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Introducció

Les organitzacions estan formades per persones. Persones que es comu-

niquen, persones que treballen plegades per tal d’assegurar el desenvolu-

pament diari de les organitzacions. Cada dia es produeixen multitud de

processos de comunicació que involucren les persones de l’organització; la

manera en què es realitzen afectarà el comportament global. Per aquest

motiu, en aquesta unitat didàctica tractarem el paper de la comunicació

dins de la vida de l’organització i els mecanismes per millorar les nostres

habilitats comunicatives dins de l’àmbit laboral.

La relació de les persones de l’organització propicia l’aparició de conflic-

tes entre els seus membres. L’organització els ha de detectar i gestionar

adequadament per tal que puguin suposar un motor d’innovació i de canvi

sense suposar elements d’enfrontament i desgast en les organitzacions.

La negociació és una d’aquestes vies de resolució pacífica dels conflictes,

ja que, per mitjà del diàleg i la comunicació, permet assolir acords en be-

nefici mutu i de l’organització. 

Aquesta unitat didàctica està composta de dos nuclis d’activitat. En el nucli

d’activitat, “La comunicació en l’entorn laboral”, es treballa el concepte de co-

municació, fent un estudi dels seus diferents elements i etapes, així com les

barreres que poden sorgir i que dificulten aquesta comunicació. 

En un moment es farà una reflexió sobre els nivells i tipus de comunicació

que es donen en l’àmbit empresarial, proposant una sèrie de tècniques que

han de permetre millorar les vostres competències comunicatives en l’en-

torn laboral.

En el nucli d’activitat “Conflicte i negociació” s’abordaran els tipus de con-

flicte que es donen en l’empresa i el paper que tenen aquests en l’organit-

zació. Es farà una aproximació al concepte de negociació com a via de

solució de conflictes, treballant els tipus , fases i elements de les negociaci-

ons. L’estudi d’aquestes magnituds possibilitarà comprendre el funciona-

ment de les tècniques que han de permetre millorar la capacitat de

negociació, fent una especial incidència en aquelles tècniques de manipula-

ció pròpies de les negociacions competitives i en les tècniques que han de

permetre efectuar negociacions cooperatives que generin guanys mutus

per a les parts implicades.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient fer una

primera lectura del material teòric, i anar fent les activitats i els exercicis

d’autoavaluació que es proposen en el material web. Els annexos proposats

han de permetre donar una visió més profunda sobre alguna de les matèries

tractades i veure’n la plasmació en supòsits pràctics. 
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços de fer el següent:

1. Explicar quins són els elements del procés de comunicació.

2. Conceptualitzar els termes més importants de la comunicació i con-

cretar-los en la comunicació que es produeix en l’àmbit laboral.

3. Adquirir habilitats per millorar la comunicació en tots els canals

possibles a l’empresa.

4. Conèixer estratègies pràctiques de comunicació en l’entorn de tre-

ball.

5. Descobrir la funció que compleix la comunicació personal en les or-

ganitzacions.

6. Identificar les barreres que dificulten una comunicació eficaç.

7. Analitzar per què succeeixen els conflictes en el grup.

8. Distingir entre conflicte funcional i conflicte disfuncional.

9. Conèixer les tècniques i estratègies de solució de conflictes.
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1. La comunicació en l’entorn laboral

La comunicació és inherent al funcionament de tota organització; en qual-

sevol col·lectiu humà la comunicació que s’estableix entre els seus mem-

bres és el que els permet transmetre informació i construir les relacions

entre ells. Comunicar impregna totes les activitats de l’organització; les

funcions de planejar, organitzar, dirigir, executar, etc. requereixen activi-

tats de comunicació. 

La comunicació esdevé un element fonamental en tots els processos que

es desenvolupen en l’organització i n’és un element clau, tant en l’àmbit

interpersonal, en allò que fa referència a la motivació de les persones dins

l’organització, com en els aspectes organitzacionals, que fan referència a

la cultura de l’organització. La comunicació és una eina que possibilita que

els membres de l’empresa assoleixin les seves fites individuals i de grup.

1.1. El procés de comunicació

La comunicació és un element important en la nostra vida social, ja que el

realitzem de manera constant –i moltes vegades inconscient– tant eme-

tent com rebent missatges. 

Aquests símbols que utilitzem en la comunicació poden ser verbals o no

verbals; el llenguatge seria el sistema de símbols més evolucionat i espe-

cífic de la raça humana.

La comunicació pot ser entesa com un procés psicològic i interactiu, per

mitjà del qual les persones influeixen en els altres i transformen el seu en-

torn.

La comunicació va molt més enllà de les paraules que emetem; la comu-

nicació a través del llenguatge només és una petita part de la nostra ex-

pressivitat com a éssers humans. Les investigacions dutes a terme per

alguns autors demostren que en una presentació davant un grup de perso-

nes, el 55% de l’impacte és determinat pel llenguatge corporal (postura,

gestos i contacte visual); el 38% pel to de veu, i només el 7% pel contingut

de la presentació expressat a través del llenguatge oral. 

La comunicació consisteix en l’intercanvi d’informació i coneixe-

ments d’una persona o grup a una altra, a través d’una sèrie de sím-

bols comuns.

La veu i el llenguatge corporal condicionen el
significat d’allò que diem.
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1.1.1. Esquema del procés de comunicació

En la figura 1 es mostra el procés que segueix la comunicació, des de

l’emissor, que transmet el missatge, fins al receptor, que el rep.

Figura 1. Esquema del procés de comunicació

1.1.2. Elements del procés de comunicació

La comunicació és el resultat de l’enteniment entre emissor i receptor, però

en aquest procés intervenen una sèrie d’elements que la condicionen: emis-

sor, receptor, missatge, codi, context, canal, soroll i retroacció o feed-back

• Emissor: és la persona que transmet el missatge al receptor, i espera alho-

ra una resposta seva sobre aquest missatge. Pot ser una persona o un grup

de persones. En el marc d’una organització, l’emissor és aquell treballador

o responsable amb idees, intencions, informació i propòsit de comunicar-

se.

• Receptor: és la persona o persones de l’organització que són destinatà-

ries de la comunicació. És vital per assegurar que hi ha comunicació; si

no hi hagués receptor, no n’hi hauria, ja que la comunicació no es defi-

neix pel missatge que s’emet, sinó pel que el receptor interpreta

d’aquest missatge.

• Missatge: és el contingut d’allò que es vol transmetre; pot ser una idea,

una informació, sentiments...

El missatge pot adoptar una forma verbal o no verbal i pot consistir en

llenguatge escrit, llenguatge oral, mirades, to de veu, postures del cos, etc.

Dins de les organitzacions, els responsables de grup tenen moltes finali-

tats a l’hora de comunicar-se amb els membres del seu equip: fer que els

altres entenguin les seves idees; entendre les idees de les persones del

grup, induir-los a un comportament o una acció concreta, etc. El missatge

El significat de la comunicació 
és la resposta que s’obté. 

No comunicar

Els estudiosos de la comunicació 
diuen que no és possible no 
comunicar; algun tipus de 
missatge s’emet fins i tot quan 
no es diu res i s’està quiet.
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és allò que l’emissor vol comunicar al receptor i la seva forma estarà de-

terminada, en molts casos, pel mitjà a través del qual aquest es transmet.

• Codi: és el conjunt de símbols o signes específics que utilitza l’emissor per

expressar el seu missatge. Perquè la idea o informació que l’emissor vol

transmetre es pugui comunicar cal que la tradueixi a un conjunt sistemà-

tic de símbols, per exemple, el llenguatge escrit. La funció de la codificació

és proporcionar la forma a través de la qual les idees i intencions es poden

formular com a missatge.

• Canal: és el mitjà a través del qual es transmet el missatge. En una orga-

nització, la comunicació es pot realitzar a través de diferents canals, tant

escrits com orals: comunicacions personals, telèfon, reunions de grup, co-

municació telemàtica, etc.

• Context: consisteix en la situació en què es troben les persones que es co-

muniquen i que permet fer una correcta comprensió del missatge que

l’emissor ha volgut emetre. Un mateix missatge en diferents contextos la-

borals pot tenir significats molt diferents. 

• Soroll: són tots aquells aspectes aliens a la comunicació interpersonal que

dificulten la comprensió del missatge i que es poden produir en qualsevol

etapa del procés. Podem considerar que hi ha un soroll en una comunica-

ció escrita en què no s’entén la lletra de l’emissor, la qual cosa dificulta la

comprensió del missatge per part del lector.

• Retroacció o feed-back: consisteix en la resposta que el receptor està

proporcionant a l’emissor sobre l’impacte que li causa el missatge que

aquest li ha dirigit. La retroacció és de gran importància en el procés

comunicatiu, ja que permet determinar a l’emissor si el receptor ha re-

but correctament el missatge i l’ha comprès. La resposta del receptor

al missatge emès per l’emissor pot consistir en un missatge oral, un

gest, una mirada, etc.

La retroacció en les comunicacions telefòniques

En la comunicació oral en què emissor i receptor estan cara a cara, la retroacció acostuma a produir-
se amb mirades o gestos corporals per part del receptor; una manera habitual d’acabar una conversa
és desentendre-se’n, no mirant els ulls de l’interlocutor, per exemple. 

En les converses telefòniques, la retroacció no es pot produir amb aquests gestos corporals i, per
tant, és necessari formular petits comentaris, per tal que l’emissor sàpiga que l’estem escoltant i en-
tenem el missatge que ens transmet.

1.1.3. Etapes del procés de comunicació

La comunicació és un procés interactiu i dinàmic que des del moment que

s’inicia, amb la necessitat de l’emissor d’efectuar una comunicació, fins

que arriba al punt final en què aquest té constància que la seva informació

 Persones comunicant-se amb el llenguatge
dactilogràfic per a persones sordes.

Qualsevol element que pertorba 
o distorsiona la comunicació
és un soroll.
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ha estat rebuda pel receptor recorre una sèrie d’etapes. El procés de co-

municació es planteja en les etapes següents:

1) Configuració de la idea: l’emissor vol transmetre una idea. La primera

etapa consisteix en l’elaboració de la informació que vol transmetre.

Aquesta ha d’estar confeccionada en funció de l’objectiu que vol aconse-

guir, triant també el codi i el canal que li semblin més adequats en funció

del tipus de missatge i del receptor.

2) Codificació: tan bon punt la informació està elaborada, aquesta s’ha de

codificar per mitjà de senyals que puguin ser compresos tant per l’emissor

com pel receptor. Per tal que la comunicació es produeixi, és necessari que

l’emissor i el receptor reconeguin el codi emprat i donin un significat idèn-

tic als senyals que componen el missatge.

3) Transmissió del missatge: l’emissor, un cop ha elaborat i codificat el

missatge, el transmet a través del canal seleccionat, per tal que arribi al

receptor. Perquè aquesta comunicació sigui efectiva és necessari que el

canal escollit sigui l’adequat en funció del tipus de comunicació i que no

es produeixin sorolls o pertorbacions que dificultin o impedeixin la co-

municació. 

