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A. MARC TEÓRIC 

A.I. Introducció 

Els canvis que poden detectar-se durant els últims anys en l'organització i les técni-

ques productives, en el mercat de treball, en Tus de la má d'obra i ádhuc en la pro

pia estructura organitzativa de les empreses, suposen transformacions importants 

en relació al model productiu que va protagonitzar I'época mes important del creixe-

ment económic capitalista. El model fordista d'organització del procés productiu do-

minant des de la II Guerra Mundial i carateritzat per l'hegemonia de la gran 

empresa de producció massiva i en serie, avui es posat en qüestió. 

Diferents autors han tractat aquesta extensa i complexa temática. Les transforma

cions en la producció son interpretades per Piore i Sabel (1984) com el naixement 

d'un nou model, el de la especiatització flexible. Uns altres (Gordon, Edwards i 

Reich, 1982) teoritzen sobre la transició cap a una nova estructura social d'acumu-

lacio diferent a aquella que caracteritzava el fordisme. Tots els autors, pero, coinci-

deixen amb una mateíxa idea: les bases que el fordisme sustentava com a 

mecanisme productiu i que van possibilitar una determinada concreció de les rela-

cions industriáis es troben avui dei tot quebrantades. 

El declivi d'aquest model es produeix per diverses circumstáncies. Per alguns 

autors aquest declivi és fruit de la crisi económica; per uns altres és previ a la crisi 

i, en part serveix per explicar-la. El conjunt de factors que qüestionen la funcionali-

tat del fordisme peí que respecte a l'empresa pot sirítetitzar-se en: 

— Creixents fluctuacions de la demanda que la fan imprevisible i qües

tionen la producció massificada. 

— Tendencia a la reducció de la durada o «vida comercial» d'un pro-

ducte, fent-se imprescindible continúes adaptacions i modificacions 

per tal d'assegurar llur rendabilitat. 

— Creixent diversificació i individualització de la demanda que fa im-

possible una producció en grans series. 
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— Augment del rebuig obrer a les condicions de treball típicament for-

distes. 

Com a resultat deis factors que posen el fordisme entre greus interrogants, els can-

vis experimentats tan en l'organització de Compresa com en la nova forma de pro-

duir son esclaridors de la nova situació. Citem alguns d'ells: 

— Descentralització productiva: capacitat de reduir la quantitat de má 

d'obra, especialment la indirecta, i externalitzar les funcions tan pro

ductivos com no directament productivos (recurs a la subcontracta-

ció). Aquest punt implica un resituament de les relacions laboráis 

tradicionals. 

— Divisió de les grans empreses en subunitats. 

— Organització de petites i mitjanes empreses en districtes territorial-

ment especialitzats. 

— Utilització de l'economia submergida i en general de les formes pre

carios d'ocupació en tots els sectors d'activitat. 

— Reducció del temps de circulado i substitució deis productos. 
• 

— Incorporado progressiva de maquinaria flexible i polivalent. 

Les transformacions en marxa en el procés productiu afecten i es veuen afectados 

pels canvis paraMels que es donen en el mercat de treball, les característiques de 

la má d'obra, els mecanismos de representació sindical, el funcionament de les re

lacions laboráis i les polítiques económiques deis diferents governs. L'eix al voltant 

del qual s'articulen totes aqüestes transformacions és el de la recerca de flexibilitat 

per part de les empreses. 

Per flexibilitat, en una breu definido, es pot entendre la capacitat d'adaptació rápi

da a la ínestabilitat del mercat o, per ser mes precisos, la capacitat d'utilitzar les 

maquines i els treballadors en diferents combinacions, per a fer front ais canvis en 

el nivell i en la composicíó de la demanda. La flexibilitat pot desagregar-se en dos 

grans aspectos en el que es refereix a l'empresa: 

— Flexibilitat Hígada a la má d'obra: els processos de desregulació permeten la uti

lització flexible de la má d'obra en fundó de les necessitats concretes de ('empresa. 
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Aquest procés porta com a conseqüéncia el creixement d'un segment de la pobla

d o treballadora amb poca capacitat reivindicativa, amb salari i qualificació baixos. 

Peí contrari, també és conseqüéncia immediata l'augment de la capacitat contrac

tual d'alguns col-lectius. La flexibilitat referida a la utilitzacíó de la má d'obra pot 

realitzar-se de dues maneres: Pempresa pot, per exemple, recorrer a la mobilitat 

funcional de la plantilla per tal d'ajustar-la a les seves necessitats (flexibilitat inter

na), o pot recorrer a l'exterior mitjangant la contractació temporal o ádhuc el treball 

«negre» (flexibilitat externa). 

— Flexibilitat productiva: és a dir, en els elements i mitjans técnics, d'administra-

ció, d'organització, i de gestió de la producció. Entre ells destaca la flexibilitat que 

proporciona la innovació tecnológica (IT en endavant), que pot realitzar-se intro-

duint un nou equipament tecnológic de forma que siguí mes polivalent i permeti de-

senvolupar varíes funcions. Aquest és un deis aspectos sobre els qué tornarem 

mes endavant. 

La una i l'altra vessant de la flexibilitat es relacionen íntimament. Així, per exemple, 

una tecnología mes flexible implica un ús també mes flexible de la má d'obra. 

La tendencia general en el nostre context socio-laboral está marcada per la neces-

sitat flexibilitzadora. Com a conseqüéncia directa apareix el fenómen socio-laboral 

conegut com segmentado del mercat de treball. Segmentació i la flexibilització 

dones es complementen perfectament. 

Per segmentació (veure Piore, 1983; i Doeringer i Piore, 1983, entre d'altres) s'en-

tén aquella característica del mercat de treball actual que fa que siguí possible dife

renciar la població segons nivells o segments amb condicions de treball (i de vida) 

separats segons el lloc que s'ocupi dins aquest mercat. La IT facilita els processos 

de segmentació i de flexibilització mitjangant la descentral i tzació d'algunes fases 

productives, la subcontractació, el treball eventual i a temps parcial, i també mitjan

gant les diferencies que en les exigéncies de qualificació deis assalariats dicta la 

innovació tecnológica. 
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A.II. La IT: Qué es i qué suposa 

El nostre objecte d'estudi es centra en els aspectes relacionats amb els canvis tec-

nológics, específicament en les transformacions que amb la seva implantació es 

produeixen a Torganització del treball i a la propia gestió de la má d'obra. Es ciar 

que la introducció d'IT no sempre presenta els mateixos resultats en alió que es 

refereix a obtenir una producció mes flexible. L'heterogeneitat és el resultat al qual 

s'arriba a diferents investigacions sobre aquest tema, per exemple les realitzades 

per Rossanvallon (1987) i Hollard (1987). Es per aixó que des del comengament en-

tenem la IT com un factor molt important pero no únic a l'hora d'estudiar el canvis 

produits durant els últims anys en l'organització del sistema de producció. 

La IT és aquella innovació basada en la ciencia i la tecnología. Tal i com argumen

ten diversos autors (Escorsa i Soló, 1988) per a qualificar d'innovació un canvi téc-

nic, la seva introducció ha de ser económicament reeixida en el mercat. No tots els 

invents son necessáriament IT ja que «la majoria d'ells no arriben mai a 

comercialitzar-se o no teñen éxit en la seva introducció en el mercat» (Escorsa i So

lé, 1988:21). Així dones, la idea d'IT va obligatóriament Hígada a la seva introducció 

en el món económic. 

En realitat la tecnología no és mes que el dispositiu técnic (un estri, una calculado

ra...) que permet realitzar la transformado d'un material mitjangant el procés de tre

ball. En aquest sentit els seus canvis al llarg del temps son constants i no 

necessáriament fruit de ruptures en relació ais dispositius utilitzats amb anterioritat. 

Peí que fa al concepto d'IT, ens permetrem aquí ser esquemátics i entenem per tais 

aquells dispositius técnics que suposen canvis destacáis en relació ais utilitzats en 

el sistema de producció fordista que ha caracteritzat el funcionament económic i 

empresarial fins entrats els anys setanta i que, en gran mesura, es dirigeixen a su

perar la rigidesa d'aquest sistema. Obviament, el grau d'IT és en aquest ordre alta

ment diferent segons les distintes realitats i opcions empresarials com sembla 

correspondre en l'actualitat a una estructura empresarial altament diversa en funció 

del mercat, del sector económic i encara de les opcions estratégiques que s'empre-

nen des de la direcció. La seva aplicació tindrá efectes variables pero, freqüent-

ment, de gran importancia. 
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En el terreny productiu, les matéries primeres i els mítjans de producció es troben 
avui en dia transformats en totes aquelles empreses on la IT ha fet acte de presen

cia. Les matéries primeres requerides en la producció deis bens han sofert canvis 

importants degut a la implantado de nous materials. També en els mitjans de pro

ducció deis bens a partir de la IT es donen variacions radicáis. Les maquines de 

producció en serie, típiques del fordisme, son substituides per maquines d'automa

titzacíó flexible que permeten una producció diferenciada no massiva. El concepte 

d'automatitzacíó flexible ens permet, com expliciten Ingrao i Piacentini (1988) dife

renciar entre l'automatització flexible i l'automatització fixa. A aquest segon grup 

pertanyen els sistemes d'automatitzacíó en elaboracions de cicle tecnológic fix amb 

instalacions especialitzades en un sol producte (o com a molt en una gama molt 

limitada de productes), característics de la producció en grans series. Pertanyen al 

primer grup els sistemes d'automatització en fabricacions de cicle tecnológic varia

ble en processos productius en petit «lots», amb una ampia gama de productes di

versificáis d'una mateixa familia. 

Des de la perspectiva del treball, els canvis en l'organització interna del treball no 

sempre s'encaminen a substituir aspectes negatius per altres de positius. No exis-

teix una correiació positiva entre la desaparició de tasques monótones i l'aparició 

de tasques creatives o enriquides. La concepció de la tecnología com a element en-

riquidor del treball s'ha de posar entre interrogants, especialment en determinades 

ocupacions on la IT pot no aportar beneficis ni en la forma (reducció de la jornada 

laboral, condicions de treball) ni en el contingut del treball (qualificació, capacitat 

decisoria i de control sobre el treball). Aquests punts serán tractats mes tard en els 

apartats expressament referits a aqüestes qüestions. 

