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RESUM

El present treball està encaminat a plasmar un exemple d’esquema 
de retribució variable amb una estructura generalista, el qual hauria 
d’incloure diferents criteris a valorar en funció de cada tipus d’organit-
zació i els seus valors, estratègia i motivacions, en les diferents fases 
dels seus cicles, però que suposi una forma de reconèixer el valor 
afegit al treball habitual.

PARAULES CLAU

Sistema de Reconeixement de Valor Afegit, Competències, Valora-
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ABSTRACT

This paper provides an example of a variable remuneration system 
with a general structure, including different criteria that will depend 
on the type of organisation and its values, strategy and motivations 
and on the cycle stage but that should represent a way of recognising 
added value to everyday work.

8. Una versió prèvia d’aquest cas s’ha publicat a ACCID (2013): Manual del controller, 
ACCID, Barcelona.
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1. Introducció

Els sistemes de compensació i retribució formen part d’una decisiva 
estratègia empresarial, i si es gestionen de manera correcta i encertada, in-
fluiran en, a més de l’imprescindible resultat corporatiu, considerar-se una 
política retributiva competitiva, atraient i equitativa, tant des del punt de 
vista intern com extern.

Les polítiques de compensació adequades ens permetran atraure i rete-
nir els empleats, així com la seva implantació suposarà una influència en el 
comportament i rendiment en el treball. Serà necessari, doncs, establir una 
equitat retributiva en el lloc de treball, però també sobre el rendiment i ac-
tuació de l’empleat que l’ocupa.

Podem trobar que en un mateix o similar lloc de treball, hi hagi diver-
ses persones ocupant-lo. El valor bàsic de la retribució fixa pot ser el ma-
teix, però la retribució variable pot ser diferent, en funció de l’aportació 
dels diferents ocupants. Aquesta aportació variable, ha de ser avaluada des 
de dos punts de vista diferents: l’aptitud per dur a terme les tasques enco-
manades i intrínseques que el propi lloc requereix, i d’altra banda l’actitud 
(la forma en què es duu a terme) el desenvolupament d’aquestes funcions.

Mentre que l’aptitud pot ser valorada amb indicadors numèrics que 
puguin evidenciar les dades econòmiques o productives, de qualitat, de 
temps, d’índex de reclamacions, etc. L’actitud ha de ser valorada des del 
punt de vista competencial, buscant també indicadors de valoració que, tot 
i tendir a ser més subjectius, ens permetin objectivar al màxim la revisió de 
les esmentades competències. La forma més factible d’aconseguir-ho és, 
en primer lloc, establint les competències professionals i personals claus a 
nivell d’organització, a nivell departamental i a nivell individual.

Per a això, s’hauran d’establir models d’avaluació d’aquestes compe-
tències, amb comportaments associats, que puguin ser evidenciables. Si no 
hi ha evidència, no hi ha prova fefaent del compliment d’aquest comporta-
ment que produiria un efecte sobre la puntuació de les variables competen-
cials de la valoració individual o col·lectiva.
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Per aquests motius, la meva proposta pràctica està encaminada a plas-
mar un exemple d’esquema amb una estructura generalista, el qual hauria 
d’incloure diferents criteris a valorar en funció de cada tipus d’organització 
i els seus valors, estratègia i motivacions, en les diferents fases dels seus 
cicles, però que suposi una forma de reconèixer el valor afegit al treball 
habitual.

Certament, la realització del treball habitual ja ha de comportar la res-
ponsabilitat i bon fer de les funcions encomanades, i sens dubte, amb això 
ens veiem recompensats amb el nostre salari mensual pactat. Aportar aquest 
plus diferencial ha de ser un punt addicional (entre altres elements de les 
polítiques de recursos humans) de motivació per aconseguir un increment 
d’aquesta retribució anual, mitjançant un variable.

L’objectiu d’aquest cas pràctic serà veure els criteris establerts en un 
sistema de reconeixement/valoració i retribució variable que responguin a 
l’estratègia empresarial, a les competències corporatives i consideri l’apti-
tud i l’actitud cap al treball i cap a la forma en què l’organització desitja 
dur-ho a terme.

