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7.2. NEGOCIACIÓ D’UNA OFERTA DE FEINA 

 

Introducció 
 
La negociació és el procés d'arribar a un acord entre dues o més parts sobre una o més 
qüestions. L'objectiu de la negociació en les ofertes de feina ha de ser arribar a una 
situació en què tots hi guanyin, en la qual ambdues parts se sentin satisfetes amb la 
solució. 
 
És important observar que les empreses posen en general una gran quantitat de 
reflexió, anàlisi i planificació en la seva oferta de feina i sovint la negociació no és 
necessària. No obstant això, si hi ha algunes qüestions sobre una oferta de feina que 
impedeixen que l'acceptis, pots aprofitar els consells que es mostren a continuació 
sobre com negociar. 
 

Anàlisi d'una oferta d'ocupació 
 
Acabes de rebre una oferta d'ocupació, i ara has de sospesar els pros i els contres.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

Què has de fer? 
 

Ja tens alguna informació valuosa de l'empresa i del lloc ofert: oportunitats per al 
desenvolupament professional, les teves funcions, de qui dependràs, l'equip de 
treball, etc. 

El pas següent consisteix a comparar tot això amb el full personal que combina la 
teva carrera professional com a professional i les metes professionals que vols 
assolir, per valorar si l'oferta i les teves metes i objectius són compatibles. 
 

Si després d'analitzar tot això penses que l'oferta compleix les teves expectatives, 
encara has de tenir en compte dues qüestions: 

1) Has de tenir una visió realista dels índexs actuals del mercat relatius a llocs 
de treball equivalents.  

2) Has de conèixer quines facetes de la teva experiència, formació, 
coneixements i qualificacions es reclamen de tu a l’empresa i es valoren. 
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Hi ha diverses fonts d'informació que et poden ajudar: la teva xarxa de contactes, les 
agències de selecció de personal (en particular, les del seu camp en concret o el teu 
sector econòmic), les associacions professionals, les enquestes oficials sobre salaris, les 
publicacions laborals, etc.). 
 
A continuació et presentem alguns dels criteris que pots tenir en compte quan hagis de 
fer l’avaluació o l’anàlisi d’una oferta de feina.  
 
Treball / Estil de vida / Valors 
 
Abans d'acceptar una oferta de feina, et recomanem fer una revisió del que és 
important i satisfactori per a tu de la teva feina. Quins valors són els que vols tenir en 
el món laboral? Com t’agrada treballar? Com seria l‘ambient de treball agradable per a 
tu? Etc. 
 
Indústria / Organització 
 
Abans d'acceptar una oferta de feina, busca l'estabilitat de creixement financer, i les 
tendències de la indústria i l'organització. És interessant conèixer si l’empresa ha 
passat per acomiadaments significatius últimament, de quina manera l'estabilitat 
financera de l'empresa es manté en l’actualitat, quina és la seva política 
d’acomiadament (si els acomiadaments són necessaris), i, si l'empresa és de nova 
creació, si té suport financer més enllà de la fase inicial.  
 
Funcions i responsabilitats del lloc de treball 
 
Quan rebis una oferta de feina, és bo revisar les responsabilitats i activitats diàries del 
futur lloc de treball. Aquesta informació sobre el lloc és possible que la tinguis després 
de l'entrevista en profunditat realitzada amb l’empresa. 
 

 
  
   

 
 
 
 

 
 

Després d'avaluar tots els aspectes que envolten l’organització, el lloc de treball, les 
funcions, etc. has de determinar ”l’encaix” entre aquest lloc de treball en concret i 
el teu objectiu professional. Seguidament pots avaluar l’oferta que t’han fet per 
determinar si l’acceptes o si vols negociar.  

El pas següent:   
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El procés de negociació 
 

Objectiu : Aprendre a negociar les condicions laborals d’un nou contracte abans de la 
seva signatura. 

L’anàlisi prèvia 

Ha arribar el moment clau del procés. Has deixat enrere les fases de l’autoanàlisi, 
l’autoconeixement, com es fa un currículum, la carta de presentació, els enviaments 
del CV a les organitzacions, les entrevistes, etc. 

 
Ara ja tens l’opció d’incorporar-te a un lloc de treball !!! 

 

 És el moment de concretar les condicions laborals del futur lloc de treball, les 
oportunitats de carrera o desenvolupament professional en aquesta 
organització. 

 Encara que és possible que al llarg de l’entrevista surtin aquests temes, és 
recomanable revisar-ho abans de comunicar la decisió d’incorporació a 
l’empresa.  

 Tracta d’exposar tots els punts amb claredat (recomanem fer-ho amb llapis i 
paper), reflexionar sobre aquells aspectes que poden ser un maldecap i 
comprovar que ambdues parts esteu parlant del mateix i us esteu entenent. 

 Atès que estàs davant d’una decisió important, és molt convenient que recullis 
per escrit tota la informació que et sigui necessària per tal que et serveixi d’ajut 
a l’hora de prendre la decisió encertada. 