4) Recepció: la transmissió del missatge permet que el receptor el rebi a

través dels seus sentits. El destinatari del missatge ha d’estar en disposi-

ció de rebre’l per tal que la comunicació s’efectuï.

5) Descodificació: un cop rebut el missatge per part del receptor, aquest

l’ha de descodificar, interpretant el conjunt de senyals emesos per l’emis-

sor i comprenent el missatge que ha rebut.

6) Retroacció o feedback: és l’últim pas del procés de comunicació, el re-

ceptor completa el procés de comunicació en transmetre una resposta ver-

bal o no verbal a l’emissor, que indica si ha comprès correctament el

missatge.

1.1.4. Barreres de la comunicació

La comunicació és un acte complex que, perquè sigui efectiu, requereix

que tots els elements que hi intervenen estiguin alineats amb la finalitat

comunicativa que es pretén. Parlar llenguatges diferents, la falta d’entesa

o la inexistència d’un context comú són alguns dels elements que poden

provocar interferències que dificultin o impedeixin la comunicació. 

Aquestes interferències apareixen tant en les relacions personals com en

les relacions internes de l’empresa i les anomenem barreres.

La primera fase del procés de 
comunicació consisteix en el fet 
que l’emissor decideixi què vol dir, 
com ho vol dir i a qui ho vol dir. 

La codificació consisteix en la tria 
per part de l’emissor d’un 
llenguatge determinat, que 
anomenem codi.

Una vegada codificat el missatge, 
cal triar un determinat canal de 
comunicació per emetre’l.

La bilateralitat 
de la comunicació

La comunicació és un procés 
bilateral i dinàmic; quan el 
missatge ha estat transmès per 
l’emissor, el receptor mitjançant la 
retroacció li ofereix informació que 
li permet saber si ha entès el 
missatge. D’aquesta manera, la 
informació flueix de l’emissor al 
receptor, i novament a l’emissor. 
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Les barreres de comunicació poden ser de diferent tipus:

• Barreres personals: són aquelles interferències de la comunicació que es

deriven de les emocions, dels mals hàbits d’escolta i de la personalitat o

sistema de valors de l’emissor o el receptor.

Algunes barreres personals

No escoltar, la manca de concentració, la particular personalitat de l’emissor o el receptor o les
emocions de vergonya, irritació, ira, enuig… són alguns exemples de barreres personals que di-
ficulten la comunicació. En l’àmbit laboral, són molt freqüents les barreres personals; un treba-
llador que tingui un problema personal amb el seu cap, perquè aquest té actituds molt
autoritàries, estarà a la defensiva, i qualsevol missatge que rebi d’ell estarà distorsionat per
aquest sentiment de rebuig. La comunicació és més eficient quan hi ha sintonia entre l’emissor
i el receptor.

En la figura 2 es mostra com actuen les barreres personals; com es creen

les actituds i com es poden modificar. El sistema receptor, a més dels pen-

saments, també depèn dels sentiments i les actituds. L’esquema mostra

de quina manera es formen i es modifiquen aquests.

Figura 2. Manera d’actuació de les barreres personals

• Barreres físiques: són les interferències que es produeixen en l’ambient

en què s’efectua la comunicació. Són barreres físiques el soroll, la manca

de temps, un espai poc apropiat, unes obres en l’edifici del costat que pro-

dueixen molt de soroll i dificulten la comunicació de les persones que es-

tan fent una reunió, etc.

Les barreres de la comunicació són interferències personals, físi-

ques o semàntiques que dificulten o impedeixen que la comunicació

es realitzi de manera efectiva.

Les emocions actuen com a filtres 
de qualsevol acte de comunicació. 

La subjectivitat 
de la realitat

La realitat és sempre subjectiva i, 
per tant, depèn de cada individu. 
Les persones interpretem el que 
ens mostren els sentits i la imatge 
que ens formem l’anomenem 
realitat. 

Barreres físiques i barreres 
personals

Les barreres físiques provoquen 
una reacció diferent de les 
personals; ja que tant l’emissor 
com el receptor tenen interès a 
eliminar-les per afavorir la 
comunicació, cosa que no sempre 
succeeix amb les personals.
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• Barreres semàntiques: són aquelles que tenen l’origen en la interpretació

incorrecta del significat dels símbols que s’utilitzen en la comunicació.

Una interpretació equivocada del significat d’algun dels símbols utilitzats

o una pèrdua o deformació dels significats de la comunicació són barreres

semàntiques. 

Les barreres semàntiques

L’existència d’un context comú entre l’emissor i el receptor disminueix la probabilitat que es produei-
xin aquests tipus de barreres.

Per tal d’evitar barreres semàntiques, l’emissor s’ha de situar en el paper del receptor i codificar els
símbols tenint en compte la manera com aquest els interpreta. 

Una altra manera de minimitzar els errors de comunicació produïts per barreres semàntiques és re-
córrer a la retroacció per tal de verificar si efectivament el missatge ha estat entès tal com l’emissor
tenia intenció de fer-ho.

1.2. La comunicació en l’entorn laboral

Perquè una organització funcioni és necessari que tingui una bona po-

lítica de comunicació, que estableixi els canals necessaris per informar

i escoltar els treballadors en relació amb aquells temes que els afecten i

que fomenti la seva participació en les decisions de l’empresa. Perquè

això sigui possible, ha de tenir un bon sistema d’informació que perme-

ti que el treballador tingui accés als canals d’informació i comunicació

necessaris.

La política de comunicació interna es considera una de les polítiques més

importants del departament de recursos humans. Aquesta funció implica

millorar els canals de comunicació interna vetllant per la coherència en-

tre els missatges emesos per l’organització i la seva percepció per part

dels seus destinataris. 

Desenvolupar una bona política de comunicació interna implica consi-

derar la comunicació com una font de desenvolupament, integració i

implicació dels seus membres, i una visió compartida de la realitat. 

La comunicació interna es basa a rebre informació (seleccionant-la i pro-

cessant-la) i difondre-la als membres de l’organització (comunicant-la, for-

malitzant-la, triant el canal i valorant-ne l’impacte).

La política de comunicació interna de l’empresa és el sistema de re-

lacions establertes entre les persones, els departaments i les funcions

de l’empresa que han de constituir un tot organitzat, dissenyat se-

gons els objectius de l’empresa.

Beneficis d’una 
comunicació interna eficaç

• Possibilita una reducció de la 
conflictivitat.

• Incrementa la identificació del 
treballador amb l’empresa.

• Millora el clima intern i 
augmenta la cohesió del grup.

• Suposa un increment del 
rendiment i la productivitat.

• Eleva l’autoestima de les 
persones.



Relacions en l’equip de treball 13 Comunicació i negociació

1.3. Nivells i tipus de comunicació en l’entorn laboral

Dins de les organitzacions hi ha diferents tipus de comunicació. En una

primera aproximació al tema hem de diferenciar la comunicació en funció

de l’origen de les parts que hi intervenen i, en aquest sentit, diferencia-

rem la comunicació interna, que és la que es realitza en el si de l’organit-

zació entre els seus diferents membres, de la comunicació externa, que fa

referència a aquells processos d’intercanvi d’informació que manté l’em-

presa amb el seu entorn.

Analitzarem només els processos de comunicació interna que es produei-

xen en l’empresa. Per classificar-los utilitzarem diferents criteris:

• En funció de l’estructura o la xarxa utilitzada.

• En funció de la direcció del flux de la informació.

• En funció de la periodicitat.

• En funció del mitjà utilitzat.

En la taula 1 classificarem els diferents tipus de comunicació que es pro-

dueixen en l’empresa en funció d’aquests criteris.

Taula 1. Classificació dels processos de comunicació dins de l’empresa

1.3.1. Comunicació en funció de l’estructura o xarxa utilitzada: 

comunicació formal i informal

Dins de les organitzacions, es produeixen dos tipus de comunicació dife-

rent en funció de si aquesta s’efectua dins l’estructura jeràrquica de l’em-

presa o es fa al marge d’aquesta estructura.

La comunicació interna de l’empresa és el conjunt de processos

que permeten l’intercanvi d’informació entre els membres dels

diferents estaments jeràrquics i departaments de l’organització. 

Les noves tecnologies de la comunicació
i la informació han afavorit la comunicació

interna a l'empresa.

Criteri de classificació Tipus de comunicació

Estructura o xarxa utilitzada
• Formal
• Informal

Direcció del flux 
d’informació

• Descendent
• Ascendent
• Horitzontal
• Transversal

Del mitjà
• Oral
• Escrita

De la periodicitat

• Permanent
• Amb periodicitat fixa
• Amb periodicitat variable
• Ocasionals
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La comunicació formal està subjecta a les normes, procediments

i canals establerts per l’organització, i els que hi participen ho fan

en funció del rol que tenen assignat en l’organització.

Els canals més habituals que s’utilitzen en la comunicació for-

mal són els taulers d’anuncis, bústies de suggeriments, entre-

vistes, cartes, revista d’empresa, intranet de l’organització,

correu electrònic...

La funció principal de la comunicació formal és la transmissió d’ordres i

informacions per part de l’organització, la coordinació dels recursos mate-

rials i humans de l’empresa i la coordinació entre els diferents departa-

ments i persones dins de l’organització. 

Els fluxos de comunicació informal milloren la comunicació a l’empresa

en crear canals alternatius que sovint són més ràpids i eficaços que els ca-

nals formals. En algunes ocasions, aquestes xarxes serveixen per substi-

tuir les xarxes formals ineficaces i expressar sentiments i informacions

que no poden circular per la xarxa formal.

Els rumors

El sistema de rumors és un important canal de comunicació informal en totes les organitzacions.
És un mecanisme de comunicació més ràpid i efectiu que els sistemes formals de comunicació
dins de l’organització. Els rumors suposen una proximitat entre els treballadors i poden suposar
un alliberament de la tensió i l’estrès. El problema que plantegen els rumors és la facilitat que
tenen de distorsionar el missatge, ja que no hi ha cap garantia sobre la fiabilitat i l’origen de la
informació que hi circula i és fàcil que es produeixin distorsions en les successives transmissions
del missatge.

1.3.2. Comunicació en funció de la direcció del flux d’informació: 
comunicació ascendent, descendent, horitzontal i transversal

L’estructura de l’organització estableix una sèrie de nivells jeràrquics. En

funció de la direcció que prengui el flux d’informació que circula a través

La comunicació formal és aquella que es realitza dins de

l’estructura formal de l’organització, seguint els nivells

jeràrquics establerts.

La comunicació informal és la que es produeix al marge de l’estruc-

tura formal de l’organització i sorgeix de manera espontània i flexi-

ble entre els membres de l’organització.