És important constatar la importància també de l’assoliment dels ob-
jectius corporatius i els compromisos personals adquirits per aconseguir-
los, encara que en el cas pràctic no s’entrarà a detallar les fonts de l’obten-
ció de la informació sobre objectius, competències i qüestionaris utilitzats, 
centrant-nos més concretament en l’esquema de distribució de criteris, pes 
i repartiment posterior.

La informació obtinguda a través del SRVA és molt important per ava-
luar i analitzar el moviment, evolució, tendències i desenvolupament de la 
plantilla, tant a nivell individual com col·lectiu. Així mateix, es poden es-
tablir mitjanes, modes i qualsevol valor que es pretengui referenciar, així 
com eina que amb claredat ens permet observar l’impacte de les polítiques 
formatives i de desenvolupament si estan adequadament enfocades, com 
qualsevol tipus d’actuació de millora en els punts febles, i la seva integra-
ció amb la resta de polítiques de recursos humans.

2. El cas suposat de Vrimar (Assessoria)

VRIMAR és una empresa dedicada a l’assessoria legal i tramitació de 
temes administratius a empreses i persones físiques, que va decidir expan-
dir-se en diverses oficines en les poblacions més importants de la mateixa 
Comunitat Autònoma.

Fa uns anys, amb motiu d’un canvi en la direcció del despatx, es va 
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evolucionar des d’una organització menys tecnificada i burocràtica a una 
organització amb una direcció gerencial i que disposa de 15 oficines d’aten-
ció directa i gairebé 200 empleats de diferents nivells i funcions professio-
nals. Òbviament, això va coincidir també amb un creixement de la tipolo-
gia de serveis i de la demanda dels clients.

Els principals valors intrínsecs en l’organització són l’orientació al  
client, la professionalitat en el marc de la legalitat, el compromís, el treball 
en equip i la flexibilitat. D’altra banda, l’organització es troba en un procés 
d’evolució tecnològica continuat que redundi en una major eficàcia dels 
processos interns i dels serveis que ofereix, sense oblidar el context de 
qualitat proposat i del que fa uns anys disposa de la certificació d’una nor-
ma ISO de la seva activitat principal.

Pel que fa a la matèria retributiva variable, l’organització disposava 
d’un compte destinat a retribuir un bo de productivitat anual, i aquest es 
repartia de manera unilateral, sense cap criteri preestablert i amb una visió 
subjectiva no homogeneïtzada dels diferents directius de cada departament 
o àrea de gestió.

Arran d’aquest canvi i després de dos anys d’assentar el creixement, es 
va proposar buscar un sistema més equitatiu i objectiu de repartiment 
d’aquesta mateixa quantitat, al mateix temps que la seva obtenció estigués 
vinculada a la consecució d’objectius departamentals (tangibles i mesura-
bles), i complís la millora contínua de les competències en professionalitat 
(a través de la formació dels seus empleats), l’orientació al client (mini-
mitzant temps, esperes, i facilitant la resolució de qualsevol tràmit), i la 
millora comunicativa dels equips (a través de les entrevistes de valoració 
anual).

A nivell de comitè directiu es van establir cada any els objectius aline-
ats amb el Pla estratègic. A partir d’aquests cada departament estableix els 
seus propis per recolzar i aconseguir els generals, i a nivell individual es 
marquen objectius o compromisos individuals, que han de permetre, en 
cascada, aconseguir la proposta anual.

D’altra banda, es van establir diferents qüestionaris avaluadors:
–  Funcions i tasques. Qüestionari individual realitzat per l’immediat 

superior.
–  Valoració de les competències. Qüestionari d’entrevista competen-

cial entre comandament i col·laborador.
–  Compromisos personals proposats i complerts —o no— de l’any 

anterior. I nova proposta per a l’any següent.
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Un altre ítem que l’organització va decidir valorar en aquesta etapa del 
seu cicle, va ser les aportacions de major temps de treball, sempre que esti-
guessin validades per l’immediat superior i confirmades amb l’obtenció 
d’una major dedicació al treball alineada amb la necessitat d’incrementar, 
millorar o concloure algun projecte o algun objectiu. De la mateixa manera, 
es va considerar la disminució de punts per a les persones que per qualsevol 
circumstància el seu saldo de temps de treball fos negatiu a l’establert le-
galment la seva aportació en temps era inferior i els coeficients reductors 
posteriors a la valoració que influeixen en els aspectes d’absentisme, amb 
l’objectiu de minimitzar-los o reduir-los.