Hem d'indicar d'altra banda, que sota el terme d'IT s'engloben realitats molt distin

tes que presenten, per tant, resultats diferenciats. A mes a mes, un mateix tipus 

d'innovació pot comportar efectes diferents sobre el treball, l'organització de ('em

presa o la gestió de la má d'obra. Aquesta hipótesi que adelantem aquí haurá de 

ser contrastada en la investigació que es proposa i suposa un primer allegat contra 

el determinisme tecnológic, en tant que entenem que serán les modalitats concre

tes de la seva implantació i gestió les que dotaran de direcció i contingut els efectes 

i resultats de la IT. 
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Aquests resultats acostumen, en qualsevol cas, a estar vinculáis a l'obtenció d'un 

sistema productiu flexible, diferent de forma variable —en tan que model d'empre-

sa a seguir—, al sistema fordista hegemónic durant dócades. En efecte, tan l'auto-

matització del flux de producció com la reestructurado deis mecanismes de 

comunicació i gestió que proporcionen la microelectrónica i la informática (princi

páis components innovadors en la tecnología de 1'empresa) es dirigeixen a l'obten

ció de majors dosis de flexibilitat en l'activitat empresarial. L'eficácia de 1'empresa 

es mesura avui menys en termes de les economies d'escala própies del sistema 

fordista que en termes d'adequació a las exigéncies del mercat. D'aquesta forma 

l'optimització de l'eficiéncia empresarial deriva de la rapidesa amb que es respon 

des de 1'empresa a les necessitats detectables en el mercat, amb uns costos, lógi-

cament adequats (Butera, 1989; Streeck, 1986). Les implicacions d'aquest element 

per l'organització de l'empresa i la gestió de la má d'obra son importants; la IT és 

un deis elements de major relleváncia per a l'obtenció d'un sistema productiu amb 

característiques de flexibilitat capag de respondre ais reptes i ais criteris de compe-

titivitat imposats avui peí mercat. 

Feiem al-lusió abans a les diverses realitats técniques que s'inclouen sota el propi 

concepto d'IT. Les tipologies possibles d'establir en relació a la IT son diverses. 

Així, per exemple, Fix-Sterz i Lay (1987) diferencien entre avéneos própiament téc-

nics i avengos o innovacions organitzatives, com elements complementaris en or-

dre a l'obtenció de sistemes flexibles de fabricació. Entre els primers citen el 

disseny assistit per ordinador (CAD), la planificado assistida per ordinador (CAP), 

la planificado i control de la producció (PPC), el desenvolupament de les máquines-

eines de control numéric (CNC), la introducció de robots industriáis1, o els diversos 

sistemes per a automatitzar el flux de materials. Entre els segons apunten la crea-

ció de les «¡lies» flexibles de fabricació, la fabricació «just in time» (JIT o KANBAN) 

i la «fabricació i gestió integrada per ordinador» (CIM). Les innovacions poden afec

tar, dones, tan a Tarea de la producció própiament dita com a la de gestió i adminis

trado, implicant a sectors d'activitat industrial, pero també de l'ámbit deis servéis. 

Afecten, a mes a mes, les bases de l'activitat laboral d'obrers, empleats i técnics, 

quan no també de quadres directíus, de forma diversa i en funció de la IT adoptada: 

així, els nous procesos d'automatització, els nous sistemes de programado i dis

seny del producto, la transformado deis mecanismes de programació i control de 

1. A UGT, 1988, es mostren els diferents tipus de robots, les seves funcions i el «pare robótio existent a Espanya. 
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la producció, o l'automatització deis procesos d'administració i gestió, afectaran de 

forma diferenciada, segons el seu nivell i les formes d'implantació, a les plantilles 

de les empreses i a les empreses mateixes. 

No és la nostra intenció establir a priori una tipología de les teóriques IT factibles 

d'implementar. Peí contrari, entenem mes adequat que siguin els resultats de la in

vestigado projectada els que possibilitin establir-la peí que es refereix a la realitat 

de las empreses catalanes en els sectors i casos investigats. Si sembla, pero, 

adient, partir de la idea de la possibilitat de diversos nivells d'IT amb una gradació 

que contempli des de la mecanització deis procesos de producció, administrado, 

programado i gestió, passant peí control automátic d'aquests processos (CNC, per 

exemple), fins arribar a l'automatització deis mateixos. Semble igualment desitjable 

atendré a l'existéncia de diversos tipus d'automatització, els quals presenten una 

serie de resultats tendencialment possibles sobre el t re bal I, la seva gestió i sobre 

l'organització de l'empresa i del treball, si bé, com es manté al llarg d'aqüestes pla

nes, mai predetermináis. 

Entre els tipus d'automatització —máxims exponents de la IT— ens sembla relle-

vant atendré a la classificació efectuada per Butera (1989) i desenvolupada a partir 

de l'análisi de diverses empreses i sectors, que distingeix entre: 

Mecanització electrónica de maquines o eines concretes, que reque-

reix el complement del treball huma en elles. 

Automatització parcial, amb requeriments de supervisió humana i la 

derealització complementaria de tasques manuals. 

Automatització generalitzada incomplerta: que requereix tasques de 

control i supervisió sobre el sistema. 

Automatització integral: en el seu extrem la «fábrica sense treballa-

dors» i mes freqüentment l'assistóncia al sistema en el que Butera 

denomina gráficament treball de «apretabotons» (Butera, 1989:70). 

Sistemes de suport de cálcul informátic o «computer aids». 

Sistemes de recolzament a les decisions, destinats a racionalitzar el 

procés de presa de decisions. 
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— Instruments de comunicado, destinats a facilitar i fer mes rápida la 

comunicació interna i/o amb l'entorn. 

Aquesta tipología, o altres que poden utilitzar-se (Child, 1988, empra una d'interés), 

actúen en el nostre estudi com punt de referencia i en cap cas com «caselles» en 

les que encaixar les diverses realitats empresarials. Insistim en aquest sentit, en 

qué nomos l'análisi d'aquestes realitats ens permetrá establir una aproximació a la 

tipología de les IT en curs en les empreses catalanes en funció deis resultats obtin-

guts de la investigado. 

A.III. Una visíó no determinista de la IT: 

L'interés que la temática de la IT ha despertat durant els últims anys es veu reflectit 

en el gran ventall de publicacions i literatura al respecte. Els enfocaments mes difo

sos de les teories sorgides al voltant del fenómen de la IT es poden resumir en dos. 

D'una banda la tradicional, economicista, centrada en l'eficácia relativa, en termes 

de costos, de la IT. Aquesta perspectiva, denominada paradigma o determinisme 

tecnológic, s'enquadra dins qualsevol discurs uniforme sobre la IT i pot resumir-se, 

tal com ho fa Prieto (1985), amb una visió crítica, en dos ítems: 

a. Les relacíons socials i les relacíons de produce i ó es troben determinades per la 

tecnología; segons siguí el grau i el desenvolupament tecnológic, així es configura

ran les relacíons socials. 

b. El desenvolupament tecnológic respon a un principi de funcionament autónom 

i lineal. Autónom significa el no determinisme social de la tecnología, mentre que 

la linealitat suposa la IT com un aveno contínuu i acumulatiu. 

Assocíat al paradigma tecnológic sorgeix el concepte de «trajectória tecnológica» 

com la pauta d'activitat normal de solució de problemes (és a dir de progrés) que 

suposadament segueixen les empreses i el conjunt de l'economia. 
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En segon lloc, una altra perspectiva entén la IT com un fet social que, com a tal, 

només pot ser estudiat si es té en compte el context social i económic que envolta 

i causa la IT. Aquesta visió de la IT l'estudia en tan en quan el seu disseny, aplicació 

i instalació sigui objecte d'actuacions sócio-técniques. 

Dins aquest argument de la IT com a fet social, s'entén que tota tecnologia incorpo

ra un o mes models de forma de treball i de societat en general. Els efectes socials 

de la tecnologia son en part dissenyats a l'interior i en el conjunt d'ella mateixa. Qui 

dissenya i qui introdueix aqüestes tecnologies té una idea del sistema social que 

ref I exaran: com Butera explica (1988) no només quin i quan treball restará, sino 

també quines serán les tasques de les diverses categories del personal, com es po

dran modificar, quines serán les noves ocupacions i quines desapareixeran, etc. 

Segons Butera, d'una forma mes o menys sistematitzada, tot está present en el 

pensament deis dissenyadors, operant sobre les opcions realitzades i/o les no co-

mengades, la qual cosa no vol dir que els resultats siguin sempre els projectats al 

influir sobre la IT múltiples factors difícilment controlables de forma total. 

El nostre projecte es sitúa dins aquest segon corrent que trenca amb el determinis-

me tecnológic. Com ja explicitávem abans, creiem que, si bé la tecnologia juga un 

paper important en els últims canvis produíts al voltant del procés del treball i la se-

va organització, no és ni pot ésser l'únic factor a teñir en compte. Es per aixó que 

aquesta recerca té com un deis seus objectius valorar el pes específic que la IT té 

en cada un deis aspectes a estudiar en contraposició altres variables igualment ex-

plicatives de certs fenómens de canvi. No és possible estudiar una realitat, en el 

nostre cas fa deis canvis en el treball i en la seva organització i gestió, sense valorar 

el context social del qual partím i en el qual la IT neix i es desenvolupa. 

De fet, al llarg de les ultimes décades han aparegut posicions teóriques diverses 

en el que es refereix a la relació empresa/tecnología. Sense que aquí pretenem 

efectuar un repás a las mateixes, pot afirmar-se, al marge del qué ja hem indicat, 

que el debat ha conduit a afirmar un enfocament «evolucionista» —en termes de 

Nelson i Winter (1982)— en el qué la IT constitueix una variable endógena alhora 

que exógena a la propia empresa. Endógena, en tan que l'organització i les estraté-

gies empresarials influeixen els ritmes de la seva introducció; exógena, per les 
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pressions que la demanda i el mercat en general efectúen sobre l'empresa, induint-

la cap a la innovado. Aquest enfocament permet comprendre millor com els factors 

d'incertesa derivats de la internacionalització del mercat i l'augment de la compe

tencia, influeixen sobre les decisions tecnológíques empresarials i sobre les exigén-

cies de major flexibilitat productiva que van lligades amb elles. 

Negar el carácter determinista de la IT no implica reduir la seva importancia. De 

fet, la tecnología pot canviar l'estructura de l'empresa i, en qualsevol cas, presenta 

influencies notables sobre aspectes rellevants de la mateixa, com son la quantitat 

i la qualitat del treball, l'estructura professional, de qualificació i de categories labo

ráis, els sistemes de coordinado, el desenvolupament de les tasques i la seva re la-

ció, l'estructura organizativa, els mecanismos de control sobre el treball, els 

sistemes de gestió del personal, o I'estat de les relacions laboráis. Pero, al mateix 

temps, les opcions tecnológíques es veuen influenciados per aquests factors endó-

gens a l'empresa i ádhuc pels elements externs a ella com el sistema educatiu, el 

mercat de treball o la legislado. D'aquesta manera l'análisi de la IT s'ha d'efectuar 

a partir de la seva relació amb l'organització de l'empresa i de la producció, amb 

les característiques de la seva plantilla, amb les condicions concretes en qué es 

realitza el treball, i amb l'estat de les relacions laboráis; elements tots ells que con

dicionaran la seva implantació al temps que es veuran afectats per ella mateixa. 
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B. ÁREES TEMÁTIQUES A ABORDAR EN LA ¡NVESTIGACIÓ 

Un deis aspectes primordials que ens interessa analitzar és el deis canvis en la qua-

litat del treball degut a la IT. Aquests canvis están estretament vinculats a les for

mes d'organització del treball i de la producció adoptades, així com ais mecanismes 

concrets de gestió de la má d'obra; alhora, ambdós (organització del treball i gestió 

de la má d'obra) están condicionant el tipus i formes de concretar la IT, al temps 

que es veuen influenciats per factors de diversa índole. Mes que mostrar en aqües

tes pagines una serie d'hipótesis explicatives de les complexes relacions que es do

nen entre aquests diversos elements, sembla d'interés situar les principáis 

dimensions de cada un d'aquests aspectes en tant que elements prioritaris a abor

dar en la investigació que proposem. 