Tipus de xarxa de comunicació formal a l’empresa
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d’aquesta estructura, diferenciarem la comunicació ascendent, descen-

dent, horitzontal i transversal.

L’objectiu principal de la comunicació descendent és informar, coordinar

i motivar el treballador. Per mitjà d’aquesta comunicació es transmeten

les ordres i instruccions sobre la realització de les tasques i sobre els pro-

cediments i pràctiques que es realitzen en l’organització. 

Les formes més habituals de comunicació descendent en les organitza-

cions són la comunicació cara a cara, les reunions, les conferències, les

videoconferències, els taulers d’anuncis, les memòries, les circulars,

etc.

La finalitat de la comunicació ascendent és que l’organització tingui co-

neixement de les necessitats i expectatives dels treballadors i permeti

que aquests puguin manifestar les seves queixes i suggeriments i,

d’aquesta manera, se sentin involucrats en el funcionament de l’orga-

nització. 

Les formes més habituals són la comunicació cara a cara, les entrevistes

informals, les enquestes, les bústies de suggeriments, etc. 

La comunicació horitzontal és bàsica en les organitzacions, ja que, d’una

banda, possibilita el funcionament general de l’empresa i, a més, facilita

la relació entre els companys, la qual cosa redunda en l’obtenció d’un bon

clima de treball. 

La comunicació descendent és la que circula des dels directius fins

als treballadors, és a dir, de dalt a baix en l’organització.

La comunicació ascendent és aquella en què la informació flueix

dels treballadors cap als seus caps, és a dir, de baix a dalt en l’estruc-

tura jeràrquica de l’organització. 

La comunicació horitzontal és la comunicació que s’estableix entre

els membres d’un mateix nivell jeràrquic.

La comunicació en diagonal és la que es produeix entre dos mem-

bres de l’empresa que tenen diferents nivells jeràrquics i, a més,

són de departaments diferents.

La comunicació ascendent

La comunicació ascendent 
proporciona retroacció sobre el 
grau de satisfacció dels 
treballadors i sobre com avaluen 
aquests l’actuació dels directius.

Les formes més habituals de 
comunicació horitzontal són les 
reunions de treball, els informes, 
els correus electrònics, etc.
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1.3.3. Comunicació en funció del mitjà utilitzat: oral i escrita 

La utilització del codi de signes lingüístic pot donar lloc a dos tipus dife-

rents de comunicació: la comunicació oral i la comunicació escrita.

Quan es produeix aquesta presència física directa dels interlocutors, la re-

troacció és immediata i es produeix normalment a través dels signes no

verbals de la comunicació (mirada, postures del cos, etc.).

1.3.4. Comunicació en funció de la freqüència: permanents, 

amb periodicitat fixa, amb periodicitat variable i ocasionals

La comunicació en funció de la freqüència és segons la periodicitat

amb què es realitzen les comunicacions en l’organització. Diferencia-

rem entre:

• Comunicacions permanents: són les que s’utilitzen de manera cons-

tant per transmetre informació necessària per al desenvolupament

diari de l’organització (comunicació cara a cara, instruccions escri-

tes, etc.).

• Comunicacions amb periodicitat fixa: són les que no tenen caràcter diari

però sí una freqüència determinada (reunions setmanals o quinzenals pla-

nificades, etc.).

• Comunicació de periodicitat variable: es realitzen sovint però sense estar

predeterminat el moment en què s’efectuaran. Es poden adaptar amb

més facilitat a la situació i les necessitats concretes de l’organització (cor-

reu electrònic, reunions ocasionals, etc.).

• Comunicacions ocasionals: són les que es realitzen de manera excepcional

quan la situació ho requereix (realització de jornades sobre temes con-

crets, tallers o workshops, etc.).

La comunicació oral consisteix en qualsevol tipus de comunicació

en què s’utilitzi la veu com a transmissor, sia en presència directa

(reunió, entrevista, etc.) com per algun mitjà (telèfon, videoconfe-

rència, etc.).

La comunicació escrita consisteix en la transmissió del missatge a

través dels signes gràfics de l’escriptura.
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1.4. Tècniques de comunicació

En les organitzacions, el tema de la comunicació revesteix una gran im-

portància; de vegades, la informació no arriba al seu receptor perquè el

missatge no s’ha rebut o la recepció ha estat errònia: un text excessiva-

ment llarg o de lectura feixuga, o una reunió informativa massa prolonga-

da i monòtona, poden dificultar la comunicació amb els efectes negatius

que això implica per a l’organització. 

Per evitar-ho caldrà tenir en compte unes pautes generals a l’hora de pla-

nificar aquestes comunicacions que diferiran en funció del mitjà que s’uti-

litzi; el primer que caldrà plantejar-se serà el canal que utilitzarem en

funció del missatge que hàgim de transmetre. En la taula 2 es fa una anà-

lisi comparativa dels avantatges i inconvenients de la utilització de la co-

municació escrita i de la comunicació oral.

Taula 2. Comunicació escrita o oral? (adaptació font INSHT)

1.4.1. La comunicació oral

Per comunicar-nos correctament, és necessari tenir clar el que es vol dir i

determinar la manera en què ho hem de dir. Quan es tracta d’un tema im-

portant i transcendent, cal preparar-lo amb antelació i fer un guió amb el

que s’ha de dir i com s’ha de dir.

Algunes de les pautes que s’haurien de seguir són les següents:

• S’ha de tenir molt clar quins són els objectius i les idees que es volen trans-

metre. 

• Cal elaborar i estructurar correctament el missatge. Ordenar correcta-

ment el contingut d’allò que volem transmetre ho fa més atractiu, manté

l’interès dels interlocutors, ajuda a seguir el contingut i permet recordar-

ho amb més facilitat. 

Comunicació escrita Comunicació oral

Avantatges

Millor per a fets i opinions.

Millor per a missatges difícils o complicats, ja que poden ser 
revisats.

Útil quan es necessita portar un registre.

Es pot planificar el missatge i revisar abans de transmetre’l.

Permet eliminar els errors abans de transmetre’l.

Millor per expressar sentiments i emocions.

Més personal i individualitzada.

Permet una interacció més gran i rebre retroinformació.

Pot produir un impacte més gran.

Generalment és més barata.

Permet corregir i ajustar el missatge en funció de la 
retroinformació que es rep i altres pistes no verbals que es 
detecten.

Inconvenients

És més car i cal dedicar-hi més temps.

No hi ha retroinformació o aquesta és més lenta.

No existeix el context no verbal que ajuda a interpretar el 
missatge.

No es té la certesa que ha estat llegit.

No té la calidesa ni permet la individualització que la 
comunicació oral permet.

És més difícil pensar mentre es parla.

Un cop s’ha dit ja no pot ser eliminat.

És efímera, de curta durada.

És difícil fer-hi referència i arxivar-la.

Formes d’estructurar 
el missatge

Hi ha diverses possibilitats 
d’organitzar les diferents 
informacions que volem 
transmetre: 

• Del més general al més 
particular.

• Del més particular al més 
general.

• Per ordre cronològic.

• Per ordre d’importància.

• De les causes als efectes.

• Dels efectes a les causes.
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• Facilita la confecció d’un esquema amb les idees principals i secun-

dàries i amb els temps aproximats que es dedicarà a desenvolupar

cadascuna d’aquestes. S’ha de preparar també, si cal, un material de

reserva per ajudar a la comprensió dels continguts que es volen

transmetre. 

Habilitats de l’emissor:

• Contextualitzar el missatge.

• Organitzar el missatge.

• Adaptar el missatge al receptor.

• Triar el canal adient.

• Triar el moment i el lloc adients.

• Captar i mantenir l’atenció.

• Propiciar la retroacció.

Habilitats del receptor:

• Té facilitat per concentrar-se i centra la seva atenció en el que li està trans-

metent l’emissor.

• Escolta sense interrompre i sense perdre el fil.

En la taula 3 es mostren diferents tècniques per millorar la comunicació

verbal.

Taula 3. Tècniques per afavorir la comunicació verbal

Sobre les tècniques per efectuar 
exposicions orals, podeu veure la 
secció "Annexos" del web 
d'aquest crèdit.

!!

Tècniques Exemples Avantatges Claus més adients

Respostes no verbals

• Mirar els ulls de qui parla.
• Assentir amb el cap.
• Inclinar el cos cap al que està 

parlant.

• Comunica missatge i acceptació 
personal.

• Mostra comprensió i interès.

• Sigueu sincers
• Sigueu conseqüents
• Resistiu les distraccions externes

Parafrasejar

• Tal com jo ho entenc...
• El que vostè diu...
• Si fes un resum...

• Demostra que esteu escoltant 
atentament.

• Ajuda a aclarir el missatge 
de l’emissor/a.

• Ajuda a comprendre millor 
el missatge.

• Escolteu amb atenció.
• Parafrasegeu bastant sovint.
• Podeu interrompre per fer-ho

Interferència de les 
connotacions

• Això significa que...?
• Vol dir que...?
• Ajudaria a entendre...?

• Comunica que esteu interessats 
realment en el missatge.

• Permeteu que qui parla mantingui 
el control sobre la conversa.

• No tracteu de persuadir.
• No sembleu estar per sobre.

Invitació a continuar

• Què va passar aleshores?
• Expliqui’m una mica més, si us 

plau.
• Podria posar-ne un exemple.

• Es guanya temps per entendre 
millor el missatge.

• Comunica desig de saber-ne 
més.

• Promou l’amplitud de criteri.

• No ho feu servir com a tècnica 
exclusiva.

• No heu d’atabalar el qui parla.

Connectar amb 
els sentiments 
subjacents

• Si això m’hagués passat a mi, em 
sentiria igual de molesta.

• Com t’ha fet sentir...? 

• Comunica una comprensió més 
personal i íntima.

• Reforça l’empatia del receptor 
amb l’emissor.

• Eviteu dir com hauria d’haver-se 
sentit.

• Eviteu pressionar per obtenir més 
informació.

• Eviteu avaluar a qui parla.
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1.4.2. La comunicació escrita

En la comunicació escrita, l’emissor no pot obtenir una retroacció imme-

diata del receptor i tampoc no hi ha possibilitats de comunicació no verbal.

Això fa que, per tal que el missatge arribi correctament al receptor, hàgim

de tenir cura d’estructurar-lo correctament, de manera lògica i coherent,

perquè el nostre comunicat sigui eficaç i aconseguim els objectius que ens

proposem.

Pautes per a l’elaboració d’un document escrit son:

• Analitzar la situació: pensar en la situació que ha generat la neces-

sitat d’escriure. Ens valdrem de preguntes com: a qui em dirigeixo?

Qui ho ha de llegir? Què n’espero, del receptor? Quina imatge d’em-

presa vull transmetre? Quina extensió i quin to ha de tenir el text?

• Generar les idees: buscar informació i relacionar-la amb les idees

que vulguem transmetre.

• Seleccionar la informació: seleccionar la idea principal del missat-

ge. Ens valdrem de preguntes com: què sap el receptor? Quina serà

la idea bàsica del missatge?

