).

NOTA: Formar conjunts de recursos, de qualsevol tipus, que tinguen aquestes tres 
condicions (capacitat organitzativa), és més important que el simple coneixement 
per sí mateix.



6.2.1  INDICADORS: Introducció

Cal considerar les següents qüestions prèvies:

 La gestió del coneixement existeix sempre en les organitzacions.

 Contínuament es marquen objectius i es generen pràctiques
relacionades amb el coneixement existent en l’organització.

 Eixes decisions i accions basades en el coneixement poden fer-se:
 de manera sistemàtica (planificada) o asistemàtica (caòtica);
 formant part d’una estratègia de desenvolupament organitzatiu  
o de manera espontània/emergent.

 Les manifestacions de la gestió del coneixement estan disseminades,
 tant per tota la funció de RR.HH 
 com per tot el procés estratègic.



6.2.2  INDICADORS: Classificació
A. D’IDENTIFICACIÓ (què es sap/qui ho sap)

 Competències professionals
 Processos funcionals
 Mapes de coneixement, etc... (tecnologies).

B. D’ADQUISICIÓ (com obtindre el coneixement)
 Captació de personal
 Nous processos
 Benchmarking, etc... (formació externa).

C. D’ACUMULACIÓ (on/qui/com recuperar el coneixement)
 Arxius
 Manuals
 Bases de dades, etc... (expedients).

D. DE DESENVOLUPAMENT (com millorar el coneixement)
 Noves formes d’organització
 Equips de millora
 Estudi de casos, etc (projectes).

E. DE DISTRIBUCIÓ (qui/com/quan usar el coneixement)
 Treball en equip
 Lideratge
 Grups de discussió, etc... (formació interna).

F. DE MESURAMENT (quant se sap/quin valor té)
 Rendiment/acompliment
 Polivalència/multivalència
 Potencials, etc... (necessitats de formació).



6.3.1  PROCÉS: Dimensions

Com no és possible utilitzar criteris normatius que indiquen la 
diferència de les pràctiques ACTUALS respecte d’unes suposades 
pràctiques ÒPTIMES, ... 

Per definir el context en que es produeix la gestió del coneixement 
necessitem identificar tres dimensions bàsiques :

a. La densitat del coneixement i la rapidesa de la seua 
obsolescència en l’entorn competitiu.

a. La coherència de les pràctiques amb els objectius i 
estratègies.

a. El grau d'obertura respecte a l’entorn o capacitat per 
compartir coneixements.



6.3.2  PROCÉS: Fases

Fase I. EXPLORACIÓ (Descripció de l’estudi)

Els objectius són:
• Determinar l’àmbit de l’anàlisi sobre el coneixement
• Concretar la situació del coneixement al sector i la seua dinàmica, 
pràctiques generalitzades i perspectives de desenvolupament.
• Identificar la posició del nostre nivell de coneixements dins 
l’entorn competitiu.
• Definir l’estratègia de treball: Tècniques a usar i informants clau.

Fase II. INVESTIGACIÓ (Treball de camp)

Els objectius són:
• Caracteritzar la gestió del coneixement en cada unitat organitzativa.
• Identificar la diversitat de pràctiques aplicades a partir dels 
indicadors  més adequats.
• Les tècniques d’investigació depenen de la complexitat de l’organització 
i dels objectius de treball.



6.3.2  PROCÉS: Fases

Fase III. AVALUACIÓ (Integració de la informació)

Els objectius són:
 Categoritzar o agrupar la informació per tres criteris 
complementaris:

• Les unitats d’anàlisi
• Els indicadors utilitzats
• El tipus de gestió

 Confeccionar un INFORME integrat:
• Ordenant la informació 
• Marcant les relacions
• Identificant causes de desajustos i 
• Proposant alternatives conjuntes



AUDITORIA DE LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Tema 7: Auditoria de la Informació-Comunicació

7.1. ELEMENTS CONCEPTUALS
7.1.1. Definició
7.1.2. Objectius

7.2. EL SIRH COM UN PROCÉS
7.2.1. Anàlisi del procés
7.2.2. Aplicació de la informació

7.3. TIPUS DE SIRH
7.3.1. Segons la formalització
7.3.2. Segons la tecnologia

7.4. SIRH i AUDITORIA
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UN SIRH ESTÁ CONSTITUÏT PEL CONJUNT DE MITJANS:
- MATERIALS
- INMATERIALS
- PERSONALS