La formació extralaboral, o sigui, la formació relacionada amb la mi-
llora de competències personals o professionals, en horari exclòs de la jor-
nada laboral, igualment es consideraria valorada, ja que la seva influència 
estava realment vinculada amb la professionalitat de l’organització.

En els primers anys en què es va obtenir la certificació de la norma 
ISO, un altre criteri valorable, era l’aportació a la millora contínua, sempre 
que qualsevol acció d’implementació de la proposta fos viable. Una vegada 
el sistema va quedar totalment integrat en la forma de treballar de l’organit-
zació, es va concloure donar més pes als restants ítems i minorar o conclou-
re aquest.

Per tant, podríem dir, que tant l’elecció dels criteris, com el seu pes 
específic en el sistema, ve determinat pel moment de l’organització i el que 
aquesta decideixi premiar com a reconeixement de valor afegit al treball 
habitual en un any o anys concret/s, sense que això suposi canviar íntegra-
ment el sistema, simplement poden anar canviant els criteris, o el seu pes 
en la puntuació total.
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ESTRUCTURA DEL SRVA – VRIMAR – PER CRITERIS

% 
Total % Int Criteris Puntuacions a obtenir

20
Funcions i tasques Responsabilitat sobre un 

equip 1,111 Punts per ítem del 
qüestionari

(Qüestionari realitzat
per l’immediat superior)

Sense responsabilitat 
sobre un equip 1,667 Punts per ítem del 

qüestionari
Punts 
criteri Criteri Perfil Puntuació

12

Valoració de Competències 

(Qüestionari d’entrevista 
competencial entre 
comandament i 
col·laborador)

Perfil A (46 preguntes) 0,261 Punts per resposta 
evidenciable

35% Perfil B (44 preguntes) 0,273 Punts per resposta 
evidenciable

Perfil C (41 preguntes) 0,293 Punts per resposta 
evidenciable

Punts 
criteri Criteri Consecució Puntuació

3

Compromisos personals 
realitzats any anterior

(Qüestionari adjunt al 
competencial)

3 o més 3
2 2
1 1
0 0

% Punts 
criteri Criteri Consecució Puntuació

40% 40
Objectius departamentals

(Índex de compliment dels 
objectius departamentals)

 80 % 40

60 a 79 % 20
50 a 59 % 10

 49 0

% Punts 
criteri Criteri Núm. hores Puntuació

15% 15

Ajust temps de treball
25 o més 15
Punts hora 0,42

(Excés de temps de treball 
dedicat)

Saldo hores negatiu –10
(Control Presència/
informació supervisor)

% Punts 
criteri Criteri Núm. Hores/Perfil Puntuació

10% 10
Formació extralaboral 9

(Realitzada fora de l’horari 
de treball)

A  80 h 0,125 Punts hora
B  60 h 1,666 Punts hora
C  40 h 0,25 Punts hora

100

Figura 1: Estructura del SRVA per criters.9

9. A: Director, Gerent i Caps de Departament, Tècnics superiors. B: Adjunts de departament, 
Caps Oficina, Responsable Unitats i Perfils tècnics Singulars, C: Agents i auxiliars d’oficines 
i departaments.
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Aquest esquema (figura núm. 1)10 es planteja des de tres perspectives 
d’actuació:

— El rendiment:

Valorat en la forma de desenvolupar les funcions i tasques i valorant 
l’ajust a temps de treball, excés i absentismes.

— Els resultats:

Valoració del compliment d’objectius (planificats i mesurables) de les 
unitats organitzatives.

— El desenvolupament:

Valorant la millora de les competències, els compromisos personals 
aconseguits, i l’esforç realitzat i dedicat en formació.