• Ordenar el contingut: estructurar el missatge en introducció, desen-

volupament i conclusió. Ens valdrem de preguntes com: on inclou-

rem la idea principal? Quina informació la complementarà?

• Redactar el text: escriure el text buscant les paraules adients en

funció del contingut i del destinatari.

• Revisar l’escrit: corregir els errors i millorar tot allò que sigui neces-

sari amb la finalitat d’adequar el text al lector i a l’objectiu prefixat.

1.4.3. La comunicació no verbal

La comunicació no verbal és aquella que no utilitza els signes lingüís-

tics per elaborar el missatge. La comunicació no verbal utilitza un llen-

guatge més universal que d’altres tipus de comunicació, ja que es basa

en analogies i reflecteix els sentiments i pensaments d’una manera

més clara.

En la taula 4 examinarem algunes formes de comunicació no verbal te-

nint en compte que s’han d’interpretar segons el context en què es do-

nen.

Consells per facilitar 
la comunicació escrita

Utilitzeu frases curtes, es llegeixen 
millor que les llargues.

• Construïu oracions amb 
poques subordinades, ja que 
es perd la idea principal.

• Trieu paraules corrents, fàcils 
d’interpretar.

• Eviteu utilitzar molts adjectius
i adverbis inútils.

• Preferiu les estructures simples 
a les complexes.

• Eviteu detalls excessius.

Sobre l'elaboració d'una carta, 
podeu veure la secció "Annexos" 
del web d'aquest crèdit.

!!

Els experts diuen que un 55% del significat de la
comunicació es transmet a través dels gestos i la

postura corporal.



Relacions en l’equip de treball 20 Comunicació i negociació

Taula 4. Significat de diferents formes de comunicació no verbal

1.5. L’estil comunicatiu: l’assertivitat

Dins de l’entorn laboral hi pot haver dificultats comunicatives a l’hora de

defensar una postura, de liderar de manera eficaç, de resoldre un conflicte

entre companys, etc. Els estils comunicatius agressius o excessivament

passius i submisos bloquegen la comunicació i poden derivar en proble-

mes de relació. Les persones poden treballar una sèrie d’habilitats que els

han de permetre establir comunicacions positives que afavoreixin l’entesa

i alhora permetin conservar les relacions personals entre els qui les efec-

tuen, una de les quals és l’assertivitat.

Aquesta habilitat social va molt lligada a l’autoestima, ja que implica una

confiança en un mateix i en les pròpies capacitats, valorant els propis

drets i també valorant els drets dels altres.

Les persones poc assertives normalment són insegures, sovint tímides i

anteposen les necessitats dels altres a les seves pròpies sense tenir en

compte els seus propis drets i necessitats. Un segon patró de persones poc

assertives són les persones agressives, que tenen problemes amb els al-

tres i que només tenen en compte les necessitats pròpies. En tots dos ca-

sos és possible que es generin problemes de relació amb les persones del

seu entorn. En la taula 5 es mostren els diferents tipus de comportament

des del punt de vista de l’assertivitat. 

Forma de comunicació 
no verbal

Significat

Mirada

• Quan es mira molt l’interlocutor indica una relació afectiva.
• No mirar una persona amb qui s’està parlant és un signe de desacord.
• Quan la persona que parla no mira el seu interlocutor és un senyal d’inseguretat.
• Apartar la mirada quan es parla o al final de la conversa és negar al que escolta la possibilitat de respondre.
• Quan una persona està faltant a la realitat és possible que desviï la mirada.

Expressions facials • Acostumen a transmetre les emocions: sorpresa, por, còlera, disgust, felicitat, tristesa...

Postures

• Quan dues persones tenen sintonia de manera inconscient solen adoptar les mateixes postures corporals.
• El canvi freqüent de postura en una conversa indica tensió interna.
• Inclinar-se cap endavant quan es parla expressa una actitud positiva cap a l’interlocutor.
• La ubicació de les persones en l’espai sovint obeeix al tipus de relació que mantenen: seure l’un davant de 

l’altre sol indicar enfrontament; fer-ho l’un al costat de l’altre, cooperació.

Mans • Prémer les mans indica tensió i obrir-les expressa sinceritat.

Moviments • Els moviments de cap aprovatoris indiquen afiliació i solidaritat.

Forma de vestir
• El tipus de roba transmet estatus socioeconòmic.
• La manera de vestir indica la pertinença a un grup determinat.

L’assertivitat consisteix en la capacitat que tenen les persones d’ex-

pressar els seus propis drets sense generar hostilitat en l’entorn i

sense manipular ni deixar-se manipular pels altres.

Sobre elements de comunicació 
no verbal en l'àmbit laboral, podeu 
veure la secció "Annexos" del web 
d'aquest crèdit.

!!
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Taula 5. Tipus de comportament des d’un punt de vista assertiu

Les persones assertives:

• Saben dir no o mostrar la seva postura en relació amb un tema determi-

nat. Manifesten les seves opinions explicant i justificant la seva postura;

expressen respecte i comprensió també cap a les postures, sentiments o

demandes de l’altre, encara que no hi estiguin d’acord.

• Saben demanar favors quan ho necessiten.

• Reaccionen davant d’un atac. Identifiquen l’existència d’un problema i de-

manen aclariments si hi ha alguna cosa que no tenen clara.

• Saben expressar sentiments de gratitud, afecte, satisfacció, i també d’in-

satisfacció o dolor.

1.5.1. Tipus de respostes assertives

En la taula 6 es mostren els diferents tipus de resposta assertiva i s’explica

amb quina finalitat cal utilitzar cadascuna d’aquestes tècniques. 

Taula 6. Tipus de resposta assertiva

Tipus de comportament Característiques

Submís

• No defensen els seus drets i interessos personals.
• Respecten els altres però no a ells mateixos.
• Les principals conseqüències són la pèrdua d’autoestima i la 

falta d’afecte dels altres, que acostumen a sentir-se 
constantment superiors a aquesta persona, i amb capacitat 
d’aprofitar-se’n.

Agressiu

• Defensen en excés els seus drets i interessos personals sense 
tenir en compte els dels altres.

• Aquesta conducta sovint és una defensa perquè se senten 
excessivament vulnerables als atacs dels altres.

• Normalment generen rebuig en el seu entorn, cosa que fa que 
encara augmentin més la seva agressivitat.

Assertiu

• Exposen les seves idees amb claredat, respectant els altres.
• Pretenen arribar a un acord, no guanyar.
• Les persones del seu entorn se senten respectades i 

valorades. La persona assertiva sol ser considerada “bona”, 
però no “tonta”.

Tipus de resposta 
assertiva

Finalitat Tècnica Exemple

Assertivitat positiva

Expressió de les coses bones i 
positives que tenen els altres.

Consisteix a expressar amb 
frases adequades les coses 
positives de l’altra persona

“Em va agradar molt el 
comentari que vas fer en la 
reunió sobre la nova campanya 
de màrqueting.”

Resposta assertiva 
elemental

Expressió dels propis interessos 
i drets S’utilitza en situacions en 
què ens sentim “trepitjats” per 
l’altre: interrupcions, 
desqualificacions, 
desvaloritzacions, etc.

Cal fer l’afirmació sobre un dret/
interès propi en un to de veu 
ferm i clar però no agressiu. 

“Em permets parlar un moment, 
no ho he pogut fer fins ara.”

“No em cridis, si us plau, jo 
tampoc no ho estic fent.”
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Tipus de resposta 
assertiva

Finalitat Tècnica Exemple

Assertivitat empàtica

Transmissió del reconeixement 
cap a l’altra persona i 
plantejament posterior dels 
nostres drets i interessos. 
S’utilitza quan volem que l’altra 
persona no se senti ferida, però 
volem que ens tingui en compte.

Primer cal posar-nos en el lloc de 
l’altra persona, mostrant-li la 
nostra comprensió i després 
reivindicar els nostres drets i 
interessos.

“Entenc que tu consideris que 
aquesta feina no et pertoca fer-la 
a tu, però tu has d’entendre que 
jo ja vaig encarregar-me’n 
l’última vegada.”

Assertivitat ascendent o 
esglaonada

Elevació gradual de la fermesa 
de la resposta assertiva.

És una pauta de comportament 
que consisteix a augmentar 
esglaonadament i amb paciència 
la fermesa de la nostra resposta 
inicial.

“Si us plau, no m’interrompis.”

“Ja t’he dit abans que 
m’agradaria acabar el que he de 
dir-te sense que m’interrompis.”

“No sabràs el que vull dir-te si no 
em deixes que acabi de fer-ho.”

Assertivitat subjectiva

S’utilitza en els casos en què 
l’altra persona no ha volgut 
agredir-nos de manera conscient 
o per aclarir situacions.

a) Descripció sense condemnar 
de la conducta de l’altre.

b) Descripció objectiva de 
l’efecte que la seva conducta ens 
ha causat.

c) Descripció dels propis 
sentiments.

d) Expressió del que es pretén 
de l’altra persona.

El patró de resposta és el 
següent: “Quan tu fas..., el 
resultat és que jo..., i aleshores 
els meus sentiments són... 
Preferiria que...”

Resposta assertiva davant 
d’una actitud agressiva

S’utilitza com a defensa davant 
d’atacs agressius.

Consisteix a deixar el tema de 
conversa principal i fer veure a 
l’altra persona que la seva 
conducta està dificultant la 
comunicació.

“Veig que estàs enfadat i no 
m’escoltes... podries escoltar el 
que vull dir-te.”
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2. Conflicte i negociació

Perquè una organització funcioni, cal que les persones i grups que la con-

formen interaccionin entre ells, transmetent-se informació i coordinant

les seves activitats. Aquesta interdependència promou la col·laboració i

també possibilita l’aparició de conflictes. La negociació esdevé una de les

tècniques per resoldre aquests conflictes.

2.1. El conflicte en l’organització

Tota situació de conflicte ha estat considerada com a perjudicial, ja que

consumeix energia dins de l’organització i pot suposar problemes de rela-

ció entre les persones afectades que poden arribar a dificultar la seva tas-

ca. Si bé és cert que algunes situacions conflictives no tenen res de positiu,

en d’altres és possible treure’n beneficis per a l’organització, ja que poden

actuar com a element de canvi o d’innovació dins de l’empresa.

En aquest sentit, i en funció dels efectes que el conflicte té per a l’organit-

zació, podem diferenciar dos tipus de conflicte: els funcionals i els disfun-

cionals:

• Conflictes funcionals: són aquells enfrontaments que serveixen per millo-

rar l’acompliment de l’organització. Aquests tipus de conflicte evidencien

l’existència d’un problema i possibiliten la cerca de solucions, faciliten els

canvis positius per a l’organització i l’adaptació als requeriments de les no-

ves situacions.