QUE EN UNA ORGANITZACIÓ FORMEN EL PROCÉS:
- OBTENIR DADES
- ACUMULAR DADES
- PROCESSAR (TRACTAR) DADES
- DISTRIBUIR INFORMACIÓ

NECESSARI PER PRENDRE DECISIONS:
- FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
- IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
- AVALUACIÓ DEL PROCÉS ESTRATÈGIC

EN QUALSEVOL ÀMBIT DE LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS:
- DIRECCIÓ
- GESTIÓ
-ADMINISTRACIÓ

7.1. INTRODUCCIÓ: DEFINICIÓ



1) CONÈIXER L’EVOLUCIÓ DELS CONDICIONANTS INTERNS I 
EXTERNS

* DADES DE CADA MEMBRE/GRUP
* DADES DE LA PRÒPIA ORGANITZACIÓ 
* DADES DE L’ENTORN ESPECÍFIC
* DADES DEL ENTORN GENERAL

2) CONÈIXER LES CAUSES DE L’ÈXIT O FRACÀS DE LES 
DIFERENTS ESTRATÈGIES I POLÍTIQUES 

* ESTRATÈGIA DELIBERADA * POLÍTIQUES OBJECTIU 
* ESTRATÈGIES EMERGENTS * POLÍTIQUES INSTRUMENTALS

3) CONÈIXER DISTINTES MANERES D’USAR LA INFORMACIÓ
* DISTRIBUCIÓ DE LA INFORMACIÓ: - PERSONES, GRUPS, UNITATS.

- PROCESSOS, PROJECTES, FUNCIONS. 
- INTERNA, EXTERNA.

4) CONÈIXER ELS RESULTATS DE LES DECISIONS EXECUTADES 
PER REPLANTEJAR EL PROCÉS

* FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE RR.HH.
* IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE RR.HH.
* AVALUACIÓ DEL PROCÉS ESTRATÈGIC

7.1. INTRODUCCIÓ: OBJECTIUS
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RETROALIMENTACIÓ
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7.2. EL SIRH COM UN PROCÉS



 LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
IMPLICA UNA DIRECCIÓ PER ANTICIPACIÓ (actitud proactiva);

PER TANT SEMPRE SERÁN NECESSÀRIES 
INFORMACIONS SOBRE ELS FETS I COMPORTAMENTS ACTUALS, 

PERÒ TAMBÉ SERÀ ESSENCIAL TINDRE 
INFORMACIÓ RESPECTE A POSSIBLES ESCENARIS NOUS.

 EN EL PROCÉS DE DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DELS RECURSOS HUMANS
A L’EMPRESA LI INTERESSA LA INFORMACIÓ

(QUANTITATIVA I/O QUALITATIVA) NECESSÀRIA 
PER DUR A TERME CORRECTAMENT …tot el procés estratègic.

És a dir, TANT L’ADOPCIÓ DE DECISIONS
COM L’EXECUCIÓ DE LES ACCIONS DERIVADES DE EIXES DECISIONS, 

AIXÍ COM LA INFORMACIÓ QUE PERMET AVALUAR
SI TOT AQUEST PROCÉS S’HA REALITZAT ADEQUADAMENT.

7.2. APLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ (Ia)



LA FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA NECESSITA INFORMACIÓ
QUANTITATIVA, I SOBRETOT QUALITATIVA (per canals verticals), RESPECTE
DE L’ENTORN I DEL CONTEXT INTERN PER REALITZAR EL DIAGNÒSTIC
ESTRATÈGIC I AVALUAR LES DIFERENTS OPCIONS ESTRATÈGIQUES
REFERIDES ALS RECURSOS HUMANS.

 EN LA IMPLANTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA, ELS ENCARREGATS D’ADQUIRIR,
ESTIMULAR I DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES DELS RECURSOS HUMANS
NECESSITEN CONEIXER AMB DETALL QUÉ DEUEN FER I CÒM FER-HO (PLANS
D’ACCIÓ), MITJANÇANT INFORMACIÓ SOBRETOT QUANTITATIVA per canals
horitzontals.

AL REALITZAR L’AUDITORÍA DEL PROCÉS ESTRATÈGIC TOT TIPUS
D’ANÁLISI (DE CONTROL I D’AVALUACIÓ) NECESSITA DE LES
INFORMACIONS ADEQUADES (QUANTITATIVES I QUALITATIVES; per tot
tipus de canal, també laterals) QUE PERMETEN CONÈIXER ELS RESULTATS DE
L’EXECUCIÓ DELS PLANS I, A MÉS, VERIFICAR SI L’ESTRATÈGIA DE RR.HH.
S’HA ELABORAT CORRECTAMENT I SI NO HI HA CANVIS EN ELS
CONDICIONANTS QUE PUGEN INFLUIR EN LA SEUA VIABILITAT.