Quant a l’esquema estructural:

Un 35% de puntuació, vinculat a:
–  20 % La valoració anual de les funcions i tasques realitzades per un 

empleat, constatades per l’immediat superior.
–  12% La valoració de les competències definides, amb evidències.
–  3% La consecució dels compromisos personals realitzats l’any an-

terior i que siguin evidenciables.

Un 40% de puntuació, vinculat a l’índex de compliment i obtenció de
resultats en els objectius individuals o d’equip.

El percentatge de consecució suposarà (vegeu-ho a la figura) diferent 
nombre de punts a obtenir. Per sota de 50 no es considerarà cap puntuació, 
i per sobre del 80% es considerarà compliment, encara que tindrà segui-
ment l’any següent per confirmar la seva evolució fins a donar-se per con-
clòs.

10. Figura 1. Esquema del SRVA de VRIMAR. Percentatges per blocs, percentatges dins del 
bloc, criteris i puntuacions establertes en funció de preguntes de qüestionari, punts per objec-
tius assolits, o per temps realitzats. (Font pròpia)
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Un 15% de puntuació al compliment i excés horari que s’hagi pogut
donar, per a poder aconseguir els objectius proposats, o amb la finalitat de 
concloure algun projecte determinat.

Per cada hora de treball addicional es determina 0,42 punts, i a partir 
de 25 se’n podrien obtenir fins a 15. Òbviament també s’aplicarà un des-
compte de punts davant la falta de compliment del temps de treball pre-
vist.

Un 10% de puntuació a l’esforç personal en formació específica, rea-
litzada en horari extralaboral.

Per cada hora de formació s’aplica la puntuació reflectida en l’es- 
quema. El grup professional inferior C, obtindria els 10 punts amb 40 
hores de formació. El grup professional intermedi B amb 60 hores i el  
grup professional superior necessitaria 80 hores anuals per aconseguir els 
10 punts.

Altres aspectes de l’esquema:
Alguns ítems són variables en funció del perfil professional (A, B, C). 

Vegeu peu pàgina 5 (1).
La recollida i tractament de tota aquesta informació es duu a terme en 

un sistema compost per:

–  Qüestionari de funcions i tasques (realitzat pel superior directe).
–  Qüestionari d’entrevista per competències (entre empleat i superior 

directe), i on es marca també la consecució dels compromisos per-
sonals de l’any de tancament, i la proposta per a l’any següent de 
comú acord. Aquests compromisos i petits objectius individuals 
han d’estar alineats per incidir en la millora de les competències 
més baixes.

–  El grau de compliment dels objectius i projectes, és evidenciable a 
través del seguiment trimestral de la Planificació anual.

–  Els temps de treball o absències, s’obtenen del control presencial 
que ja té automatitzada l’opció de validació de l’excés pel superior 
directe.

–  El temps dedicat a formació extralaboral, s’obté de la certificació de 
les diverses accions aportades pels empleats durant l’any i registra-
des a l’àrea de formació del Departament de Recursos humans.
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TAULA DE DISTRIBUCIÓ – SRVA

En la taula ja podem visualitzar els diferents perfils i sistema de punts 
(en trams de 9/10) i en valors fixos de cada columna de punts i nivells pro-
fessionals. El valor del punt es determinarà per la quantitat de la borsa 
pressupostària anual i el nombre total de punts obtinguts pel total de l’orga-
nització.

El valor del punt serà variable en funció de la dotació anual.

Igualment s’aplicarà al resultat de punts, coeficients reductors en fun-
ció de l’absentisme, reduccions per diferents motius, processos d’IT, reite-
ració en puntuacions individuals per sota de la mitjana organitzativa, etc.

PUNTS OBTINGUTS EN EL SRVA

Nivell Perfil 50 a 59 
punts

60 a 69 
punts

70 a 79 
punts

80 a 89 
punts

90 a 100 
punts

1 Directors executius 4.500 4.875 5.250 5.625 6.000

2 Caps Departament i Tècnics 
superiors 3.300 3.850 4.400 4.950 5.500

3 Responsables, Tècnics i caps 
d’oficina 2.250 2.625 3.000 3.400 3.800

4 Responsables unitats, perfils 
tècnics singulars 1.700 2.025 2.350 2.675 3.000

5 Agents i auxiliars d’oficina 1.125 1.312 1.500 1.687 1.875

6 Personal auxiliar temporal 750 875 1.000 1.125 1.250

Font: Elaboració pròpia.