• Conflictes disfuncionals: són aquells enfrontaments que perjudiquen l’or-

ganització i li dificulten la consecució dels seus objectius.

El conflicte és aquella situació d’enfrontament o interacció que sor-

geix en el si de l’organització entre els diferents grups i persones

que la componen.

Els conflictes poden tenir conseqüències positives o negatives per a

l’organització. Aquesta ha d’intentar tenir el nivell òptim de conflic-

te que permeti afavorir l’acompliment a través de la innovació i

l’adaptació al canvi, sense que sigui massa baix, que dificulti la su-

pervivència de l’organització, ni massa elevat, que generi una situa-

ció d’enfrontament i de desgast de l’organització.

L’administració de l’empresa ha 
d’intentar eliminar els conflictes 
disfuncionals.

Del conflicte funcional 
al disfuncional

Els conflictes funcionals que són 
beneficiosos per a l’organització 
poden derivar en conflictes 
disfuncionals que generen 
tensions i conseqüències 
perjudicials.

El que és important del conflicte és 
el maneig que se’n fa.
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2.2. La negociació com a competència laboral

En totes les situacions de la vida en què estem en contacte amb altres per-

sones posem en pràctica la nostra capacitat de negociació. Negociem quan

ens volem posar d’acord sobre el preu d’un pis que volem comprar, nego-

ciem quan amb la nostra parella decidim quina pel·lícula anem a veure;

negociem quan entre un grup de persones acordem qui entra primer en

un ascensor. 

En totes aquestes situacions ens veiem en la necessitat de posar-nos

d’acord amb una altra o unes altres persones sobre alguna decisió que ens

afecta.

També dins de l’àmbit de les relacions laborals es generen conflictes de

naturalesa molt diversa, la majoria dels quals es resolen per via del pacte.

La negociació es produeix no només en els conflictes entre empresaris i

treballadors, sinó que afecta tots els àmbits i estaments de l’empresa: tre-

balladors i empresaris negocien les normes que se’ls aplicaran quan nego-

cien el conveni col·lectiu; el treballador/a negocia les seves condicions de

treball i salarials quan s’incorpora a l’empresa i al llarg de la vigència del

contracte de treball; la majoria d’accions que fa el treballador al llarg del

dia quan es relaciona amb els companys, s’entrevista amb un client o rea-

litza gestions amb els proveïdors impliquen situacions de negociació. 

La capacitat de negociar per resoldre conflictes en l’àmbit laboral ha esde-

vingut, a més, una de les més valorades pels empresaris a l’hora de con-

tractar treballadors. Els ràpids processos de canvi propis de l’anomenada

societat del coneixement impliquen en l’àmbit laboral l’existència de

nous perfils professionals en què es valoren cada cop més les qualitats

personals i les actituds dels treballadors, així com les seves competències

transversals bàsiques, entre les quals hi ha la capacitat de negociar i solu-

cionar problemes. 

2.2.1. La negociació com a via de solució de conflictes

La negociació és intrínseca a la vida social i està present en tots els

àmbits de la vida comunitària.

Podem definir la negociació com aquell procés de comunicació que

s’estableix amb la finalitat d’assolir un acord amb una altra persona

o grup de persones amb les quals hi ha interessos comuns i interes-

sos oposats.

Tothom negocia al llarg de la seva 
vida en multitud d’ocasions: 
els estats, els partits polítics, els 
sindicats, els empresaris amb 
els seus treballadors, els pares 
amb els fills…

Situacions de negociació 

La negociació no es limita a 
aquells casos en què ens asseiem 
formalment en una taula un davant 
de l’altre i tractem de resoldre un 
assumpte contenciós, sinó que 
està present en totes aquelles 
situacions en què tractem 
d’aconseguir de l’altra persona o 
grup de persones alguna cosa que 
ens afecta
i que desitgem.

La negociació és una de 
les competències transversals 
bàsiques dels treballadors 
del coneixement.

Una via alternativa per 
a la resolució de conflictes

Al llarg de la història de la 
humanitat s’han utilitzat mètodes 
violents per resoldre els conflictes; 
l’evolució social ha implicat que es 
tendeixi a evitar la resolució dels 
conflictes per vies violentes i 
autoritàries i es busquin altres 
formes pactades i dialogades per 
resoldre les disputes. La 
negociació és una d’aquestes 
formes i representa una via per a la 
resolució dels problemes de 
manera dialogant i pacífica.
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Perquè hi hagi una negociació son necessaris els següents factors:

• Existència de dues o més parts.

• Existència d’una situació d’interdependència entre aquestes parts,

en què cadascuna té uns interessos que poden estar totalment en-

frontats amb els de l’altra o poden ser en part conflictius i en part

coincidents, i en què, per obtenir el que una part desitja, necessita

la col·laboració de l’altra.

• Voluntat d’assolir una solució satisfactòria per totes les parts implicades

amb la utilització de tècniques comunicatives.

La negociació, tant a l’empresa com en la resta de situacions en què es

dóna, és una alternativa a l’enfrontament i a la imposició de solucions

per a la resolució de les tensions. Això implica tractar les situacions

conflictives a través del diàleg i la cerca de solucions acceptables per a

les parts implicades. Negociar és posar-se d’acord, és resoldre conflic-

tes per la via del diàleg i l’enteniment, per intentar arribar a un acord

que vinculi a les parts en conflicte. 

La negociació, com a mitjà pacífic de resolució de conflictes, presenta

uns avantatges evidents davant d’altres sistemes de resolució de con-

flictes:

• La participació en la gestió de l’acord fa que les parts se sentin més vincu-

lades amb el seu resultat i que, per tant, tinguin més predisposició a com-

plir-lo.

• Els participants se senten valorats, ja que han intervingut en el procés de

negociació.

• La negociació permet evitar els enfrontaments entre les parts i, per tant,

que la relació personal entre aquestes –tot i l’existència d’un conflicte– no

es vegi perjudicada, possibilitant la conservació de la relació entre les per-

sones implicades. 

2.3. Tipus de negociació

Les negociacions poden ser de diferent tipus, en funció de quina sigui la

variable que es tingui en compte (taula 7). Així doncs, ho podem fer en fun-

ció de la manera de negociar, de la interacció entre les parts, del nivell

d’anàlisi i de les parts implicades en la negociació.

Negociar vol dir posar-se d’acord.

La negociació 
es caracteritza ...

La negociació es caracteritza pels 
aspectes següents:

• Cadascuna de les parts 
enfrontades defensa els seus 
interessos.

• Les parts accepten resoldre el 
conflicte a través del diàleg i la 
comunicació.

• Entre les parts es dóna un 
doble fenomen de competència 
i col·laboració.

Negociació conscient

En totes les situacions en què les 
persones que intervenen en la 
negociació són conscients que 
aquesta s’està produint ens trobem 
amb una negociació explícita.
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Taula 7. Tipus de negociació

2.3.1. Negociació tàcita i negociació explícita

En funció de com es realitza l’intercanvi d’ofertes entre les parts, podem

parlar de negociació tàcita i de negociació explícita.

En la negociació tàcita, les parts –alguna de les parts o totes– no definei-

xen la seva interacció com una situació negocial; no són conscients que

s’estigui produint cap negociació. 

Una situació negocial que amaga el seu nom

Un exemple de negociació tàcita és quan el nostre banc ens fa un càrrec en el compte corrent
per haver gestionat el cobrament d’un xec bancari. Normalment no reconeixem això com una si-
tuació negocial i ens limitem a donar-hi el vistiplau i a acceptar el càrrec. Segurament desconei-
xem que és possible discutir amb l’entitat bancària sobre el pagament d’aquest càrrec, ja que
són operacions que l’entitat no cobra als seus “clients preferents”. En no identificar aquesta si-
tuació com a negocial, ens limitem a acceptar aquelles condicions que percebem que el banc
ens “imposa” unilateralment, sense saber que tenim la possibilitat de discutir-les i que a molts
clients no se’ls cobren aquests càrrecs.

Criteris de classificació

Depenent de si es té consciència de 
l’existència de negociació

• Negociació tàcita
• Negociació explícita

Depenent dels interessos de les 
parts implicades

• Negociacions de pèrdues/guanys o suma zero
• Negociacions de guanys/guanys o de pura coordinació
• Negociacions mixtes

Depenent del tipus de parts 
implicades

• Interpersonal
• Intergrupal

Depenent del nombre de parts que hi 
intervenen

• Negociacions bilaterals
• Negociacions multilaterals

Negociació explícita és aquella en què les persones que hi interve-

nen són conscients que estan intentant posar-se d’acord en una

qüestió litigiosa.

Negociació tàcita és aquella en què les parts no defineixen la seva

interacció com una negociació i fins i tot no són conscients que

aquesta s’està produint.

Les negociacions tàcites generen inferioritat negocial en la part que

no té consciència de la seva existència, ja que la deixa totalment a

les mans de l’altra part, que pot aprofitar aquest desconeixement

per imposar-se.

Negociació explícita

Són negociacions explícites 
qualsevol de les situacions que 
quotidianament definim com a 
negociació: uns advocats 
asseguts amb els seus clients 
respectius intentant pactar un 
conveni de divorci; un grup 
d’amics que intenta posar-se 
d’acord per decidir on passaran 
junts les vacances d’estiu; uns 
nens que trien el joc al qual 
jugaran al pati.

Presentar una situació de manera 
que l’altra part no la identifiqui com 
a negocial podrà afavorir els 
nostres interessos.

El desconeixement dels 
elements de la negociació

En la negociació tàcita en què una 
de les parts no té consciència que 
està negociant, el seu 
desconeixement pot afectar tots 
els elements de la negociació o 
només algun d’aquests. Per 
exemple, considerar que l’altra 
part no té poder per negociar algun 
aspecte. Un exemple seria una 
persona que argumenta que no té 
poder per acceptar qualsevol 
quantia per sobre d’una xifra 
determinada.
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La defensa en aquestes situacions serà obtenir tota la informació possible

sobre les nostres relacions d’interdependència, per saber identificar aque-

lles situacions que potser ens han passat desapercebudes i que no hem

identificat com a negociació. 

2.3.2. Negociació de “pèrdues-guanys”, de “guanys-guanys” 

o mixta

Hem definit la negociació com una situació d’interdependència entre les

parts implicades, en què cadascuna de les parts depèn de l’altra per poder

aconseguir els seus objectius. En aquestes situacions, cadascuna de les

parts té uns interessos que poden ser coincidents o bé oposats als de l’al-

tra part. 

Si ens fixem en com són els interessos subjacents de cadascuna de les

parts en la negociació podem definir tres tipus de situacions:

1) Interessos de les parts en conflicte: són aquelles situacions en què els

interessos d’una part estan confrontats amb els de l’altra, i una part no-

més pot guanyar el que l’altra part perd. Aquestes situacions s’anomenen

també jocs de pur conflicte o de “pèrdues-guanys”.