Així, efectuarem un breu repás a la problemática existent en torn a sis aspectes vin

culats a la relació IT/treball que ens semblen especialment rellevants en el disseny 

del projecte d'investigació: 1 - modificacions en el volum de l'ocupació imputables 

a la IT; 2 - canvis en la qualitat del treball] 3 - transformacions en I 'organització del 

treball i de la producció; 4 - canvis en la gestió de la má d'obra; per posteriorment 

descriure: 5 - els factors que condicionen la IT, \ 6 - situar les possibles formes de 

concreció de la introdúcelo d'IT, fent especial referencia ais mecanismes de decisió 

i negociado al respecte, vinculats a l'estat de les relacions laboráis i a la posició 

deis assalariats i deis seus representants. 

B.l. Tecnología i ocupació. Tendéncies explicatives 

La tecnología no és neutra en Tactual crisi de l'ocupació: depenent de les eleccions 

que facin els actors del sistema socio-económic en quan rapl icado de la IT l'evolu-

ció de l'ocupació será positiva o negativa. Básicament es donen dues grans ver-

sions oposades en quan els efectes de la IT sobre l'ocupació: 

a. La IT pot destruir llocs de treball, i no sempre, a curt termini, pero a mig i llarg 

termini, donat que fa augmentar la productivitat i la competitivitat de les empreses 

és un mecanisme de creació d'ocupació. 
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b. La IT és «per se» un element que comporta la reducció de I loes de treball disponi

bles, servint a la creació i/o manteniment d'un atur de carácter estructural. 

Una i altra versió es recolzen en treballs empírics diversos; pero, probablement, el 

curt espai temporal en que s'analitza aquest efecte de la IT no permet demostrar 

la validesa d'un o altre enfocament. 

En els Informes FAST (1986), per exemple, s'ha intentat analitzar la relació existent 

entre tecnología, ocupació i treball. Aquests estudis han demostrat que els canvis 

d'aquests tres elements están en transformado continua. En aquest mateixos Infor

mes es destaquen tres punts claus a considerar: 

1. El creixement i l'ocupació (explotado de noves oportunitats). 

2. La localització de les ocupacions. 

3. Els canvis del treball (metamorfosi del procés de treball, innovació 

tecnológica i innovació societal). 

Els canvis que la IT introdueix, en relació al nivell d'ocupació, son radicáis. Per una 

banda la má d'obra s'está encarint (especialment a Europa). L'especialització inter

nacional porta a una intensificado del procés productiu; per tant, quan sigui possi-

ble, es substituirá l'individu per la máquina. 

Un altre procés col labora a canviar la relació tecnologia-ocupació: la tecnología 

evoluciona abaratint el preu de l'equip i fent possible efectuar cada vegada opera-

cions mes complexos. Tanmateix aquesta míllora en la tecnología repercuteix en 

l'augment de la qualitat del producto, la seva diversificado, i la reducció de stocks. 

En conseqüéncia, la tecnología redueix tan els costos salariáis com els no salaríais. 

Tanmateix es pot afirmar, segons l'lnforme del Comité de Política Económica de 

la OCDE (1983), que la IT produeix una disminucuió de les hores totals d'activitat 

en aplícacions puntuáis. 

En realítat, resulta difícil preveure quines conseqüéncies a mig i llarg termini tindrá 

per l'ocupació la implantado de tecnologies avanzados. Molts estudis, informes i 
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seminaris ofereixen estimacions molt diferenciades. Segons I'Informe aludit (OC-

DE,1982), s'observa un atur estabilitzat en els pa'ísos de la seva área amb una lleu-

gera reactivado en I'ocupado. 

Segons els esmentats Informes Fast, d'ámbit europeu, les dificultats d'arribar a una 

i única conclusió son moltes. En primer lloc s'apunta en aquests Informes que exis-

teixen una serie de dificultats inherents a qualsevol estudi d'aquesta naturalesa: les 

conseqüéncies que la IT té sobre l'ocupació depenen de l'horitzó que es consideri 

i de les fronteres económiques que s'adoptin. En segon lloc, s'afirma que les limita-

cions poden provenir també de les diverses formes d'abordar el tema (plantejament 

macroeconomic, estudi de casos...) així com deis actors socials que es tinguin en 

compte i de les seves estratégies. Les polítiques económiques deis diferents go-

verns, així com els contextos macroeconómics, suposen d'altres elements impor-

tants a teñir en compte. 

Com últim factor, pero potser el mes interessant de tots, es citen els canvis de lloc 

de les ocupacions quan s'enfronten a un procés d'IT (destrucció de llocs de trebafl 

en determinades situacions i creació en unes altres). Siguí com siguí, l'avaluació 

a llarg termini deis canvis en l'ocupació és fonamental i a la vegada poc aclaridora 

fins el moment. 

Molt resumidament, les conclusions que d'aiguna forma podem extreure de tot 

l'ampli debat existent son les següents: 

A curt termini les perspectives per l'ocupació son molt diferents si es centren en 

el sector servéis o en la industria. En els servéis les perspectives a curt termini no 

son molt alentadores. La tendencia general, amb algunes excepcions (com la deis 

servéis a empreses) és la del creixement de l'atur. A mes llarg termini, la innovació 

pot ser condició «síne qua non» per un futur període de creixement ocupacional. La 

generado de nous servéis, viables de vegades només grácies la IT, poden propor

cionar un impuls per augmentar en certa mesura el creixement de l'ocupació. 

Gorz (1977) i Shaft (1982) opinen, per la seva part, que la IT comporta en el sector 

industrial una disminució de l'ocupació com efecte directe. Donat que és en aquest 
J 
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sector on trobem les innovacions mes radicáis, l'ocupació en ell s'ha víst influencia

da per un procés ciar de pérdua de llocs de treball a la majoria de les empreses, 

especialment en les tasques mes manuals. 

Un altre informe de l'OCDE (1988), aplicat al cas alemany, arriba a les conclusions 

de qué les innovacions tendeixen a augmentar els llocs de treball a les empreses 

mes creativos, i a reduir els llocs de treball a les empreses que es limiten a aplicar

les (el cas deis robots seria un exemple). En la major part deis casos estudiats els 

efectes negatius sobre l'ocupació tendeixen a ser superiors ais positius. L'estudi 

estableix no només que la probabilitat de pérdua de llocs de treball és mes petita 

a les empreses i sectors mes innovadors, sino també que els treballadors empleats 

en aquests sectors gaudeixen d'uns ingressos superiors a la mitjana, i d'una segu-

retat en el treball grácies ais convenís de racionalització. 

En el cas espanyol, l'evolució de l'ocupació (en la qual la IT no és determinant pero 

sí hi incideix) en referencia a l'estructura d'activitats és, durant la década 1977-87 

la següent (dades en % sobre l'EPA): 

— Caiguda permanent de l'ocupació en el sector primari (agricultu

ra, ramaderia i pesca): —5,5 °/o. 

— Augment persistent de l'ocupació en els sector servéis: +10,7 %. 

— Descens relatiu de l'ocupació a la industria: —3,5 %. 

— Descens de l'ocupació en el sector de la construcció: —1,7 %. 

Com a resultat, l'estructura ocupacional s'ha vist transformada d'una forma drásti

ca: els servéis han passat a representar mes del 50% de les ocupacions mentre 

que la industria ha experimentat una pérdua molt important en el seu pes ocupacio

nal. Segons Recio (1988) de la lectura de les dades sobre l'evolució de l'ocupació 

per sectors d'activitat se'n poden extreure les següents cinc «trajectóries secto-

rials» en funció de la seva evolució: 

1. Sectors que no ha parat de perdre torga de treball assalariada: minería de carbó, 

minería metáll ica, metal-lúrgia básica, industria química, maquinaria eléctrica, tex

til i transport ferroviari. Les raons que Recio apunta per aquesta pérdua de llocs de 
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treball son varíes: excessos de capacítate esgotament de filons, política d'innovació 

tecnológica (industria química especialmente efectes de la subcontractació, etc. . 

2. Sectors en franca recessio pero amb fluctuacions cícliques del nivel! d'ocupació: 

agricultura i ramaderia, construcció naval, manufactures diverses, transports marí-

tims i aéris. Les causes son díferents també en aquest cas: recessio de la capacitat 

productiva, canvi técnic estalviador de má d'obra i racionalització organitzativa 

(agricultura), i impacte del mercat únic, son les mes importants. 

3. Sectors amb caiguda d'ocupació fins 1984 i recuperació posterior. Entre ells es 

troben amb una recuperació molt forta els sectors de la pesca, automóbils, óptica 

i instruments; i amb una recuparació mes suau transformáis metállics, alimentació, 

confecció i calgat, fusta, paper i arts gráfiques, cautxu i plástic, comerg i construc

ció, transports terrestres i reparacions. 

4. Sectors on l'ocupació fluctúa al voltant d'una tendencia a l'estancament: crédit 

i assegurances, sevei doméstic. 

5. Sectors en creixement: servéis públics (administració, educació, sanitat, seveis 

socials) i servéis privats (comunicado, seveis a les empreses, sanejament). 

Amb dades del primer trimestre 1990 de TEPA, l'evolució de l'ocupació segueix les 

següents tendéncies anuals: fort augment de la població ocupada en el sector de 

la construcció (amb poca influencia d'IT), augment de la població ocupada a servéis 

i industria i descens relatiu de la població ocupada en el sector agrari. La taula que 

segueix expressa les xifres exactes de les variacions tan anuals com trimestrals al 

respecte: 
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Empleats Var.trim. (%) 

Agricultura 

Industria 

Construcció 

Servéis 

Total 

Var.anual (%) 

1.574,6 

2.981,4 

1.174,2 

6.751,8 

12.481,9 

1,8 

1,4 

-o,+ 
0,1 

0,6 

•3,1 

4,6 

8,0 

4,8 

4,0 

Font: Instituto Nacional de Estadística i Informe Caixa de Pensions de Catalunya 

(dades primer trimestre 1990). 

Per tal d'analitzar quins son els subsectors que mes han vist influit el seu nivell 

d'ocupació en funció de la introducció d'IT, Castells (1986) realitza el següent qua-

dre explicatiu: 

Taxa de variació de no assalariats 

nivell 
tecnológic 

alt 

mitjá 

mitj/baix 

baix 

alta 

electr. 

maquin. 

petroli 

combust. 

maq.mec 

precisió 

pesca 

prod.met 

constr. 

fusta 

suro 

mitja mitja/baixa 

mat. trans 

servéis a 

em preses 

banca 

assegur. 

aux. empr 

aliment. 

comen? maj 

transpon. 

educació 

textil 

comerg min 

servéis 

recreatius 

hostelería 

reparado 

agricult. 

recup.prod. 

assist.soc. 

servéis pers 

lloguers 

sanejanent 

baixa 

química 

comunic. 

admón. púb 

ext. miner 

plástics 

sanitat 

ext. miner. 

no metálics 

Per sectors aquell que ha estat mes afectat per la IT és el sector terciari per dos 
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fets básics: molts deis seus subsectors evolucionen al voltant de la manipulació de 

les dades (especialment a la banca i les assegurances) i, en segon lloc, peí fet de 

que tradicionalment ha estat un sector de má d'obra intensiva que fins ara havia 

anat absorvint l'excés de població activa. 