Exemple: 

Pautes per a la recollida de dades Comentaris 

DADES SOBRE L’ EMPRESA   

1. Projecte de futur   

2. Objectiu a curt, mitjà i llarg termini   

3. Facturació anual   

4. Nombre de treballadors   

5. Organigrama de l’empresa   

6. Tipus de relacions    

DADES DEL LLOC DE TREBALL   

1. Dependència funcional/jeràrquica   

2. Nivell habitual de relació interna o externa   

3. Característiques del lloc (nova creació, substitució, etc.)   

4. Funcions del lloc de treball   
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5. Objectius marcats per al lloc   

6. Pressupost o recursos (materials, humans…)   

7. Equip humà (companys, interlocutors...)   

CONDICIONS LABORALS   

1. Existeix un conveni col·lectiu regulador?   

2. Ubicació del lloc de treball.   

3. Dedicació / durada / horari de la jornada   

4. Freqüència de viatges, durada, destinacions   

5. Tipus i durada del contracte   

6. Condicions de finalització del contracte   

7. Necessitats de formació específica en el lloc   

8. Pla de desenvolupament de carrera professional   

9. Calendari de vacances   

CONDICIONS ECONÒMIQUES   

1. Constitució del nivell salarial fix brut i net   

2. Si existeix retribució variable: quanta i com?   

3. Retribució extrasalarial   

4. Signatura del contacte   

5. Data prevista d’incorporació a l’empresa   

 
 

El què, per què i quan de la negociació del salari 
 
Què és? 
La negociació salarial és el procés d'arribar a un acord sobre el que una organització 
pagarà per les teves habilitats, coneixements, competències i experiència professional.  
 
Per què s’ha de negociar? 
L'única raó per negociar és aconseguir un valor just de mercat per les teves habilitats, 
experiència i coneixement. Per tant, no és aconsellable negociar pel simple fet de 
creure que esperen de tu una negociació. Per exemple, de vegades els candidats que 
estan en procés de recerca de feina creuen que el director de recursos humans espera 
una negociació salarial, o bé que els salaris haurien de ser negociats com un principi 
general.  
 
Quan s'ha de negociar? 
Han de passar dues coses abans de negociar. En primer lloc, has de tenir una oferta 
formal abans de començar a discutir salaris. Iniciar una discussió sobre salaris abans 
d'aquest punt podria ser un motiu d’eliminació del candidat per manca de 
consideració. En segon lloc, es pot negociar només després d'haver investigat i avaluat 
l'oferta d'ocupació a nivell salarial i de comprovar quins són els salaris del mercat de 
treball en un camp, posició o un lloc de treball equivalents. Aquesta investigació et 
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proporcionarà l'evidència que necessites per determinar si el sou que t’han ofert és 
raonable o si has de lluitar per un salari més alt. 
 

Negociació del salari 
 
Quan reps una oferta de feina pots donar diverses respostes: acceptar-la, rebutjar-la o 
bé negociar el salari per aquesta oferta. Si decideixes iniciar un procés de negociació, 
et cal saber tres coses abans de començar: 

 
1) CONEIX EL TEU VALOR AL MERCAT  
 
El teu èxit en la negociació d'un nivell salarial més alt (és l'única raó per la qual s'ha de 
negociar) depèn del teu punt de partida a nivell salarial i de si el teu valor de mercat és 
més alt que el de l'oferta que t’han fet.  
 
Sovint, els universitaris que acaben de graduar-se o titular-se no tenen experiència o 
l'experiència que tenen no és suficient per garantir un salari més alt. No obstant això, 
hi ha excepcions. 
 
A continuació et presentem alguns punts que podries utilitzar en una negociació 
salarial com a "posicions de força" si acabes d'obtenir el teu títol universitari: 
 

• Has adquirit l'experiència laboral rellevant a través de pràctiques externes, 
convenis de cooperació o treballs d'estiu, que pot afavorir la teva capacitat per 
al lloc de treball. 

• Tens una experiència tècnica específica que té una alta demanda. 
• Tens un grau avançat de coneixement en una àrea específica i certa 

experiència. 
• Tens una oferta per escrit d'una altra companyia que estableix un salari més alt. 

 
2) CONEIX EL QUE VOLS 
 
A més de conèixer el teu valor de mercat, també et cal saber el que vols i fins on estàs 
disposat a cedir. El salari és només una part d'un paquet de compensació molt més 
ampli, que pot incloure, segons l’empresa, altres aspectes: 

 
• salari base  
• complements específics  
• plans de pensions 
• valors o accions 
• pòlisses d’assistència mèdica  
• assegurances de vida, mort accidental, invalidesa  
• retribució per objectius de rendiment o participació 
en beneficis 
• temps de vacances extra o períodes sabàtics 
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• borses per a educació  
• altres beneficis com vehicle de l'empresa, pertinença a club, ajuts socials, etc. 
 