La negociació competitiva

La negociació competitiva, també anomenada de “pèrdues-guanys”, és aquella en què les dues
parts no poden guanyar alhora, ja que una part guanya el que l’altra part perd. 

Un exemple d’aquest tipus de negociació seria el següent: un matrimoni amb un fill decideix separar-
se. La dona, per qüestions laborals, ha de desplaçar-se i fixar la residència fora de la província on la
família residia. Es planteja qui es quedarà la custòdia del fill que tenen en comú. Atès que la residèn-
cia dels pares és en localitats i províncies diferents, que estan a una distància considerable l’una de
l’altra, es fa impossible plantejar-se la qüestió de la custòdia compartida per ambdós cònjuges. L’in-
terès de la dóna és obtenir la custòdia del seu únic fill i l’interès del marit també és obtenir la custòdia
del seu únic fill. Estem davant d’un joc de pur conflicte, en què l’únic interès de cadascuna de les
dues parts serà que el fill convisqui amb ella. 

En aquests tipus de negociació, les preferències respectives de cada part són perfectament i in-
versament correlatives, és a dir, el que una part vol és justament el que no vol l’altra part i, per
tant, no hi ha possibilitat d’enteniment, de trobar una sortida que pugui satisfer totes dues parts,
encara que sigui parcialment. En aquests supòsits, des d’un punt de vista estricte, no és possible
la negociació, ja que no és possible una solució pactada en la qual puguem assolir un acord que
sigui beneficiós per a les dues parts, si més no, en els termes en què està plantejada la negoci-
ació. 

2) Interessos de les parts coincidents: són situacions en què els interes-

sos de les dues parts són absolutament coincidents i una part només pot

guanyar si l’altra també guanya. Aquestes situacions s’anomenen jocs de

pura coordinació o de “guanys-guanys”.

Situacions cooperatives

En les situacions cooperatives, o de “guanys-guanys”, totes dues parts volen aconseguir el mateix,
només tenen interessos comuns i només guanyen si ho fan conjuntament; l’acord que assoleixin, en
tenir els mateixos interessos, només en beneficia un si també beneficia l’altre. 

Interessos de les parts 
en conflicte

Dos nens discuteixen per la 
possessió d’una videoconsola. 
Es planteja una situació de pur 
conflicte, en què els interessos 
d’una part estan totalment 
enfrontats amb els de l’altra, ja que 
si un d’ells es queda amb la 
joguina l’altre nen no pot tenir-la.

Els jocs de pur conflicte també 
s’anomenen de suma zero.

Interessos de les parts 
coincidents

Dues persones decideixen trobar-
se en una platja plena de gent. 
Només si es troben totes dues 
hauran aconseguit els seus 
propòsits respectius. Només 
poden guanyar de forma conjunta: 
si una part guanya, l’altra també ho 
farà.
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També s’anomenen jocs de pura coordinació, ja que les preferències respectives de les parts són
perfectament i positivament correlatives. En aquestes situacions, totes dues parts tenen el mateix in-
centiu a coordinar-se per cooperar, perquè guanyen o perden conjuntament. 

Per exemple, dues persones són en una barca enmig d’un llac, cadascuna té un rem i totes dues vo-
len dirigir-se a terra. Si les dues remen en el mateix sentit, la barca s’enfilarà recta cap a terra; si ca-
dascuna ho fa en un sentit diferent, la barca girarà sobre ella mateixa i cap de les dues persones
haurà assolit el seu objectiu, que és arribar a terra. Només han de posar-se d’acord sobre el sentit
en què totes dues han de girar els rems.

No hi ha, per tant, cap factor de conflicte, l’única cosa que els caldrà serà adoptar una regla de deci-
sió entre les parts que permeti l’acord. Realment no es consideren situacions de negociació. 

3) Interessos en part en conflicte i en part coincidents: són situacions

mixtes en què totes dues parts tenen tant interessos oposats com interes-

sos coincidents.

Negociació de suma positiva 

La tercera tipologia en funció de la interacció dels interessos de les parts és la que anomenem
negociació mixta. En aquest tipus de negociació entre les diferents parts hi ha elements de con-
flicte i elements de coordinació. La majoria de les situacions d’interdependència que es produ-
eixen responen a aquesta tipologia. Aquest tipus de negociació també s’anomena de suma
positiva (o de no-suma-zero), i es diu que hi ha una correlació imperfecta de preferències entre
els jugadors: això vol dir que entre les parts hi ha interessos comuns, interessos diferents i in-
compatibles i interessos diferents però compatibles. La cooperació permet assegurar l’obtenció
de beneficis a tots ells.

Un exemple d’aquest tipus de negociació seria un supòsit d’uns copropietaris d’un immoble en
règim de propietat horitzontal que volen construir una piscina en la seva zona comunitària. Per
tal que es pugui autoritzar la construcció d’aquesta millora en un element comunitari, cal que hi
hagi unanimitat de tots els copropietaris en el projecte de construcció. Els veïns estan dividits en
dos grups: els de la primera planta volen triar el projecte de la piscina rodona i els de la segona
planta volen triar el projecte de la piscina quadrada. Tots els veïns volen que es construeixi la pisci-
na, però cadascun dels grups prefereix que es construeixi la de la seva preferència. Si no es po-
sen d’acord, no aconseguiran construir cap de les dues piscines, ja que no s’aconseguirà la
unanimitat que exigeix la llei. 

Tots els veïns tenen un interessos comuns: construir una piscina per a la comunitat de veïns, per la
qual cosa la llei exigeix que tots els veïns estiguin d’acord. 

A més, hi ha interessos contraposats per part dels diferents grups de veïns, ja que els uns volen
que la piscina que es construeixi sigui rodona i els altres volen que tingui forma quadrada. 

En aquests supòsits, una negociació permet que totes dues parts en surtin guanyant. 

2.3.3. Negociació interpersonal i intergrupal

La negociació es pot definir en funció de quines són les parts implicades.

Segons aquest criteri, diferenciarem les negociacions interpersonals i les

intergrupals:

• Negociació interpersonal: és aquella en què les parts implicades són per-

sones; per exemple, uns amics que trien on aniran de vacances o uns com-

panys de feina que acorden com s’ha de realitzar una campanya de

màrqueting i tenen diferents punts de vista.

• Negociació intergrupal: és aquella en què les parts implicades no són per-

sones individuals sinó grups de persones; per exemple, negociacions entre

Interessos comuns 
i contraposats

Un exemple d’interessos en part 
en conflicte i en part coincidents:

Dos amics han quedat per anar al 
cinema. Un vol veure una 
pel·lícula de Woody Allen i l’altre 
prefereix anar a veure l’última de 
Pedro Almodóvar. Hi ha interessos 
comuns –anar al cine– i 
contraposats –cadascú prefereix 
anar a veure una pel·lícula 
determinada.
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els diferents departaments d’una mateixa empresa per decidir qui ha de

fer una funció determinada.

2.3.4. Negociació bilateral i multilateral

Un criteri de classificació de les negociacions depèn del nombre de parts

que hi intervenen. Es poden diferenciar les negociacions bilaterals de les

negociacions multilaterals.

• Negociacions bilaterals: hi ha dues parts implicades. La negociació amb el

cap de l’empresa sobre l’augment de salari d’un treballador és bilateral, ja

que només hi ha dues parts implicades: l’empresa i el treballador.

• Negociacions multilaterals: hi ha més de dues parts implicades. La nego-

ciació sobre un acord internacional per tal de limitar l’ús de productes con-

taminants que acceleren l’efecte d’hivernacle sobre el planeta és una

negociació multilateral, ja que hi estan implicats molts països, cadascun

dels quals actua amb interessos propis.

2.4. Les fases de la negociació

La negociació es mou des d’una fase competitiva a una fase integrativa.

Inicialment, es defineixen els límits i els continguts de la negociació, des-

prés es tempten les possibilitats de les dues parts i es tracta de prendre

posicions. Finalment, es presenten les propostes. 

Les fases són les que hi ha a continuació: 

1) Preparatòria: cada part fa un diagnòstic del conflicte, intenta saber

quins són els objectius de l’altra part i quina serà l’estratègia i mesures

pràctiques que utilitzarà.

2) Antagònica: s’estableixen els límits i objectius de la negociació. És una

fase exploratòria en què s’indaga sobre la veracitat dels arguments de l’al-

tra part. És una etapa competitiva, que té l’objectiu de mostrar la fermesa

de les posicions pròpies.

3) Cooperativa: disminueixen les crítiques i comencen a coincidir els ar-

guments que utilitzen les dues parts.

4) Presentació d’alternatives: en un clima de cooperació comencen a sor-

gir propostes, ofertes i contraofertes, cessions i concessions.

5) Tancament: s’hi arriba quan una de les parts no té més temps per ne-

gociar, quan una part ja ha fet totes les concessions possibles sense obte-

Les negociacions que es produeixen a les
Nacions Unides entre tots els països pertanyents

a l'ONU són multilaterals.
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nir acord o quan hi ha una alternativa mútuament acceptable per totes

dues parts.

2.5. Els elements en les situacions de negociació

En totes les situacions negocials es donen una sèrie d’elements co-

muns. Saber identificar-los i valorar-ne el significat ens pot ajudar a

preveure quin serà el resultat de la negociació i modificar –si cal– la

nostra estratègia.

En una situació de negociació podem distingir les magnituds rellevants se-

güents:

• Nivell d’aspiracions de les parts: és el que cada part negociadora vol as-

solir amb la negociació; els seus objectius, els seus màxims interessos. 

• Valor de reserva de les parts: és la millor alternativa que té cada

part de la negociació si no s’arriba a un acord. És un element que té

un pes fonamental en la negociació. Aquesta serà possible, i serà

més o menys beneficiosa per a cadascuna de les parts, en funció de

quins siguin els valors de reserva respectius. Cal, per tant, intentar

tenir clar quin és el nostre valor de reserva i intentar saber quin és

el valor de reserva de l’altra part.

• Zona de possible acord: és l’espai que hi ha –si n’hi ha– entre els valors

de reserva de cadascuna de les parts que participen en la negociació.

Analitzarem aquests elements en una situació negocial concreta. L’Anna

va de viatge a Istanbul. Ha sentit a parlar de la fama de les catifes turques

i li agradaria comprar-ne una. No té gaire pressupost per fer-ho, havia pre-

vist gastar-se 500 € en una, però si no en trobés cap per aquest preu, podria

arribar a pagar fins a 700 €. A l’hotel en què està allotjada li han ofert una

catifa que li agrada per 550 €, però creu que en pot aconseguir una a més

bon preu si va al Gran Basar. 

Un cop allà es dirigeix a la botiga de l’Ahmed, el qual, després d’oferir-li un

te de poma, li explica que té una catifa perfecta per a ella per 650 €. L’Ah-

med va comprar-la fa temps per 700 € i tot i que és molt valuosa, no l’ha

pogut vendre. Té ganes de treure-se-la de la botiga perquè li ocupa molt

d’espai. Li agradaria recuperar el que s’hi va gastar, però si no la pot ven-

dre a cap client, l’amo de la botiga del costat està disposat a comprar-la-hi

per 400 €.