La incidencia de la IT en l'ocupació és, com hem vist, objecte de debat. Aixó no 

és estrany, si tenim en compte que es fa difícil mesurar el grau d'IT que es dona 

a les empreses. Així, per exemple, segons una enquesta realitzada a Catalunya 

(EICE, 1989) un 90% de les empreses amb mes de 10 treballadors están informatit-

zades en el context cátala. En el comerg la xifra d'informatització és també prou 

important: un 86% del total de comergos s'han informatitzat durant l'últim període. 

A centres sanitaris la informatització arriba a un 73% del total i al ram de Thosteleria 

a un 47%. Ara bé, segons aquesta mateixa enquesta, el procés d'informatització 

es defineix peí simple fet de teñir un ordinador a ('empresa. Es evident, per tant, 

que aqüestes xifres han de relativitzar-se ja que no ens diuen res sobre l'utilització 

que de la nova técnica informática se'n fací. 

Així dones, treure conclusions clares sobre la qüestió de la influencia de la IT sobre 

l'ocupació és difícil. D'alló que hem exposat fins ara no es pot deduir que la IT siguí 

l'únic element a considerar per valorar els canvis produíts en l'estructura ocupacio-

nal. Es evident, pero, que incideix sobre ella. Es ciar, en aquest terreny, que només 

una análisi acurada de l'ámbit on aquesta infuéncia es pot mesurar pot aclarir la 

qüestió. Aquest ambit no és altre que l'empresa: el lloc concret on l'ocupació es 

crea o es destrueix (Lope, Jordana i Carrasquer, 1989). 

B.ll. IT. i canvis en la qualitat del treball 

B.II.1. La IT i l'enriquiment o empobriment del treball 

Els termes de qualitat o continguts del treball han estat analitzats des de diverses 

perspectives i enfocaments. A ells se'ls vinculen conceptes com el de «job enríche-

ment» (Herzberg, 1973) o els diversos intents des de l'análisi sociotécnic (Emery i 

Trist, 1972 i Cherns, 1982) per a trobar indicadors concrets que serveixin per a ava-
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luar d'alguna forma el contingut d'una tasca concreta i la seva qualitat per la perso

na que Testa desenvolupant. En termes estrictament operatius optem per els 

criteris definits per Gallino (1983), entenent que la qualitat del treball pot definir-se 

al voltant de dues dimensions principáis: a) l'ergonómica, que fa referencia a les 

condicions ambientáis en que es desenvolupa el treball, i b) les condicions profes-

sionals del treball, que fan referencia ais factors de complexitat, autonomia i control 

de/i en la realització de les tasques. 

Tal considerado de la qualitat del treball no resta lluny de les definicions sobre el 

concepte de «condicions de treball» en el sentit ampli com I'adoptada per Castillo 

i Prieto (1983:121), que assenyalen que «son todo aquello que es y gira en torno 

al trabajo desde el punto de vista de su incidencia en las personas que trabajan», 

considerant el treball des d'una perspectiva fisiológica, psíquica i social que permet 

englobar al voltant a les condicions en qué es realitza, factors d'índole diversa i no 

exclusivament aquelles referides a les condicions ambientáis (seguretat, higiene, 

cárrega física, etc.). En qualsevol cas, és ciar que per a l'análisi concret de l'evolu-

ció de la qualitat del treball afectat per la IT deuen tipologitzar-se els factors que 

permeten avaluar-ho. Hem mencionat algún deis intents analítics per la delimitació 
* 

de tais factors. Existeixen, óbviament altres (vegis,per exemple, Jardillier, 1978; o 

els propis Castillo i Prieto, 1983); per la nostra part, estimem que part deis factors 

a teñir en compte depenen del tipus d'IT aplicat, així com de les característiques 

deis lloc de treball i de les própies persones afectades per ella, podent únicament 

analitzar-se de forma adequada atenent a les peculiaritats de cada cas a estudiar. 

Tot i amb aixó, estimem que existeixen una serie d'elements constitutius de les di

mensions ergonómiques i professionals abans citades que hauran de ser tingudes 

en consideració. Breument esbossats i necessáriament complementats amb les 

particularitats própies deis casos a analitzar, tais elements son: 

— I'ambient de treball (temperatura, lluminositat, horari, forma de 

remunerado, etc.). 

— la fisiología deis movimients utilitzats en el treball. 

— el grau de parcel-lacio o integritat del treball. 

— la qualificació necessária per desenvolupar les diverses tas

ques elementáis. 
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— el grau d'autonomia executiva que permeten les tasques en 

termes d'autodeterminació del treballador sobre els temps, rit

mes i modalitats del treball. 

— el grau d'interrelació amb altres rols o llocs de treball. 

— el grau de control que possibiliten les tasques entenent dos 

aspectes: a) possibilitats d'intervenció peí manteniment i bon 

funcionament del sistema, i b) possibilitats d'intervenir en el 

disseny i programació del treball. 

Una part important de la investigado consistirá, dones, en l'análisi de l'evolució 

d'aquests factors relatius a la qualitat del treball, havent-se de teñir en compte que 

no existeix una correlació exacta entre l'evolució de les condicions ergonómiques 

i la deis professionals2 Es tractaria de conéixer en el nostre cas quines son les ten-

déncies que es donen a Catalunya en aquest sentit: concretar si amb la IT es pro-

dueixen, en el treball, processos ó'enriquiment (millora de la qualitat del treball) o 

empobriment (empitjorament de la qualitat del treball) i delimitar les variables a les 

que aquests processos es vinculen mes estretament. El desenvolupament de pro

cessos de «terciarizació» en les empreses, tan externs (encomenar fora de l'empre-

sa treballs administratius especialitzats), com interns (desenvolupar a l'interior de 

I'empresa funcions novedoses com: la logística, la investigació, la programació i 

projectació, etc.) son aspectes que afecten de forma destacada la qualitat del tre

ball de les persones que es veuen immerses en les tasques que impliquen aquests 

processos. 

Es tractaria, igualment, d'identificar les árees del contingut de les tasques mes di-

rectament afectades per la IT. Entre elles, els aspectes de la comunicació, el con

trol del procés productiu —tan en la fabricació com en tasques d'oficina— i els 

mecanismes de presa de decisions, semblen ser els que experimenten majors 

transformacions a la vista deis estudis realitzats fins ara. 

Entre les variables que teñen a veure amb la qualitat del treball una de les mes de-

batudes teóricament i analitzades empíricament és la de la qualificació, entenent-se 

que l'obtenció de majors quotes de qualifiació van lligades a un augment de la qua

litat del treball, mentre que els processos de desqualificació es vinculen a l'empitjo-

rament de la mateixa. 

2. L'análisi efectuat en ISFOL, 1985, sobre vuit grans empreses italianes, mostra una positiva evolució de les prime-
res en relació a la IT i notables contradiccions entre les segones. 
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Com apunta J.J. Castillo (1986) la qualificació del treball s'ha d'entendre en un sen-

tít amplí: com i en quin sentit es transformen les cárregues i els requeriments de 

les tasques i com s'integra aixó en la nova qualificació. 

Per Sabel la qualificació o desqualificació d'un treballador/ora es defineix com la 

capacitat per a ordenar a una máquina que realitzi les manipulacions necessáries. 

Al nostre cas aquesta definició hauria de ser contrastada. Nosaltres creiem que no 

podem deixar de considerar d'altres aspectos com son el moviment deis 11 oes de 

treball requerits amb la IT. Sobre aquest moviment, que pot consistir en la genera

do, destrucción o canvis d'algunes ocupacions, Butera (1988) pensa que la IT in-

flueix sobre el treball agregat i les tasques elementáis, pero no en els propis I loes 

de treball o en les rols. L'eliminació de certes tasques, segons aquest autor, va en 

funció de la perillisitat i monotonía de les mateixes pero també va Hígada a aquelles 

que porten aparellat el control i la capacitat i habilitat professional. Per ell la tenden

cia general és a una desprofessionalització de la má d'obra trobant-se els reductes 

qualificats cada cop mes concentrats. Alfthan (1988) formula una qüestió sobre 

aquest mateix punt: son les polítiques de gestió o és el canvi tecnológic (o una com

binado d'ambdues) el factor que degrada, o no, les habilitats de la má d'obra. Ey-

raud (1988), per la seva banda, afirma que amb la introdúcelo de les maquines eina 

de control numéric tan les qualificacions com les competéncies professionals ten-

deixen a reproduir-se miméticament. 

Existeix avui un debat obert al voltant de la relació entre IT i qualitat del treball entre 

els qui mantenen la hipótesi optimista (la IT condueix a la desaparicíó de tasques 

«pobres» i repetitivos i la configurado de tasques, mes qualificades, de control i 

coordinado ínteligent deis processos automatitzats) i la hipótesi pessimista (la IT 

contribueix a fer desaparéixer definítivament els continguts professionals i la quali-

fiació deis I loes de treball executius, separant encara mes les tasques de planifica

d o de la producció). Aquesta última hipótesi prové de les análisi de Braverman 

(1974) mentre que la hipótesi optimista s'ha vist reafirmada per algunos investiga-

cions peí cas de sectors concrets (Hollard, 1987, Kern i Schumann, 1989). La ine

xistencia d'estudis específics relatíus a l'evolució d'aquest fenómen en les 

empreses catalanes, realca l'interés de l'análisi del mateix en el marc de la investi

gado proposada. 
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B.II.2. IT i requeriments de llocs de treball perpar t de les empreses: les 

noves professíons. 

Del que hem indicat fins aquí es desprén que la IT no implica canvis unidireccionals 

en les tasques a realitzar per les persones amb i per l'equipament técnic: ádhuc 

una mateixa IT pot comportar adaptacions diferents de la má d'obra al nou equip 

segons l'empresa que la implementa. Tot i amb aixó, és ciar que la IT comporta —o 

té el potencial de fer-ho— la transformació deis llocs de treball que afecta, modifi-

cant no ja la seva qualitat sino la configurado i, a l'extrem, requereix raparició de 

nous perfils professionals capagos d'optimitzar el rendiment de l'equipament 

técnic. 