7.2. APLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ (Ib)



7.2. APLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ (IIa)
(Sistema d’informació-comunicació)

AVALUAR
I

PROPOSAR

TRACTAR
I

PRESENTAR

ACUMULAR
I

RECUPERAR
DADES

INFORMACIÓ

ESTUDI ELABORACIÓ APLICACIÓ

OBTENCIÓ
DADES 

EXTERNES

OBTENCIÓ
DADES 

INTERNES

DISTRIBUCIÓ 
INTERNA 

D’INFORMACIÓ

DISTRIBUCIÓ 
EXTERNA

D’INFORMACIÓ

SISTEMA 
DE

COMUNICACIÓ

• Transmissió
• Mobilització

SISTEMA 
DE

COMUNICACIÓ

• Comportament
• Participació

RETROALIMENTACIÓ



7.2. APLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ (IIb)

 EL SISTEMA D’INFORMACIÓ NO SOLS DEU PROPORCIONAR LA INFORMACIÓ
QUE CADA USUARI NECESSITE, SINÓ QUE TAMBÉ DEU DIFUNDIR LA INFORMACIÓ A
ALTRES PERSONES DINS I FORA DE L’ORGANITZACIÓ (sistema d’informació-comunicació).

 LA COMUNICACIÓ ES LA TRANSMISSIÓ o transferència D’INFORMACIÓ ENTRE DOS
O MÉS MEMBRES DE L’EMPRESA I L’EXTERIOR (O VICEVERSA); A TRAVÉS D’UN CANAL
DE REALIMENTACIÓ QUE FA POSSIBLE ESTABLIR EL DIÀLEG ENTRE L’EMISSOR I EL
RECEPTOR DEL MISSATGE (SISTEMA DE COMUNICACIÓ).

 LA COMUNICACIÓ INTERNA ACTÚA TAMBÉ COM FACTOR DE MOBILITZACIÓ
DELS RECURSOS HUMANS AL DESENVOLUPAR LES RELACIONS ENTRE ELS MEMBRES
DE L’EMPRESA, AIXÍ COM EL SENTIMENT DE PERTENÈNCIA A L’EMPRESA I, PER TANT,
LA SEUA INTEGRACIÓ EN ELS PROCESSOS ESTRATÈGICS.

 EL SISTEMA DE COMUNICACIÓ SERVEIX, A MÉS, PER OBSERVAR I AVALUAR EL
COMPORTAMENT DE LES PERSONES, PER POTENCIAR-LO O CANVIAR-LO; DESPRÉS DE
CONEIXER LES SEUES SUGERÈNCIES/PROPOSTES I ARREPLEGAR LES DADES CAPTADES
O GENERADES PER ELLES MATEIX (PARTICIPACIÓ).

UN SISTEMA DE COMUNICACIÓ DIRECTIU POT SER ÚTIL PER REBRE I
TRANSMETRE INFORMACIÓ QUE AJUDE A CREAR O CANVIAR LA CULTURA
ORGANITZATIVA; PER PODER DEFINIR LA PRÒPIA IDENTIDAD DE L’ORGANITZACIÓ; I
PER COMPARTIR LA MISSIÓ DE L’EMPRESA.



• PROCÉS INFORMAL

• ÚS  DISCONTINU

• SUPORT HUMÀ

• PROCÉS FORMAL

• ÚS SISTEMÀTIC

• SUPORT MECANITZAT

• MÈTODES ESTÀTICS
• VARIABLES DESAGREGADES

Estadístiques Ratios

Gràfics

• MÈTODES DINÀMICS
• VARIABLES AGREGADES

Enquestes
Balanç Social

Auditoria de RRHH

7.3.1.  TÍPUS DE SIRH: SEGONS LA FORMALITZACIÓ



 ESTADÍSTIQUES

 ENQUESTES D’OPINIÓ

 BALANÇ  SOCIAL

 AUDITORIA de RRHH

 Inventaris i sèries
 Índex i taxes
 Indicadors 

 Tendències del clima laboral
 Identificació de qüestions clau
 Participació en plans i programes 
 Entrevistes de ruptura

 Política d’ocupació
 Política de compensació
 Política de formació
 Política de relaciones laborals
 Política de condiciones de treball 