Identificarem aquests elements i els representarem gràficament en el

que anomenarem conjunt negocial o bargaining set.
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És possible identificar els diferents elements que intervenen en una ne-

gociació. Podem diferenciar-ne quatre, que són els que s'esmenten a con-

tinuació:

1) El nivell d’aspiracions de les parts: és el que cadascuna d’elles vol asso-

lir amb la seva negociació.

• Anna: 500 €, que és el preu que li agradaria pagar per la seva catifa

turca.

• Ahmed: 700 €, són els diners que voldria obtenir per la venda de la

seva catifa.

En la figura 3 es mostra la representació gràfica del nivell d’aspiracions de

cadascuna de les parts.

Figura 3. Representació gràfica del nivell d’aspiracions de totes dues parts

2) Valor de reserva: l’hem definit com la millor alternativa que té cadas-

cuna de les parts en cas de no arribar a una solució pactada. 

• Anna: 550 €, que és el preu de la catifa que li ofereixen a l’hotel.

• Ahmed: 400 €, que és l’oferta que li fa l’amo de la botiga del costat.

En la figura 4 es mostra la representació gràfica d’aquestes magnituds en

el mateix segment.

Figura 4. Representació gràfica del valor de reserva de les parts

3) Zona de possible acord: és la zona que hi ha –si n’hi ha– en què és pos-

sible l’acord entre les parts. Amb la informació que tenim, podem comen-

La representació del conjunt de magnituds rellevants d’una situació

de negociació l’anomenem conjunt negocial (o bargaining set, en

anglès).
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çar a preveure si és possible un acord entre l’Anna i l’Ahmed, si hi ha zona

de possible acord. 

Veiem que la millor alternativa que té l’Anna al pacte que li proposa

l’Ahmed és acceptar la catifa de l’hotel per 550 €. Per tant, no li inte-

ressarà acceptar de l’Ahmed cap proposta superior a aquesta quantitat.

Si ha de pagar més de 550 €, té l’opció de comprar la de l’hotel per

aquesta quantitat.

En el cas de l’Ahmed, la seva millor alternativa són els 400 € que li ofereix

l’amo de la botiga del costat. No li interessarà pactar amb l’Anna cap quan-

tia que sigui més baixa d’aquests 400 €. 

Tenim, per tant, que si l’Anna i l’Ahmed arriben a fer un pacte, el preu

acordat estarà entre 400 € i 550 €. És a dir, la zona de possible acord entre

totes dues parts se situarà entre aquestes dues magnituds (figura 5).

Figura 5. Zona de possible acord en la negociació entre l’Anna i l’Ahmed

Amb els elements de la negociació representats, el bargaining set per a

la negociació de la catifa turca entre l’Anna i l’Ahmed, ja podem començar

a fer deduccions que ens poden ajudar en la negociació.

El poder de negociació relatiu de cadascuna de les parts depèn en bona

mesura del seu valor de reserva. Sabem que ni l’Anna ni l’Ahmed accepta-

ran cap acord que estigui per sota del seu valor de reserva.

Com el poder de negociació relatiu de cadascuna de les parts depèn del

seu valor de reserva, és important conèixer-lo:

• Conèixer el valor de reserva propi és una forma d’autoprotegir-se, perquè

permet rebutjar acords en la negociació que estarien per sota d’una altra

alternativa possible fora de la negociació. Això és útil sobretot en si-

Com més alt sigui el valor de reserva d’una part, més gran serà el

seu poder, perquè tindrà més possibilitats d’abandonar la negocia-

ció per una altra alternativa millor, i això suposarà més capacitat

per influir en el seu resultat.

El poder de negociació... 

...relatiu de cadascuna de les parts 
depèn en bona part de com 
d’atractiu els pugui resultar 
a cadascuna d’elles no arribar a un 
acord. 
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tuacions en què es pugui estar massa compromès a arribar a un acord, i

ha de permetre no tancar pactes en condicions massa poc favorables que

serien pitjors que el valor de reserva. 

• Conèixer el valor de reserva propi i de l’altra part, ja que si el bargaining

set mostra una situació poc favorable als nostres interessos, cosa que im-

plicaria una posició negociadora feble, ens ha de permetre intentar incidir

en aquesta situació, augmentant el valor de reserva propi o empitjorant el

de l’altra part.

Estratègicament sempre ens convé cercar mesures que permetin millorar

el nostre valor de reserva, així com empitjorar el de l’altra part. Bona part

de la “batalla” estratègica d’una negociació té com a focus d’atenció els va-

lors de reserva que determinen l’estructura negocial.

2.5.1. Tècniques per millorar el poder de negociació

Donada la importància que els valors de reserva respectius dels negociadors

tenen a l’hora determinar una posició negociadora feble o forta de cadascuna

de les parts, caldrà reflexionar sobre mecanismes que puguin fer augmentar

el nostre valor de reserva o fer empitjorar el valor de reserva de l’altre. 

Fer percebre a l’altra part que el valor de reserva que tinc és molt atractiu

és tan important com augmentar aquest valor. I al contrari, tan important

com fer minvar el valor de reserva de l’altra part, serà fer-li veure que la

seva millor alternativa a un acord és pitjor del que ells pensen. La finalitat

serà concentrar els esforços a millorar les alternatives pròpies i rebaixar

la percepció que l’altra part té de les seves alternatives.

Cal reflexionar sobre la importància del valor de reserva en l’estruc-

tura de cada situació negocial, ja que és la principal font del poder

negocial i abans d’iniciar una negociació cal calcular el valor de re-

serva de cadascuna de les parts implicades. 

Tan important com incidir en el valor de reserva de cadascuna de

les parts és incidir sobre la valoració que aquestes puguin fer sobre

els valors de reserva respectius. 

Ens convé buscar estratègies que facin que millori el nostre valor de re-

serva –o que facin que l’altra part ho cregui així. També caldrà cercar

estratègies que empitjorin el valor de reserva de l’altra part.

El primer pas

Tractar de ser conscient de quin és 
el nostre valor de reserva i tenir 
una idea aproximada de quin és el 
valor de reserva de l’altra part és el 
primer pas necessari per planificar 
correctament les nostres 
negociacions.

La percepció del valor 
de reserva

La percepció que té l’altra part del 
meu valor de reserva és tan 
determinant com el mateix valor. 
Si no és possible augmentar el 
meu valor de reserva, puc fer 
creure a l’altra part que aquest és 
superior al real. Qualsevol 
venedor de pisos espavilat 
intentarà fer creure al seu client 
que té altres possibles 
compradors, tant si és veritat com 
si no.

Comunicar el meu valor 
de reserva

Comunicar quin és el meu valor de 
reserva no provocarà una alteració 
del seu valor, però si aquest és 
prou atractiu forçarà la negociació 
a favor meu. És el que fa un 
venedor quan ens diu que té un 
altre comprador per al producte 
que desitgem.
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En les situacions mixtes de conflicte i cooperació, els negociadors prete-

nen obtenir, mitjançant una decisió conjunta, un resultat que valoren més

que les respectives alternatives unilaterals. Segons com puguin valorar les

respectives alternatives tindran unes aspiracions o unes altres i actuaran

d’una manera o d’una altra.

2.6. La negociació competitiva; les manipulacions 
i les regles del grup

En la negociació competitiva s’utilitzen tècniques que tenen per finali-

tat influir en l’actuació de l’altra part, a través de la manipulació de les

seves percepcions o d’intervenir en la seva estructura de recompenses,

de manera que serveixi als interessos tàctics de la part que les utilitza. 

Podem classificar aquestes tècniques en dos grups: 

1) Aquelles que pretenen influir en el comportament de l’adversari a tra-

vés de l’engany, i en aquest grup trobem l’engany, l’ancoratge, la primera

oferta i els punts focals. 

2) Les que tenen com a finalitat influir en l’estructura de recompenses de

la part contrària, entre aquestes treballarem l’amenaça, l’avís, la promesa

i el compromís. 

Si coneixem quin és el valor de reserva de l’altra part, una bona

estratègia serà fer una primera oferta molt pròxima al seu valor

de reserva, i així situar-nos en una posició millor en la negociació.

Les tècniques que utilitzen l’engany pretenen actuar sobre la per-

cepció que l’altra part té sobre els diferents elements que influeixen

en les situacions de negociació, de manera que aquesta percepció

manipulada la indueixi a fer actuacions que afavoreixin la part ma-

nipuladora.

Les tècniques que tenen com a finalitat influir en l’estructura d’in-

teressos de la part contrària pretenen alterar la seva estructura d’in-

centius de manera que es vegin obligats a efectuar aquella actuació

que beneficia la part que utilitza la tècnica. 

Bona part de les estratègies de 
negociació tenen com a objecte 
incidir sobre els valors de reserva 
que determinen l’estructura 
negocial.

El nostre valor de reserva marcarà 
el punt d’indiferència entre l’acord i 
el desacord. 

La manipulació

La manipulació s’efectua sobre
la percepció que té l’altra part 
d’alguns dels elements que 
intervenen en la negociació: valors 
de reserva, zona de possible acord, 
nivells d’aspiració, etc.

Influir en l’estructura 
de recompenses

La promesa d’una retribució 
superior si s’assoleixen uns 
determinats resultats alteraria 
l’estructura de recompenses del 
treballador.
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2.6.1. L’engany

L’engany pur i simple és una de les tècniques més antigues, que afecta la

percepció que té l’altra part sobre l’objecte de la negociació o sobre algun

dels elements de l’estructura negocial.

Ningú no és immune a l’engany, però l’hàbit sistemàtic de verificació

reduirà l’incentiu a enganyar dels negociadors sense escrúpols. L’exigèn-

cia de garanties que impliquin un cost que anul·li el possible benefici de

l’engany també pot constituir un mecanisme de protecció. 

2.6.2. L’ancoratge

Aquesta tècnica rep el nom d’una analogia marinera: la barca que ha fon-

dejat i ha tirat l’àncora només per la proa anirà desplaçant-se segons cap

a on bufi el vent, però sempre tindrà la proa amarrada i orientada al punt

d’ancoratge, i no es desplaçarà més enllà d’aquest punt

La manera més indicada per introduir l’ancoratge en la negociació és la

primera oferta; una primera oferta formulada per la part que té informa-

ció pot ancorar les percepcions de l’altra, que està en condicions d’incer-

tesa, per falta d’informació.

Per defensar-se, cal tenir més informació o més bona. També pot funcio-

nar la formulació d’una contraoferta totalment allunyada i independent

de la primera. 

També hi ha el que s’anomena tècnica de l’ancoratge documental, que

s’aplica a través del contracte tipus sempre preredactat.

2.6.3. La primera oferta

La primera oferta es pot utilitzar per influir en les percepcions de l’altre

jugador sobre quina serà la zona de possible acord.