D'aquesta forma, la IT crea, per a alguns autors, una polarització en les característi-

ques deis llocs de treball amb els que es relaciona. Castillo (1989), per exemple, 

cita ('emergencia de dos figures professionales distintes i quasi oposades en ter

mes de desqualificació i qualitat en el treball, pero també en aquel les característi-

ques: a) el treballador auxiliar del sistema automatitzat i b) el treballador de control 

de processos. Distingeix, a mes a mes, entre aquests últims la figura del «superope-

rari» (denominado coincident amb la que s'utilitza a l'empresa Siemens para al-

guns obrers d'alta qualificació), del «conductor de sistemes» i del «conductor de 

línia»; tipología que procedeix de l'análisi de diversos casos de la realitat empresa

rial italiana. Val la pena afegir que aquesta polarització no es refereix en exclusiva 

al treball directament productiu en els tallers; entre els empleats dedicats a tasques 

administrativestransformades per la tecnología, pot, igualment, parlar-se d'«opera-

dor de dades» per un costat, i de «controlador del procés automatitzat d'oficina» per 

un altre. Les transformacions en els requeriments empresarials ais llocs ocupats 

pels técnics i pels caps intermitios hauran de ser, també, analitzades en l'estudi 

p rojee tat. 

Butera, per la seva part, (1989: 55 i 81-86) efectúa una distinció similar a la mencio

nada anteriorment vinculant-la, a mes a mes, a l'estructura de la torga de treball 

i al sistema professional i «managerial» de l'empresa, insistint en que el predomini 
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d'un i un altre tipus de llocs de treball i, per tan de les característiques del treball 

i de la seva gestió, depenen de les opcions preses en la propia empresa, sense que 

la IT siguí determinant, tampoc, determinisme, encara que constitueixi una variable 

rellevant al respecte. Així, els requeriments empresarials en relació ais llocs de tre

ball no serán els mateixos en el cas de l'automatització d'un o uns pocs llocs de 

treball, que amb la creació de «cél-lules» o de «tallers flexibles de fabricació» (Ros-

sanvallon, 1987), essent aquests dos últíms tipus d'organització flexible -i tecnológi-

cament avangada— de la prodúcelo mes procliu a induir requeriments de treball de 

major qualificació i qualitat. En aquest sentit, fes transformacions en curs hauran 

de relacionarse amb el tipus i grau de IT ais que hem fet referencia en la intro

dúcelo. 

En qualsevol cas, com en altres aspectos de la investigado, la literatura existent 

i les investigacions empíriques realitzades, possibiliten el disseny d'hipótesi que 

hauran de ser contrastados amb les análisis concretes a realitzar en les empreses 

catalanes que en el seu moment s'escullin, en el ben entes que la tipología polar 

abans mencionada actúa aquí únicament en forma de guia per la investigado. 

De forma semblant esdevé amb les denominados noves professions vinculados a 

la IT. L'emergéncia d'aqüestes noves professions, igual que els canvis en la quali

tat del treball i en les característiques deis llocs de treball ja mencionáis, poden pot-

ser ésser detectades en árees diverses de l'activitat empresarial afectados per la 

IT concreta implementada (fabricació, tractament de dades, administrado i gestió, 

ingeniería, manteniment, vendes, etc.), sense que a priori serveixin mes que 

d'orientació les tipologies adoptados en altres estudis. Hi apuntarem que l'análisi 

de Butera (1989), presenta especial interés en alió que es refereix al tema de les 

noves professions i de les professions emergents. Proposa, a mes a mes, una defi

nido de professió en termes de rols presos davant la innovació, característiques 

deis seus components i ámbits de reconeixement de Tarea implicada; definido que 

és altament operativa per evitar coincidencias amb factors com la requalificació la

boral o la reclassificació de categories que, en ocasions, poden confondre's amb 

la noció de professió. 
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B.lll. IT i canvis en l'organització del treball 

Ais diversos apartats d'aquestes planes es fa referencia a factors que condicionen 

les opcions tecnológiques de l'empresa. Entre ells en destaca, probablement, la 

propia organització empresarial i l'organització del procés productiu. En ocasions 

és ádhuc l'elecció deis criteris organitzatius el qué «determina» el tipus i ritmes de 

la IT, com esdevé a l'empresa d'ingenieria italiana Tecnimont amb la introducció 

de mecanismes CAD i la posta en marxa d'una tecnología d'«office automation» 

(Carcano, 1985), o com es despren de la centralitat deis criteris organitzatius en les 

transformacions productives analitzades a l'Alfa Romeo (Montironi, 1986). Obvia-

ment, aquests casos son només un exemple, i de la mateixa forma que pensem que 

la tecnología no és una variable determinista capag d'explicar tots els canvis que 

teñen lloc a l'empresa i en el treball, tampoc la variable organitzativa és capag de 

fer-ho: la refació entre tecnología i estructura organitzativa no és unidireccional, es-

pecialment quan en ocasions és precisament la vessant organitzativa la que és ob-
4 

jete d'innovació tecnológica, essent restudi de casos concrets qui pot donar alguna 

llum sobre els termes d'aquella relació. 
m 

Autors que enfatitzen la importancia de la dimensió organitzativa, recalquen, igual-

ment, que «la forma de combinar tecnología i organització és estrictament una op-

ció empresarial, condicionada alhora per la posició estructural de l'empresa i per 

la cultura empresarial» (Castillo, 1990:24). Amb aixó s'afirma, essent aquesta una 

hipótesi amb la que coincidim, que l'empresa té davant seu una diversitat d'opcions 

estratégiques en alió que es refereix ais tipus i formules d'implantació de fa IT i a 

les formes d'organització del treball i de l'estructura empresarial que l'acompan-

yen. El que aqüestes opcions estiguin condicionades per elements que pertanyen 

a la propia configuració i «cultura» de l'empresa, així com per factors de l'entorn, 

no resta relleváncia a aquelles possibilitats d'eleccíó. 

En alió que es refereix a les noves formes d'organització del treball, vincuíades so-

vint a la IT el ventall d'opcions que es presenta a les direccions empresarials fa que 

la realitat empresarial sigui avui variada i variable en grau máxim3 

3. Vegis, per exemple, les diferents experiéncies analitzades a Castillo (comp.), 1988b. 
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En efecte, la constatada crisi de l'organització del treball tayloriá-fordista, ve com-

portant la recerca de nous mecanismes organitzatius que giren al voltant del con-

cepte de flexibilitat. Així, a la flexibilitat que generalitzadament es reconeix que 

proporcionen les noves tecnologies a la producció, s'uneix la configurado de for

mes organitzatives també mes flexibles, la concreció de la qual depén de les carac-
terístiques i de les opcions especifiques de cada empresa. 

Es precissament aquesta varietat la que fa que fugim en aquest projecte de preten

dré una modelització de les formes mes o menys novedoses d'organitzar el treball 

que es venen posant en práctica junt al procés d'IT. Significarem aquí, només, que 

aqüestes formules remeten a tres aspectes organitzatius diferenciats que s'han de 

teñir en compte a l'análisi. Ens referim en concret ais canvis que poden donar-se 

a: a. l'organització del treball própiament dita; entenent com canvis els aspectes 

que modifiquen les prioritats marcades pels criteris organitzatius fordistes. b. l'or

ganització del conjunt del procés de producció en qué está immersa l'empresa; ate-

nent aquí al procés d'elaboració de la totalitat del producto (bens o servéis) en qué 

es sitúa l'activitat de l'empresa. c. I'estructura organizativa —l'organigrama— de 

l'empresa. 

Repassarem breument les experiéncies mes destacados que les investigacions 

efectuades detecten en aquests ámbits. No s'ha d'oblidar que la IT no ha de venir 

sempre acompanyada de transformacions en ells, poguent-se trobar nombroses 

empreses que utilitzen tecnología avangada i que segueixen regint-se per criteris 

básicament fordistes. Aquest és un element que ens sembla especialment impor-

tant, per quan els científics socials que venen estudiant aqüestes qüestions en el 

nostre país coincideixen en que la importancia concedida a la IT per les direccions 

empresariales a Espanya, i també a Catalunya, ós molt superior a la que es presta 

a innovacions en el terreny organitzatiu. Diversos análisis coincideixen en aquest 

terreny (Castillo, 1990; Homs i al tres, 1988; Lope, en premsa) per la qual cosa, la 

idea de qué les transformacions en l'organització taylorista-fordista del treball (així 

com en la gestió de la má d'obra a la qual va íntimament Hígada) es produeixen 

d'una forma mes lenta i menys decidida, será la hipótesi que guiará la nostra inves

tigado en aquest aspecto. 

30 



B.111.1. Canvis en l'organització del trebail. 

Les experiéncies en curs son aquí molt diverses, com ho demostren les investiga-

cions efectuades en nombrosos páísos. Les alternativos propostes al disseny orga-

nitzatiu tayloriá-fordista venen ja de lluny (vegis per exemple les aportacions de 

l'enfocament sociotécnic: Cherns 1982; Emery i Trist, 1972; Davis i Taylor, 1972) 

i teñen implicacions clares en alió que respecta a la gestió i l'utlització de la má 

d'obra. 

El mes gran aprofitament de les potencialitats, coneixements, habilitat i qualifica-

cions deis empleats és una constant en les citades experiéncies. També ho és la 

superado de la rígida especialització i parcel-lacio de les tasques própies al fordis-

me. I ho és igualment la recerca d'una mes gran flexibilitat mitjangant canvis en el 

disseny organitzatiu del trebail. Altres aspectes, com la importancia creixent deis 

mecanismes de planificado, de control de la gestió i de la producció, de les árees 

de disseny i el-laboració de projectes, o de millora de la qualitat, solen ésser pre-

sents en les transformacions en curs a Torganització del trebail i afecten de pié l'or-

ganigrama de la propia empresa. 

El conjunt deis canvis organitzatius han intentat ésser conceptualitzats com un nou 

model d'organització («admocrática» en el cas de Mintzberg, 1984; model «orgánic» 

en front al model «mecánic» propi al fordisme, segons Butera, 1985). Peí qué fa a 

nosaltres, i en l'ámbit estríete de l'organització del trebail, volem indicar únicament 

algunes de les experiéncies mes significativas en curs. D'entre elles es deriven en 

ocasions formes de realitzar la prestació laboral de forma mes integrada, menys 

parcel-litzada i, per tan, que guarden íntima relació amb transformacions en la qua

litat del trebail i en la gestió de la má d'obra. 

Així, en el curs de la investigació esperem poder analitzar empreses a on es portin 

a la práctica innovacions en l'organització del trebail que, com exemple paradigmá-

tic, tendeixin cap a la creació de «cercles de qualitat» o, mes en general, de «grups 

de trebail». Els «cercles de qualitat» s'han anat extenent progressivament en l'ámbit 

occidental des del seu inicial desenvolupament al Japó; una descripció deis seus 

fonaments i funcionament pot trobar-se, entre d'altres, a Palom, (1987). Els «grups 

4. Una ampia recollida de les seves modalitats poden trobar-se, per exemple, a: Castillo, 1988a i Thompson i McHugh, 
1990. 
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autónoms de treball», les experiéncies iniciáis deis quals van teñir I loe a les faeto

nes de la Volvo (Agurén, Hansson y Karlsson, 1976), o les diverses innovacions en 

l'organització del treball que impliquin la creacio de «grups de treball5 (Bródner, 

1988; Lichte i Trültzsch, 1988; per exemple) impliquen també formes organitzatives 

que s'aparten deis criteris fordistes. 