 AUDITORIES DE GESTIÓ
 Funcions objectiu
 Funcions instrumentals

 AUDITORIES DE DIRECCIÓ
 Funcions transversals
 Procés estratègic

7.3.1.  TIPUS DE SIRH: SEGONS LA FORMALITZACIÓ



7.3.2.  TIPUS DE SIRH: SEGONS LA TECNOLOGIA

DPS MIS DSS SISTEMES 
EXPERTS

FONTS Internes Internes Diverses Tots els nivells

DADES Numèriques Numèriques Quantitatives Quantitatives i 
qualitatives

PROCÉS Electrònic Informàtic Informàtic Programes de 
simulació

INFORMACIÓ Desagregada i 
parcial

Models de decisió 
programada

Agregada i 
general

Interrelacionada 
i interactiva

ÚS
Nòmines

Jubilacions
Absentisme, etc.

Sistemes d’incentius
Valoració de llocs

Rotació de llocs, etc.

Planific. de plantilles
Avaluació del treball
Clima laboral, etc.

Cultura
Comunicació

Aprenentatge, etc.

ÀMBIT Administració Gestió Direcció Direcció



7.4  SIRH i AUDITORIA: DIFERÈNCIES BÀSIQUES
LA FUNCIÓ DE DIRECCIÓ ÉS ACTUALMENT MOLT COMPLEXA I, CADA VEGADA MÉS, RESULTA 

IMPOSSIBLE EL CONTROL DIRECTE; AÇÒ FA QUE ELS DIRECTIUS DEPENGEN DEL BON 
FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ PER REALITZAR LES AUDITORIES NECESSÀRIES.

ARA BÉ, NO DEBEM CONFONDRE ELS DOS CONCEPTES:

El S.I. és una ferramenta tècnica que 
compleix una funció de recolzament.

Una AUDITORIA fiable depén de moltes 
altres decisions “NO tècniques”.

El S.I. aporta elements necessaris per 
realitzar qualsevol fase del procés estratègic.

Una AUDITORIA necessita informació 
específica per fer un control i avaluació 
concret.

El S.I. pot ser de molts tipus i obtindre tota 
classe d’informacions.

Una AUDITORIA usarà el tipus de sistema 
i la classe d’informació que s’ajuste als 
objectius  o a l’àmbit d’anàlisi.

El S.I. té com a referència clau les 
tecnologies de la informació-comunicació 
(TIC).

Una AUDITORIA no té un marc general de 
principis que done una referència 
objectiva, homogènia i estable al treball 
dels auditors.

El S.I. sols  necessita d’una o poques 
persones que el mantinguen en condicions.

Una AUDITORIA és essencial que siga el 
producte de la participació de tots els 
implicats en el procés.



L’AVALUACIÓ DEL MATEIX SISTEMA D’INFORMACIÓ DE 
RECURSOS HUMANS (SIRH) PRETÉN DETERMINAR:

1. LA SEUA NECESSITAT CONCRETA
a. Grau d’ESPECIFICITAT de les informacions segons els 
usuaris
b. INTEGRACIÓ dels sistemes parcials que composen el 
sistema d’informació-comunicació

2. LA SEUA UTILITAT REAL
a. COSTOS financers i relació amb els resultats organitzatius
b. Relació entre TEMPS DE GESTIÓ del sistema i resultats

3. LES SEUES DISFUNCIONS
a. Grau d’actualitat i VIGÈNCIA de les informacions
b. TEMPS DE RESPOSTA per obtenir les informacions adients

7.4. AVALUACIÓ DEL SIRH: Objectius



ACTUALMENT ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ-COMUNICACIÓ:

1. VINCULEN LA FORMULACIÓ, LA IMPLEMENTACIÓ I 
L’AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA

2. UTILICEN MÉS INDICADORS QUALITATIUS I EXTERNS

3. POTÈNCIEN LA INTERACCIÓ DEPARTAMENTAL I JERÀRQUICA

4. ORIENTEN L’AVALUACIÓ I CONTROL A LLARG TERMINI

«LA LIMITACIÓ DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ FORMAL COM
GARANTIA PER A L’AUDITORIA DE LES VARIABLES ESTRATÈGIQUES, DE
L’ORGANITZACIÓ OBLIGA A USAR MECANISMES COMPLEMENTARIS,
PRINCIPALMENT INFORMALS, LLIGATS AL COMPORTAMENT
INDIVIDUAL I A LA CULTURA ORGANITZATIVA»

7.4.AVALUACIÓ DEL SIRH: Evolució 
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