Per a algunes organitzacions els elements anteriors no són negociables i els salaris 
estan definits en unes escales fixes en funció de les categories o perfils professionals, 
però hi ha altres organitzacions que estan disposades a negociar alguns d’aquests 
aspectes com a complements o beneficis marginals al salari. 
 
3) CONEIX EL TREBALL 
 
Abans de començar a negociar, hauries de tenir clar quin és el benefici que pots 
aportar a l’organització. Això pot ser difícil d’avaluar si no tens gaire experiència 
laboral.  
 
No obstant això, durant el procés d’entrevista potser has pogut identificar les 
necessitats que té l’organització en relació amb la teva contractació, i quin és el valor 
afegit que tens com a futur treballador i que ha donat lloc a la teva contractació en 
aquesta empresa. Amb aquest coneixement pots determinar el preu que l’empresa 
està disposada a pagar en funció d’aquest valor que tens. 

 
 
Estudis salarials 
 

En el moment actual, tenir una estructura de salaris competitiva és un factor clau per a 
qualsevol companyia en l’actual entorn d’alta exigència. Això s’aplica tant si 
l’organització intenta atreure nous talents com si vol retenir i motivar els millors 
professionals amb què compta. 
 
Per als candidats també és força interessant conèixer quines són les estructures 
salarials que estan oferint les empreses i organitzacions del territori, en funció de les 
diverses categories professionals. Per això et recomanem que coneguis els estudis 
sobre remuneracions mitjanes, així com els estudis salarials més complets per 
categories. 
 
Creus que el teu salari respon al lloc de treball que vols ocupar? 

Cada any la consultoria Page Personnel publica els seus estudis de remuneracions, que 
donen a conèixer les franges salarials dels perfils més demanats en el mercat laboral. 
Aquest informe comprèn totes les àrees d’actuació que té l’empresa, com 
administració, compres, logística, comptabilitat i finances, assistents i secretaris, 
banca, màrqueting, tecnologia, recursos humans, etc. 

A més de les retribucions salarials, aquests estudis assenyalen el perfil necessari per 
desenvolupar el lloc de treball en qüestió, les tasques més representatives i també els 
factors que més incideixen a l’hora de determinar els salaris de cada àrea o divisió. 
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Quina és la remuneració mitjana? 
 
A l'àrea d'administració de vendes, compres i logística, a més de l'experiència, la 
formació i els idiomes, en la majoria dels casos es requereix que els candidats tinguin 
experiència en el domini de sistemes de gestió. 
 
El salari mitjà és de 30.000 € anuals, que és el que correspon a un tècnic de compres, a 
un tècnic d'importació/exportació o un tècnic de logística amb 6 anys d'experiència. En 
aquest sector, el salari més alt correspon al responsable d'importació/exportació, que 
pot arribar a cobrar fins a 60.000 € anuals si té més de 6 anys d’experiència. 
 
En comptabilitat i finances, un salari mitjà d'un comptable de tresoreria o un assessor 
comptable amb 6 anys d'experiència pot variar entre els 25.000-30.000 €, en funció de 
si treballa en una petita i mitjana empresa (PIME) o en una multinacional, i en funció 
de la seva formació. El salari més alt correspon al controller financer, i pot arribar fins 
als 70.000 €. 
 
En l'àrea d‘assistents i secretàries, el salari mitjà d'un recepcionista pot estar entre 
16.000 i 22.000 € anuals, depenent de si té idiomes o no i de si treballa en una PIME o 
en una gran empresa. El salari mitjà d'una secretària, seguint els mateixos criteris, pot 
variar entre 23.000-33.000 €. El salari més alt correspon a una secretària de 
presidència, que pot arribar fins als 46.000 €. 
 
En el sector de la banca, un gestor de particulars o empreses tindrà un salari mitjà de 
35.000 € anuals, un analista de riscos amb 6 anys d'experiència estarà entre els 36.000 
i els 45.000 €, i el salari més alt correspon a control de gestió, que pot arribar fins als 
60.000 €. 

Pots veure els estudis complets sobre salaris en aquests enllaços:  

 Administració de vendes, compres i logística 
 Assistentes i secretàries 
 Banca 
 Comercial 
 Comptabilitat i finances 
 Enginyers i tècnics 
 Immobiliària i construcció 
 Màrqueting 
 Recursos humans 
 Distribució  
 Serveis d’atenció al client 
 Tecnologia 

Font: Page Personnel 

 

 

http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_adv.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_assistants.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/ER_banca.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/ER_comercial.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/ER_Finanzas.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_ingenieros.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/ER_Construccion.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_marketing.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_rrhh.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_Retail.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/ER_SAC.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_tecnologia.pdf
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Web grafia 
 

Programa d'Orientació: Eines de reflexió per a una bona presa de decisions 
http://www.terra.es/personal2/arc46b/guiaperfilpersonal.htm 
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