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RESUM

Una Due Diligence en matèria de recursos humans ens ha 
d’aportar evidències del valor del seu capital humà, més en-
llà de les seves formes organitzatives i del compliment legal 
de les matèries laborals i administratives.

Per aquest motiu, serà importat verificar jurídicament i eco-
nòmicament que el marc de les relacions laborals és l’ade-
quat i l’organització ha complert amb les exigències establer-
tes, però serà clau contrastar la resta de funcions de recursos 
humans i les polítiques establertes, per poder saber quin valor 
té aquest capital humà i el seu talent, en el marc organitzatiu.

El futur dels recursos humans vindrà marcat per una forta 
influència de l’impacte de la persona i les seves motivacions, 
amb un canvi de paradigma de lideratge basat en el desen-
volupament i la participació dels equips, amb organigrames 
amb tendència a aplanar-se i amb una major flexibilitat en les 
relacions laborals, per tant, tots els paràmetres que més 
s’ajustin a aquest recorregut tindran una major valoració per 
alinear-se amb les tendències futures i, en conseqüència, 
probablement més valor.

Classificació JEL: G34, K42, H25, M14, M40. 
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ABSTRACT

Due Diligence in human resources must provide us with 
evidence of the value of its human capital, beyond its organi-
zational forms and the legal compliance of labor and adminis-
trative matters.

For this reason, it will be important to verify legally and fi-
nancially that the framework of labor relations is adequate 
and the organization has complied with the established requi-
rements, but it will be key to contrast the other functions of 
human resources and established policies, in order to know 
the value of this human capital and its talent, in the organiza-
tional framework.

The future of human resources will be marked by a strong 
influence of the impact of the person and their motivations, 
with a change of leadership paradigm based on the develop-
ment and participation of teams, with organization charts with 
a tendency to flatten and with a greater flexibility in labor rela-
tions, therefore, all the parameters that best fit this path will 
have a higher valuation to align with future trends, and there-
fore probably more value.

JEL classification: G34, K42, H25, M14, M40. 
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