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Mòdul  que pertany a la formació de TÈCNIC EN DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS.  Curs 

que pretén donar resposta a les necessitats dels professionals de l’àrea de recursos humans i a tots 

aquells professionals que vulguin adquirir uns coneixements en matèria de direcció i gestió de 

personal. 

 
O B J E C T I U S 

 
• Conèixer els aspectes claus per l’elaboració de les polítiques retributives, no només des 

de la perspectiva empresarial, sinó tenint en compte el rendiment, potencial i motivació 

dels treballadors. 

• Utilitzar la remuneració com a eina de gestió integrada en la política de recursos 

humans i conseqüentment en l’estratègia de l’empresa. 

• Garantir una formació de qualitat als participants perquè desenvolupin eficaçment el seu rol en la 

direcció dels recursos humans de l’empresa i contribueixin a l’assoliment d’objectius de 

l’empresa. 

P R O G R A M A 
 

1. Identificació del potencial i valoració del lloc de treball 
1.1 Conceptes bàsics sobre potencial: evaluació del potencial i gestió del potencial. 
1.2 Mètodes i tècniques d’evaluació del potencial 
1.3 La valoració del lloc de treball 
 

2.  Conceptes retributius i estructura salarial         
2.1 Legislació 
2.2 Característiques bàsiques de la retribució 
2.3 Anàlisi del paquet retributiu 

-‐ Retribució monetària, en espècies i diferida 
-‐ Retribució fixe i variable 

2.4  Estructura salarial 
-‐ Franges salarials 
-‐ Nivells professionals 

 
3. Política de remuneració i motivació 

3.1 Factors que intervenen en la definició d’una política retributiva 

IDENTIFICACIÓ DEL POTENCIAL  
I POLÍTIQUES RETRIBUTIVES 
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3.2 Sistemes de retribució 
-‐ Remuneració per competències 
-‐ Remuneració per rendiment 

3.3 Sistemes de motivació 
 

4. Model de remuneració flexible 
4.1 Concepte de salari flexible 
4.2 Identificació de col·lectius i les seves necessitats 
4.3 Disseny d’un sistema de retribució 
4.4 Procés d’implantació d’un sistema de retribució                                                             

 

M E T O D O L O G I A 
 
   La participació activa és l’eix fonamental entorn el qual es desenvolupa aquest curs, 

d’aquesta manera, les sessions combinen l’exposició de conceptes teòrics amb la realització 

de supòsits pràctics, extrets de la realitat empresarial, que són analitzats de forma individual 

i grupal.  Els supòsits presentats permeten una ràpida transferència a la realitat empresarial 

de cada un dels participants.   

  Els mitjans didàctics utilitzats per la impartició del curs consisteixen en la utilització del 

canó de projecció, i en el lliurament de material de suport que complementa l’exposició del  

docent. 

 
 
 