Experiéncies d'aquest tipus, la concreció de les quals és altament diversa, impli

quen modificacions substanciáis al contingut del treball i a la propia gestió de la má 

d'obra en las direccions que hem anat indicant fins aquí. Autors com D'lribarne 

(1989), a mes d'assenyalar la seva extensió en les empreses franceses, afirmen 

que actúen contra la fragmentació del treball propia del fordisme, reunificant tas

ques i dotant de diverses funcions al treball específic de cada persona. La seva im

plantado acostuma a vincular-se al desitg de rendabilitzar les inversions 

efectuados en IT, aprofitant-se l'ocasió per trencar els esquemes d'organització del 

treball anteriors. En el nostre estudi esperem trobar innovacions d'aquest tipus vin

culados a les tecnológiques, pero esperem, també, trobar casos d'IT que no se 

acompanyin de canvis organitzatius en aquest terreny. Delimitar les variables que 

incideixen en qué un tipus d'innovació vingui o no acompanyat de l'altre será una 

qüestió rellevant a dilucidar al llarg de la nostra investigado. 

B.III.2 Canvis en l'organització del procés de producció 

La IT es presenta en ocasions estretament Migada a canvis importants en l'estructu-

ra del conjunt del procés productiu. Les diferencies entre empreses que creen en 

aquest ámbit el tipus de producte o la fase de producció en qué es centra l'activitat 

empresarial, no permeten establir aquí les linees rectores que puguin delimitar les 

modificacions en curs. 

5. Lichte i Trültzsch (1988), indiquen que la seva idea rectora és la integrado el mes ampia possible d'activitats d'un 
sector del procés productiu en un grup de treballadors que integran de 3 a 10 I loes de treball. Els membres del grup 
coneixen tots els 11 oes i els ocupen de forma planificada. D'aquesta combinado de llocs derivaría una major complexitat 
del contingut del treball i un enriquiment de l'activitat de cada operan. 
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Les transformacions poden implicar ádhuc el canvi del tipus de producte fabricat 

o ofertat. En altres casos la IT s'associa al pas de la producció en serie a la prodúc

elo en lots (Smith, 1989). La producció «just in time», també a la forma japonesa, 

busca la major adaptació possible a la demanda específica del mercat; és una de 

les tendéncies organitzatives del conjunt del procés de producció que s'afirma en 

major mesura en el teixit empresarial deis pa'fsos capitalistes desenvolupats. La fa

bricado i gestió de la producció integrada per ordinador (CIM: «Computer Integra-

ted Management») és una altra de les tendéncies observables en el terreny deis 

canvis en Torganització de la producció que major interés desperta entre les direc-

cions empresarials. 

Parallelament a alguna d'aquestes modificacions o, en ocasions, com modificació 

substancial, es troben experiéncíes d'intensitat diversa que venen agrupant-se sota 

la denominació de «descentralització productiva». La descentralització productiva 

ha estat analitzada com un deis fenómens básics inherents a la crisi del sistema 

tayloriá-fordista d'organització del treball (Jódar i Lope, 1985: Frey, 1984; entre al

tres molts). La seva vinculació amb la IT és clara, en tan que es «descentralitzen», 

s'expulsen de l'empresa, les fases difícilment automatitzables i mes intensives en 

má d'obra, estabiint-se a partir d'aquí relacions de tipus divers amb les empreses 

(generalment petites o mitjanes) encarregades de realitzar les tasques anteriorment 

presents a l'empresa «central» i ara descentralitzades. Conceptualitzacions des-

criptives com «empresa conglomerat», «empresa cap i empreses mans», o altres, 

venen utilitzant-se per exemplificar el complex entremat de relacions interempresa-

rials que solen derivar-se de la descentralització productiva. 

En el nostre estudi interessa verificar el tipus d'empreses en qué es dona un i altre 

tipus de transformado, així com els factors que els indueíxen i les tendéncies que 

en aquest aspecte puguin detectar-se en el teixit empresarial cátala. Es pot apuntar 

que, a tenor de les hipótesi avangades, esperem trobar un grau molt mes elevat 

d'experiéncies novedoses en aquest terreny que en l'anteriorment aludit deis can-

vis en l'organització del treball. 
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B.III.3. Canvis en Testructura organitzativa (organigrama) de l'empresa 

Mentre que la IT impliqui canvis en l'organització del treball i de la producció, estará 

afectant de pie resquema organitzatiu intern de l'empresa. 

El sol fet de que es modifiqui l'estructura de les qualificacions requerides pot com

portar canvis en la configuració de les categories professionals. Per la seva part, 

la introducció de noves tecnologies sol anar associada a l'aparició de nous departa-

ments (o al canvi de funcions interdepartamentals) destinats al seu seguiment i con

creció, així com al creixement del nombre i funcions del staff técnic. Aixó últim, en 

un bon nombre de casos, es dona parallelament a la reducció de les funcions deis 

comandaments intermitjos i, ádhuc, a la disminució del seu nombre, segons la IT 

i els canvis organitzatius del treball í productius que s'introdueixen. 

Es recurrent en moltes empreses la necessitat d'un «sistema logístic» (analitzat, per 

exemple, per Paracone i liberto, 1987, peí cas de la FIAT) que organitzi el flux de 

materials en processos productius que es desitjen mes flexibles i automatitzats. Les 

seccions o departaments encarregats de la planificació de la producció guanyen 

així relleváncia. La guanyen, també, les que agrupen les tasques del dísseny i/o 

concreció de la IT. Per contra, seccions que amb el sistema d'organització del tre

ball fordista es consideraven decisives peí bon funcionament empresarial (com el 

tipie Departament de Mótodes i Temps existent en grans empreses del sector se

cundan) perden bona part de la seva rao d'ésser i tendeixen a desaparéixer o, mi-

llor, a reconvertír-se en profunditat. 

Ens interessa en aquest aspecte valorar la dimensió de tais canvis i, sobretot, de

tectar les seves tendéncies. Hem d'afegir que, atenent al nostre interés en la relació 

entre IT i canvis en la gestió de la má d'obra, una de les parcelles mes significati-

ves a analitzar será la de les modificacions que puguin teñir lloc en les seccions 

de l'organigrama empresarial destinados a gestionar els recursos humans, en tant 

que indicativos de la importancia que des de les direccions empresarials es dona 

a aquest element. 
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B.IV. IT i canvis en la gestió de la má d'obra 

La IT i els canvis organitzatius poden implicar canvis substanciáis en els mecanis-

mes de gestió de la má d'obra. Les necessitats de formado i (re)qualificació de la 

plantilla —o de part de la mateixa— que suposa la IT, impliquen la dedicado d'una 

serie de recursos per part de les direccions per a intentar cubrir-les. Alguns 

d'aquests recursos es destinen a adaptar la forga de treball ais nous sistemes pro-

ductius, quan amb anterioritat aquesta adaptació es basava en criteris tayloristes-

fordistes que no contemplaven la necessitat d'una má d'obra mes capacitada i ver

sátil. La versatilitat es fa ara imprescindible i es plasma en termes de mobilitat fun

cional o polivalencia6 a fi de que la má d'obra adopti característiques de flexibilitat 

com ho fan els propis sistemes de producció. 

Existeixen, óbviament, altres formes de fer mes flexible Tus de la forga de treball. 

L'utilització de la subcontratado o, millor encara, el de la contractació temporal 

(creixent com confirmen les estadístiques a Catalunya i en el conjunt de l'estat es-

panyol) facilita a les direccions empresarials la disposició de má d'obra en les quan-

titats i moments oportuns7 Aquest tipus d ' utilització del mercat extern de treball 

per part de les empreses afavoreix els procesos de segmentació d'aquest mercat 

així com la fragmentació de la forga de treball, en línea amb alguns deis criteris 

mantinguts per l'enfocament de la segmentació al qual hem alludit en la Introdúc

elo a aquest projecte. 

6. Entenem aquí per polivalencia la capacitat d'un empleat per a realitzar funcions distintes a tas quóe realitza en 
el seu lloc de treball habitual. Per mobilitat funcional entenem la descripció del funcionament d'aquella capacitat de 
polivalencia. Així un empleat pot estar immers en processos de mobilitat ascendent, en paral-leí, o descendent, segons 
realitzi funcions i tasques de superior, similar o inferior entitat (en termes de categoría laboral i qualificació requerida) 
a les própies del seu lloc de treball habitual. 
Tais conceptes teñen accepcions lleugerament distintes per a diversos autors. Així, per exemple, D'lribarne (1989), uti-
litza els conceptes de multívaléncia i polivalencia. El primer descriu l'ampliació de Cactuació laboral d'un empleat a 
váries tasques dins d'un «ofici» básic.Per polivalencia, D'lribarne enten l'ampliació professional a un segon «ofici» dife-
rent del básic. 

7. Altra questió és la de la «qualitat» de la forga de treball, entesa en termes de la seva correcta adaptació ais meca
nismos productius a que déu aplicar-se. Tal «qualitat» és tan mes difícil d'aconseguir -en funció de la seva temporalitat 
quan mes complexa siguí la tasca en la que déu ocupar-se la forga del treball, ja que la temporalitat comporta, per 
definició, un major aprofitament de la má d'obra en les tasques que requereixin un escás període d'aprenentatge o 
adaptació.? 
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No hi cap dubte que les polítiques empresarials relatives a la má d'obra a Catalunya 

es veuen en bona part imbuidos d'aquesta linea d'actuació (la contractació tempo

ral creix mes rápidament a Catalunya que en el conjunt de l'estat espanyol durant 

els últims anys), essent un deis elements decissius per que pugui parlar-se de fenó-

mens de precarització en collectius importants de la forga de treball. Son nombra

ses les análisis de l'evolució del mercat de treball i de les polítiques empresarials 

de má d'obra que s'ocupen d'aquest important aspecto de la gestió de la forma de 

treball en el nostre país (Jódar i Lope, 1985; Miguélez, Alós i Recio, 1988, 1989 i 

en premsa; Prieto, 1989; Recio, 1986 i 1987); interessa remarcar aquí el nostre de-

sitg de que en la investigado deis canvis en les formes organitzatives de gestió de 

la má d'obra aquest element quedi analitzat. Com a hipótesi de treball, ens sembla 

válid a aquest respecte la idea de la existencia de procesos de precarització per 

a determinats collectius, ais quals no afectarien, o afectarien d'una forma diversa 

que a la plantilla fixa, formes de gestió de la má d'obra novedoses i funcionáis a 

les necessitats i requeriments que impliquen la IT. 

B.IV.1. Les noves formes de gestió deis «Recursos Humans» 

Per gestió de recursos humans, s'entén el conjunt de decissions i accions directi

vos que afecten a la natura de la relació entre l'organització empresarial i els em

pleáis (Beer i altres, 1989). D'aquesta forma, la gestió de recursos humans fa 

referencia a qüestions com: sistemes de retribucions, reclutament, dessignació de 

llocs, mecanismos de promoció i establiment de «carreros» professionals, formació, 

cañáis de comunicació direcció/empleats, etc.; a mes de qüestions vinculados amb 

la seguretat i higiene en el treball i a les relacions laboráis en general. 