Normalment, en les negociacions distributives, com més alta és la deman-

da inicial d’un negociador (en sentit de guanys), més bo serà el resultat

per a aquest negociador. És a dir, com més alta sigui la primera oferta

efectuada, més marge es tindrà per negociar a la baixa, i si es decideix par-

tir la diferència, el resultat serà millor. 

2.6.4. Els punts focals

Els punt focals són regles de distribució per resoldre un conflicte o un re-

partiment que se solen utilitzar en situacions indeterminades i que, de ve-

gades, poden estar manipulades per la part que les formula.

L’engany

“Aquest cotxe era d’una senyora 
que no l’agafava mai i només 
l’utilitzava per anar l’estiu de 
vacances al poble”, diu el venedor 
sense escrúpols en referència a 
un cotxe d’autoescola amb molts 
quilòmetres a sobre. 

La tècnica de l'ancoratge rep el nom d'una
analogia marinera.

L’ancoratge

Una senyora gran es vol vendre un 
quadre que ha heretat de la seva 
família. L’antiquari a qui li ofereix 
l’identifica com una joia de gran 
valor, però li diu “aquesta peça 
està passada de moda, només 
puc donar-li 600 �”. La senyora, 
que en desconeixia el valor, acaba 
acceptant-ne 900. Les 
percepcions de la senyora han 
quedat ancorades en la primera 
oferta i mai no dirà: “Bé, jo 
n’esperava més, no em podria 
oferir 6.000 �?”
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El punt focal fa de clau per cristal·litzar una certa coordinació de les ex-

pectatives dels negociadors respecte del que resulta més generalment ac-

ceptat com a equitatiu i pràctic. Són criteris de solució que la majoria de

les persones tendeixen a considerar com a referències que no necessiten

justificació: dividir la diferència, atribució proporcional, preu de mercat,

ordre alfabètic, etc.

Una part pot al·legar-les en la negociació per intentar configurar el seu re-

sultat. Per enfrontar-se es pot rebatre la legitimitat del punt focal invocat

com a principi per l’altra part, i desactivar-lo, o aportar-ne d’altres que

convinguin més als nostres interessos.

2.6.5. L’amenaça

L’amenaça és una regla de resposta que suposa un càstig per a l’altra part

si no fa o deixa de fer una determinada acció, amb la finalitat d’induir o

dissuadir-lo perquè realitzi un determinat comportament. 

L’amenaça en les negociacions

Tot i la connotació negativa que té la paraula amenaça, es tracta d’un recurs molt utilitzat en les ne-
gociacions sense que hagi d’anar necessàriament acompanyat d’una actitud agressiva; serveixen
per forçar l’altra part a tenir o deixar de tenir una conducta determinada en el nostre interès.

2.6.6. La promesa

Les promeses són regles de resposta que impliquen una recompensa per

a l’altra part si fa o deixa de fer una determinada acció. Aquesta acció no

es duria a terme si una part no es comprometés a fer-la com una regla de

resposta.

El que diferencia una amenaça d’una promesa resideix en el fet que un

cop obtinguda la cooperació de l’altra part aquesta no té cap motivació per

complir la promesa formulada. 

Perquè l’amenaça tingui efecte ha de ser creïble per l’altra part. Si

no és així, no tindrà cap operativitat i no servirà per condicionar el

comportament de l’adversari. 

La promesa respon a l’estructura següent: “faré una determinada

acció, i aquesta acció beneficia l’altra part de la negociació”. 

Partir la diferència

En una negociació econòmica 
sobre la compra d’un objecte 
respecte al qual no hi ha acord és 
habitual sentir l’argumentació: “ni 
tu ni jo, ho deixem a mitges”. Si qui 
proposa el pacte ha elevat de 
manera interessada les seves 
demandes, es veurà beneficiat per 
aquest resultat.

L’ús de l’amenaça

Un treballador que diu 
a l’empresari que el denunciarà a 
Inspecció de Treball per 
irregularitats de l’empresa si no li 
paga el que li deu està efectuant 
una amenaça.

Quan l’empresari diu al treballador 
que li renovarà el contracte de 
treball si accepta fer hores 
extraordinàries, està fent una 
promesa. 
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2.6.7. L’avís

Així com en el cas de les amenaces i promeses la regla de resposta compro-

met a fer accions que d’una altra manera no faríem, en el cas de l’avís no hi

ha cap canvi en les expectatives dels altres sobre les nostres accions futures,

per tant, l’única cosa que estem fent és avisar d’un fet que succeirà.

L’avís té una mera funció informativa (semblant a la que pot suposar

mostrar el nostre valor de reserva si creiem que l’altra part l’està sub-

estimant).

Avís i amenaça

L’amenaça respon a l’estructura “si fas una conducta A (o deixes de fer A), jo faré B (o deixaré de fer
B), on aquesta conducta –B– és un perjudici per a l’altra part”. En l’avís l’estructura és la mateixa,
però la diferència entre l’una i l’altre és que en el cas de l’amenaça, si la part fa o deixa de fer la con-
ducta A, l’altra part ja no té cap interès a complir la seva amenaça –B. 

Per exemple, l’amenaça feta a la meva filla de quedar-se sense anar al cinema si no s’acaba tot
el dinar, un cop ja ha passat el dinar –que ella no s’ha menjat– no tenim cap interès a realitzar
la conducta amb què l’havíem amenaçat –no anar al cinema–, ja que no solament ella s’ha de
quedar a casa castigada, sinó que afecta la resta de la família que tampoc no hi pot anar. 

2.6.8. El compromís

Tant en els casos d’amenaces com en el de promeses, un cop s’hagi realitzat

el fet, ni les promeses ni les amenaces no tindran cap rellevància, ja que la

part que les ha formulat no té cap interès a complir allò que ha plantejat.

Com això l’altra part ho sap, perquè les promeses i les amenaces resultin

creïbles cal que qui les formula estableixi un compromís: una acció com-

plementària o col·lateral que faci que la jugada estratègica resulti creïble.

Això és el compromís.

2.7. La negociació cooperativa

El mètode de negociació de la Universitat de Harvard planteja una sèrie

de pautes per assolir una negociació cooperativa en què no solament acon-

seguim assolir els nostres objectius, sinó que també hem de tenir en

compte els interessos de l’altra part, per tal que el resultat final del procés

de negociació pugui satisfer les dues parts negociadores i permeti assegu-

rar que no es deteriora la relació entre elles.

Roger Fisher i William Ury proposen un mètode per efectuar una nego-

ciació efectiva que es basa en els quatre punts següents:

1) Separar les persones del problema.

2) Centrar-se en els interessos i no en les posicions.

L’ús de l’avís

Un treballador pot amenaçar 
l’empresari amb la formulació 
d’una reclamació judicial si aquest 
no li paga els salaris que li deu.

Formulació d’un compromís

Quan firmem una clàusula que ens 
obliga a reparar totes les avaries 
del producte que estem venent 
durant un temps determinat estem 
formulant un compromís.

Sobre negociació cooperativa 
podeu veure la secció “Annexos” 
del web d’aquest crèdit. 

!!
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3) Inventar opcions en benefici mutu.

4) Utilitzar criteris objectius.

2.7.1. Separar les persones del problema

Cal diferenciar les persones del problema. Que hi hagi un motiu de desa-

cord amb una altra persona no implica que hi hàgim de tenir un enfronta-

ment personal. Cal que ens enfrontem al problema, no a la persona.

L’existència d’una relació personal fluida i cordial amb l’altra part ens aju-

darà a trobar una solució millor que pugui satisfer els interessos de les

dues parts.

Aquesta millora de la relació personal amb l’altra part la podem assolir

amb la utilització de tècniques psicològiques i de tècniques comunicatives

per millorar la comunicació. Algunes d’aquestes tècniques són les se-

güents:

• Posar-se en el lloc de l’altra persona que negocia.

• No deduir intencions de les altres persones a partir de les nostres

pròpies pors i inseguretats.

• No culpar els altres dels nostres propis problemes.

• Buscar oportunitats d’actuar que estiguin en desacord amb les per-

cepcions de l’altre negociador.

• Donar a l’altra part un lloc en el resultat final, assegurar-nos que

participa en el seu procés de creació: l’acord serà més fàcil d’assolir

i es complirà millor si totes dues parts se senten propietàries de les

idees.

• S’ha de permetre que l’altra part s’alliberi psicològicament explicant les

seves queixes.

• No s’ha de reaccionar amb explosions emocionals.

2.7.2. Centrar-se en els interessos i no en les posicions

La posició és el que cadascú ha decidit, els interessos són el que han mo-

tivat que es prengui aquesta decisió. Conciliar interessos en lloc de postu-

res funciona perquè...

• cada interès sol tenir diverses posicions que es poden satisfer.
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• sovint es pot trobar una posició alternativa que satisfaci els interessos de

totes dues parts.

No és aconsellable negociar sobre posicions perquè...

• els egos s’identifiquen amb les posicions (orgull i reputació en joc).

• el procés és lent i complex (propi de les estratègies d’ocultació i engany,

es rigiditzen les posicions).

• es posen en perill les posicions personals dels negociadors (si una part es

doblega és fàcil que sorgeixin ressentiments).

La negociació de la llimona

Un exemple que se sol utilitzar en els manuals de negociació és el de la llimona: dos nens discuteixen
sobre la propietat d’una llimona, tots dos la volen i no resol el seu problema partir-la per la meitat. Quan
indaguen sobre els interessos que cadascú té en la llimona descobreixen que un d’ells la vol per fer una
llimonada amb el suc i l’altre vol la pell per fer una pastís de llimona. Centrar-se en els interessos i no en
les posicions ha permès resoldre el conflicte de manera satisfactòria per als dos nens.

2.7.3. Inventar opcions en benefici mutu

Cal fomentar la capacitat d’inventar solucions avantatjoses tant per a tu

com per a l’altra part. L’habilitat per inventar opcions és una de les capa-

citats més valuoses que ha de tenir un bon negociador.

En la majoria de les negociacions hi ha una sèrie d’obstacles que limiten

la invenció d’opcions abundants:

• Els judicis prematurs

• La recerca d’una única resposta

• La preocupació de cadascuna de les parts sobre la resolució dels seus

problemes immediats

Per inventar opcions creatives, caldrà separar la invenció de l’opció del

moment de jutjar-la.

Caldrà eixamplar les opcions que cal tenir sobre la taula en lloc de buscar

una única resposta. Caldrà imaginar-se opcions que puguin proporcionar

beneficis mutus (eixamplar el pastís abans de repartir-lo).

2.7.4. Utilitzar criteris objectius

Basar l’acord de la negociació en criteris objectius i neutrals que siguin in-

dependents de la voluntat de les parts: preu de mercat, normes professio-

nals, etc.

Una negociació cooperativa permet satisfer
millor els interessos de les parts en conflicte.