Figura 2. Taula de distribució/equivalència de punts SRVA versus punts per a 
bons, per als diferents perfils professionals.

En aquest exemple concret i per a la taula anterior es va considerar 
aquest nivell de punts per cada grup professional, amb la finalitat que 
aquests també suposessin un límit màxim de percepció, si el valor del punt 
arribés a la quantia d’1 euro, però realment poden ser variables i modifica-
bles, en funció de l’experiència d’aplicació del sistema i del seu reparti-
ment.
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Exemple pràctic:

Un auxiliar d’oficina (nivell 5), ha obtingut una puntuació individual 
(SRVA) de 65 punts, seguint tots els criteris indicats en l’esquema de la fi-
gura 1.

La equivalència en punts per a retribució variable serien: 1312

Suposem que per a l’any en curs, l’assignació pressupostària de l’orga-
nització, en retribució variable, fos de 150.000 euros, i que la suma de tots 
els punts de tota la plantilla obtinguts en l’equivalència de la taula núm. 2, 
ascendís a 255.000:

150.000 euros de dotació / 255.000 punts de equivalència =
0,59 euros el punt.

(Aquest valor podria ser canviant cada any, en funció de la dotació 
pressupostària anual per a aquesta partida i en funció del nombre de punts 
obtinguts).

Per tant,

65 punts de SRVA = 1.312 punts de la taula d’equivalència.
1.312 punts x 0.59 euros el punt = 774,08 euros bruts a percebre

de remuneració variable anual.

En l’exemple d’aquesta organització, el cost salarial no ha augmentat 
respecte a anys anteriors, sinó que s’ha redistribuït en funció dels criteris 
que s’han anat establint gradualment, rendibilitzant el cost assumit, buscant 
fórmules que minorin la subjectivitat de les valoracions i hi hagi elements 
transparents, coneguts i comunicats als empleats que afectin tant l’avalua-
ció personal com la retribució anual.

3. Conclusions

Mitjançant l’aplicació del seu model de valoració vinculat a un sistema 
de retribució variable, aconseguim millorar el resultat complint els projec-
tes i objectius planificats, disposar de professionals formats i capacitats, 
amb flexibilitat cap al seu temps de treball.

 M. Fontcalda Solé: Sistemes de Reconeixement de Valor afegit

REVISTA 17 CATALAN.indd   138 25/03/14   21:36



139Revista de Comptabilitat i Direcció, Vol. 17, any 2014, pp. 129-140

Sens dubte, l’associació de la retribució amb els resultats generals, ma-
ximitza la rendibilitat dels costos salarials variables, fomentant la motiva-
ció cap a la millora canalitzada i en la qual ambdues parts d’una organit-
zació obtenen beneficis.

L’aposta per la retribució variable, a més, va més enllà d’aquesta fun-
dada percepció, ja que com deia Dan Seligman, columnista de la revista 
Forbes:

«Un augment de sou és com un Martini: puja l’ànim, però 
només una estona.»

Per tant, les organitzacions hem de ser capaces d’establir sistemes i 
polítiques adequades per mantenir i perllongar en el temps la motivació 
amb polítiques de retribució variable, que a més són una eina de flexibilitat 
davant els cicles econòmics complexos.

Recordem que no només compta l’aconseguir el repte, sinó el «com» 
aconseguim aquest fi, ja que els comportaments ètics han de ser la base dels 
valors corporatius, en les diferents escales d’una organització.

Per concloure el resum i parafrasejant dues visions diferents i comple-
mentàries, que formen part directa d’aquest capítol: els objectius i les per-
sones, podem recordar que:

«El perill més gran per a la majoria de nosaltres, no és que el 
nostre objectiu sigui massa alt i no l’assolim, sinó que sigui massa 
baix i l’acomplim.»

Miguel Àngel

i

«Cap empresa no pot ser millor ni pitjor que les persones que 
l’integren.»

Kaouru iShiKawa, filòsof japonès
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