La gestió deis recursos humans está óbviament present en tota empresa i, com en 

altres apartats d'aquest projecte, quan ens referim a «noves formes de gestió deis 

recursos humans o de la má d'obra» deu entendre's que estem al-ludint a l'establi-

ment de mecanismes de gestió diferents ais rígids i jerarquitzats principis del tracta-

ment del personal propis de resquema fordista. La IT afecta a la gestió de la má 

d'obra present en l'empresa en tant que influeix de forma diversa com hem vist, 

en els diversos llocs de treball sobre els que actúa, constituint-se així en un motor 
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de canvi d'aquesta faceta de l'activitat empresarial. 

En realitat, quan es parla de noves formes de gestió de la má d'obra es sol al-ludir 

a mecanismes que combinen la IT amb noves formes d'organitzar el treball i que 

presenten un interés molt mes gran que en époques precedents per la utilització 

de totes les capacitats i «saber fer» del personal indos en la plantilla de l'empresa. 

Així, per exemple, una determinada IT pot implementar-se de forma parallela a 

l'establiment de grups de treball i al d'una gestió de la forga de treball que impliqui 

potenciar la participado deis membres d'aquests grups en aspectes concretes i lo

cáis de la innovació i del seu impacte. La finalitat d'aquesta potenciació no sería 

una altra que la de rendabilitzar al máxim els canvis tecnológics i organitzatius amb 

les aportacions deis que els experimenten. 

Estracta, en última instancia, i aquesta és la nostra hipótesi, d'utilitzar el potencial 

existent en les persones que formen part de l'empresa, motivant-les i integrant-les 

en els diversos plánols -o en alguns d'ells— que componen la activitat empresarial. 

Es dar, que aquesta estrategia difereix en gran forma de les idees, própies del tay-

lorisme i del fordisme, de qué la má d'obra —obrers o empleats— segueixi mera-

ment els dictats establits peí sistema técnic de l'empresa. Comporta, peí contrari, 

un augment de l'atenció i dedicado de recursos a la qüestió de la seva gestió. 

Les formes concretes d'obtenir els objetius de la direcció en alió que respecta a la 

gestió deis recursos humans son extremadament variades, com ho confirmen Tac

tual profusió de publicacions destinades a aleccionar sobre formes de motivar i inte

grar la má d'obra. Esquemáticament, pot indicar-se que tal diversitat de formules 

es basa en les variades derivacions d'alló que podriem denominar l'«enfocament 

japonés» relatiu a la utilització de la má d'obra. Coincidim amb Terry (1989) en que 

aquest enfocament está basat en la retórica de la participado deis treballadors i en 

el compromís de l'empleat individual (mes que del collectiu o collectius de treballa

dors) amb la direcció en termes definits i escollits per ella mateixa. Amb altres pa-

raules: la participado i els mecanismes de compromís que formen part de les noves 

formes de gestió, preñen com a punt de partida el treballador individual, intentat 

relegar el paper de la representació col-lectiva deis treballadors. Al mateix temps 
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les prerrogatives de la direcció no es veuen menyspreades tot i que qüestions relati

vos al propi treball («cercles de qualitat», per exemple) o al propi funcionament jerár-

quic i decisional de ('empresa (ampliació de les xarxes de comunicado, reduccíó 

de les tasques de supervisió directa i del propi nombre de supervisors) es vegin 

afectades per l'al-ludit desitg ¿'augmentar la participado deis assalariats. 

De fet, ha de quedar ciar que per damunt del discurs participatiu que impliquen les 

noves formes de gestió de la má d'obra, es sitúa l'objectiu empresarial, reconegut 

finalment per algún deis autors que propugnen un «management» participatiu, de 

«recuperar la competitivitat i la productivitat» (Hermel, 1990); encara que aixó no 

resta ni un xic d'importáncia a les transformacions que teñen lloc en aquest terreny. 

Com posa de relleu un estudi efectuat des del Consell Nacional d'Investigado 

d'EEUU (citat a Actualidad Sociolaboral, 1987) una utilització eficag de les noves 

tecnologies requereix canvis en diverses facetes de l'activitat empresarial i, espe-

cialment, en el tipus de relacions entre treballadors i directius, ja que en afectar a 

Porganització del treball i al contingut del treball mateix, és precís efectuar canvis 

en la disposició i actituts de les persones en front a unes tasques que canvien fre-

qüentment de contingut. 

El mateix estudi afirma la creixent importancia de la gestió deis recursos humans 

en les empreses que utilitzen tecnología avangada. Per la nostra part, partim de la 

hipótesi de qué gran part de les empreses catalanes innovadores en tecnología es 

troben retardades en aquest aspecte en refació a la propia /T6 mantenint sistemes 

de gestió tradicionals, amb petits avengos, sobretot en materia de formado i espe-

cialment en les grans empreses9. 

Obviament és en les mitjanes i, principalment, en les grans empreses on podem 

trobar canvis en la gestió de la má d'obra que tendeixin a seguir els criteris d'inte-

8. Les tendéncies que hem detectat en les tres empreses analitzades durant ia realització del projecte semblen corro
borar aquesta hipótesi. 

9. Peí que respecta a les empreses de petites dimensions, determináis estudis (Miguélez i López, 1989) mostren el 
carácter tradicionalment paternalista i en ocasions jerárquic i autoritari de les seves relacions laborales en general i 
de la gestió de la má d'obra en particular. Sense que puguin descartar-se experiéncies en contrari o novedosos, les 
petites empreses constitueixen un deis terrenys mes propicis per a la prolíferació de procesos de precarització de collec-
tius significatius de treballadors a tenor de les polítiques de má d'obra seguidos en elles. 
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gració, motivado i participado ais quals hem fet referencia. En ocasions l'existén-

cia d'un «Departament de Recursos Humans» o de denominado similar, substitutori 

del tradicional Departament de Personal, reflexa només un canvi de nom per una 

secció que no ha canviat de funcions respecte del pasat immediatament anterior. 

En altres el simple canvi de denominació reflexa un nou taranná en alió que es refe-

reix a la importancia que es dona al tractament de la forga de treball. En altres la 

creació de departaments d'aquest carácter és paral-lela a la configurado d'estraté

gies concretes per part de la direcció en relació a la gestió de la má d'obra de que 

es disposa. 

Que aqüestes estratégies passin per un intent d'individualitzar les relacions labo

ráis, per la potenciado de la participado deis empleats en diverses fases de l'activi-

tat empresarial, per un estretament deis cañáis de comunicació amb els 

treballadors per tal de buscar camins de negociado mes fluits amb els represen-

tants deis treballadors —o, contráriament, per la seva limitado—, o per potenciar 

un tractament diferenciat deis diversos collectius de treballadors —freqüentment 

en fundó de la seva ubicació respecte a la IT—, serán qüestions, totes elies a diluci

dar al llarg de la investigació. 
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B.V. Formes d'implantació de la IT. Estratégies deis agenta socials 

Es cert que la IT ocupa un paper central en la (re)definició de les relacions socials 

de producció. Per aquest motiu, raspéete deis efectes i els canvis imbuíts per la 

IT sobre l'organització í les condicions del treball no pot ser descuidat pels agents 

socials, cada un des de la seva perspectiva i interés particular. Ara bé, el qué nosal-

tres hipotitzem és que l'actuació concreta d'empresaris i treballadors pot comportar 

un tipus o altre de renovado tecnológica i de canvis en el treball. En aquest sentit 

la IT, per si sola, no transforma radicalment el tipus i l'organització del treball sí no 

ve acompanyada per les actuacíons concretes deis implicats. Básicament el que en 

aquest apartat ens interessa detectar és quina és la participado i la incidencia de 

sindicats i empresaris i quines son les estratégies que ambdós han seguít en quan 

la planificació, selecció i aplicado de la IT en el context de l'empresa. Aquests ele-

ments son els que intentarem detectar peí cas cátala. 

Ens interessa saber quins son els efectes reals que aqüestes estratégies han tingut 

i quin és el paper que han jugat en la implantado de la IT, especialment sobre les 

característiques de Torganització del treball i la gestió de la má d'obra. Es per aixó 

que no només pretendrem conéixer els criteris «macros» de les grans organitza-

cions patronals i sindicáis sino que creiem que l'empresa, per si sola, determina un 

context i unes característiques própies en cada cas específic. Per tant, diferencia

ren! entre les declaracions que es fan a nivell general, quan hom planteja el tema 

de la IT, i les actuacions concretes (reals) en cada cas. 

Les actuacions deis empresaris i deis treballadors poden venir marcades per dife

rencies importants entre empresas. Si la IT, com hem dit, és una variable explicati

va pero no suficient deis canvis produits en el treball, haurem de considerar les 

actuacions concretes deis subjectes socials mes significatius implicats en els pro-

cessos d'IT. 

40 



B.V.1. Les estratégies sindicáis 

Amb la introdúcelo de tecnologies avangades de producció, i amb la conseqüent 

implantació de nous sistemes productius, els sindicats han de canviar la seva estra

tegia en quan la defensa deis drets deis treballadors. Per posar un exemple utilitzat 

per Gilí (1985), amb la tecnología tradicional els objectius de la negociació es refe-

rien a l'equipament físic, la maquinaria i els materials deis procés de producció; 

amb l'avangada tecnología de la informado, les condicions del treball, qualificació 

i organització depenen mes deis sistemes de disseny que de les própies condicions 

físiques en qué es treballi. Les accions deis treballadors i deis seus representants 

poden actuar millor en la defensa deis interessos comuns si l'estratégia escollida 

s'adequa a aquests canvis. 

La IT pot produir efectes contradíctoris. Per una banda té potencial per millorar la 

qualitat de les condicions del treball, a l'augmentar la qualificació de certs treballa

dors i a l'augmentar la productivitat de Tempresa. Pero, peí contrari, el canvi tecno-

lógic també pot portar a la desocupado, a i'augment deis mecanismes de control 

sobre els treballadors, a la segmentado de les condicions de treball i a processos 

de desqualificacíó, entre d'altres efectes. 

Siguí com siguí, els sindicats semblen admetre avui que no és possible oposar-se 

«per se» i frontalment al canvi i están per tant disposats a acceptar la IT sempre 

que es donin certes garanties. Les tres postures que el moviment sindical té Topetó 

de seguir son: 

1. Oposar-se a l'extensió de la IT, defensant la reglamentació sobre 

l'organització i el contingut del treball. Segons Eyraud (1988), aques

ta és la postura deis sindicats británics. 

2. Oposar-se a les conseqüéncies negatives de la IT pero portar les 

reivindicacions sindicáis cap a la limitació deis efectes restricius so

bre ocupació, desqualificacíó i condicions de treball. 

3. Intervenir sobre l'elecció de la IT sense considerar-la determinísti-

cament ni considerant totes les tecnologies de la mateixa forma. 
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En general, els sindicats s'han centrat en la possibilitat de regular la IT mitjangant 

acords, seguint els camins comuns de la negociació. Peí que es refereix a les obli-

gacions suscrites per les parts (sindicats i empresaris), els sindicats intenten en el 

terreny de les estratégies confederáis que els convenís preveeixin alguns d?aquests 

punts (Maggiolini, 1988): 

1. Compromís de la direcció empresarial de facilitar informado ais 

sindicats en relació a la IT, generalment en la fase anterior a la presa 

de decisions. Aquesta informació ha de permetre un ciar coneixe-

ment deis efectes deis canvis i les possibles decisions. 

2. Creació d'organismes mixtes direcció-sindicats amb la finalitat de 

debatre, negociar i controlar el canvi. 

3. Possiblilitat d'escollir i formar representants sindicáis encarregats 

especialment de controlar la introdúcelo d'IT. 

4. Possibilitat deis sindicats de recorrer a experts externs a l'empresa 

i, en certs casos (Suécia, Franga), la obligació de la direcció de pagar 

a aquests experts. 

5. Procediments destinats a controlar i regular la recollida d'informa-

ció de carácter personal relativa a cada treballador. 

6. Inclusió de clausules de statu quo, mitjangant les quals es reco-

neix el dret de veto deis sindicats davant qualsevol canvi no pactat 

a priori. 

Des del punt de vista deis continguts, a la práctica, els convenís aborden, de forma 

desigual, algunes d'aquestes temátiques (Maggiolini, 1988): 

1. Garantías de nivell d'ocupació. 

2. El personal que vegi el seu treball modificat o suprimit a causa 

d'un canvi tecnológic ha de ser reconvertit cap a treballs compara

bles a la mateixa empresa, limitant al máxim la desqualificació. 

3. Pels treballadors d'edats avangades poden establír-se sistemes de 

jubilado anticipada; en general és possible introduir reduccions de 

la jornada de treball per facilitar l'ocupació. 

4. La IT no ha de servir per augmentar el ritme de treball, el control 
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i la supervisió, per afilar els treballadors o per reduir els contactes de 

treball. 

5. Els aspectes de sanitat i de seguretat han de regular-se amb detall 

(normativa ergonómica). 

6. La informado de carácter individual o personal sobre els treballa

dors de ('empresa ha de limitar-se a les dades que guardin relació di

recta amb les activitats de l'empresa. 

7. Garanties sobre el nivell d'ingressos deis treballadors traslladats 

de I loe de treball. 

8. Introducció de noves classificacions professionals. 
^ 

Les diferencies en les relacions laboráis entre diferents paísos no permet la confec-

ció d'un model comú de plataforma sindical al respecte. A mes a mes, els sindicats 

de treballadors manuals i els representants deis treballadors no manuals es troben 

en situacions, en moltes ocasions, divergents. Una dada ens sembla significativa 

al respecte: segons un estudi realitzat a la University of Aston l'any 1981 (Gilí, 

1985:127) el 90% deis acords signats es referien només a treballadors de «coll 

blanc». 

A Europa aixó ha significat que es donin diferents nivells de negociació. La CES 

(Confederació Europea de Sindicats) va considerar que es podien establir acords 

seguint les pautes deis New Technology Agreements (NTA). Aqüestes pautes o lí-

nies recomenades d'acció pretenen englobar a la direcció i ais treballadors en el 

procés de la IT, indicant temes de procediment i altres de mes essencials com el 

del control del procediment, de l'execució i de I'impacte de la IT. Un deis exemples 

d'acord sobre IT que resulta mes complert en quan la seva eficacia i amplitud va 

ser l'Acord Central Norueg sobre Canvi Tecnológic: aquest acord especificava el 

dret a la informado, així com que es poses en marxa un procés de readaptado de 

la má d'obra i la utilització sindical d'experts externs. 

A la RFA, al sector del metal I, (CERES, 1989) els sindicats plantegen una serie de 

punts estratégics que apuntem aquí per raspéete novedós que aporten: 

— Contrarrestar la polarització de les qualificacions mitjangant 

equips de treball. 
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— Solidaritat davant les noves incorporacions, per tal d'evitar la 

fragmentado d'antics equips de treballadors. 

— Formado per a tothom. 

— Contractació d'un major nombre de persones combinada amb 

una disminució de la intensitat del treball. 

Molt esquemáticamente i tenint en compte les experiencias esmentades, així com 

d'altres, podem resumir l'actuació deis sindicats europeus, indicant que tendeixen 

a: 

1. Elaborar propostes sobre: humanització del treball, necessitat d'acords multilate-

rals previs a la IT, accés a la informado abans de la presa de decisions definitiva, 

plans d'estructuració de noves ocupacions, necessitat de realitzar cursos de requa-

lificació, reducció de les hores de treball, no polarització de la forga de treball, salut 

i seguretat, i influencia sindical en quan el control sobre el treball i la programado. 

2. Anar, com un segon pas complementari cap a l'elaboració d'alternatives gene

ráis, cap a acords col-lectius sobre IT ampliant i desenvolupant l'ámbit de la nego

ciado col lectiva. 

Seguint aqüestes tendéncies, s'han formalitzat algunes normes legáis i convenís 

col-lectius a Europa durant els darrers anys, que ens semblen representatius per 

tal de descriure el context en el qual podem comparar l'actuació deis sindicats es-
r 

panyols en la seva posició davant la qüestió tecnológica: 

a. Normes legáis 

A la RFA: L'empresari ha de facilitar informado complerta al comité d'empresa així 

com permetre-li ráceos a la documentado que necessiti (Llei de Comités d'Empre-

sa, 1972) especialment en alió que es refereix a: 

a.a. Estructures de l'empresa, disseny llocs de treball, operacions i organització del 

treball: 

L'empresari ha de facilitar informado referida a: 
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Construcció, modificado, ampliado de tallers, oficines o d'al tres locáis 
Instalacíons técniques 

Processos i operacions de treball 

Llocs de treball 

Qualsevol modificació técnica o organitzativa que pugui afectar al personal ha de 

fer-se saber ais seus representants. 

a.b. Planificado de la má d'obra: 

L'empresari ha d'informar al comité d'empresa sobre les necessitats actuáis i futu-

res de má d'obra i sobre els moviments de personal (contractació, ascens, trasllats, 

acomiadaments...) i les mesures de formado professional. 

A diversos paíssos existeix reglamentado laboral referida a aspectes vinculats a 

l'IT. Entre ells en destaquen: 

1. CONSULTA I NEGOCIACIÓ: Donar l'oportunitat al comité d'empresa d'expres-

sar la seva opinió sobre qualsevol decisió que es projecti adoptar i que impliqui can-

vis en les activitats, en Porganització i en les condicions de treball (PaYsos Baixos, 

Llei de Comités d'Empresa 1980; i Franca, Códig del treball 1980). A Suécia l'em

presari ha de negociar amb l'organització de treballadors abans d'introduir qualse

vol canvi (Llei de 1976). 

2. COGESTIÓ: Els comités d'empresa teñen dret de cogestió en determinades ma-

tóries, sobretot a la RFA, (veure prerrogatives deis treballadors en termes de coges

tió a Wátcher 1988). 

3. DICTAMEN D'EXPERTS: El comité d'empresa, previ acord amb l'empresari, pot 

sol-licitar el consell d'experts, en tant que sigui necessari (RFA, Llei de Comités 

d'Empresa 1972 i PaYsos Baixos, Llei de Comités d'Empresa 1979). 

4. CONTINGUT, ORGANITZACIÓ I DISSENY DEL LLOC DE TREBALL: Les condi

cions de treball han de dissenyar-se de tat forma que ofereixin ais treballadors una 

oportunitat raonable de progrés laboral i personal (Noruega, Llei de protecció deis 
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treballadors i sobre l'ambient de treball 1977; Suécia, Llei d'Ambient de Treball 
r 

1977, i RFA, Llei de Comités d'Empresa 1972). 

5. FORMACIÓ DELS TREBALLADORS: S'ha d'impartir formació ais treballadors 

per a mantindre'ls informats i per a que tinguin l'oportunítat de promoció i d'adapta-

ció ais canvis (Noruega, Llei sobre l'ambient de treball 1977; Franga, Códig del tre

ball 1980). A la RFA: empresaris i comités d'empresa han d'assegurar que 

s'ofereíxi ais treballadors l'oportunítat de participar en programes de formació dins 

i tora de l'empresa (Llei de Comités d'Empresa, 1972). 

b. Negociado col-lectiva 

La negociació col-lectiva, és l'altre possible camí per la negociació de la IT i de les 

condicíons en qué aquesta es realitza. Els aspectes tractats en les negociacions 

col-lectives son diferents i la diversítat de paísos i tipus d'empresa on es realitzi la 

negociació implica una heterogeneitat en les seves aportacions fináis. El mateix 

ámbit del conveni —nacional, sectorial, d'empresa— implica una gran diversítat 

d'experiéncies. Indiquem aquí, únicament, alguns aspectes sobre els quals s'han 

donat acords en un o altre ámbit. 

1. INFORMACIÓ PREVIA, obligació de facilitar informado ais treballadors i sindi-

cats préviament a la introdúcelo d'IT així com sobre els seus efectes. Entre aquests 

tipus d'acords principáis destaquen: 

— Convenís nacionals: conveni general entre la Federació Sindical 

i la Confederado Noruega d'Empresaris). 

— Convenís sectorials: conveni central a Finlandia entre la Confede

rado d'Empresaris i les Organitzacions afiliados a la NBU; conve

ni a Suécia entre la SAF-LO i la PTK; conveni collectiu nacional 

a Italia de la industria del metal I. 

— Convenís empresarials: conveni entre Banc de Montreal i Sindi-

cat d'empleats de Banca de Canadá 1983. 
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2. CONSULTA I NEGOCIACIÓ per tal de debatre la implantado tecnológica. Po-

dem esmentar aquí convenís d'empresa com el signat a la International Harvester 

(Gran Bretanya) o a ¡'empresa Retail Clerks i Giant Food Stores (Estats Units). En 

diversos pai'sos s'han donat experíéncies d'aquest tipus que no esmentem aquí per 

la seva amplitud —i dispersió—; a Italia, mes que a cap altre lloc, aquest és un as-

pecte que s'ha analitzat molt pels estudiosos del món del treball. 

3. CONTINGUT DEL TREBALL, organització i disseny del lloc de treball. Es con

templen aquí questions com la satisfacció en el lloc de treball, contingut i enriqui-

ment del treball. Els sindicáis intenten en aquests casos que el trasllat d'un empleat 

a un lloc de treball inferior, comporti la conservado del seu salari, que, sense previa 

consulta, no s'apliquin nous sistemes de treball, o que els coneixements deis em-

pleats es mantinguin —o ampliín— amb uns requisits mínims de seguretat. Podem 

citar aquí, d'entre altres: 

Conveni sectorial: conveni entre I'Instituí Nacional de Salaris i 

Pensions Suec i un sindicat de funcionaris. 

Conveni empresarial: conveni entre el Grup de Societats Lucas i 

APEX a Gran Bretanya. 

4. FORMACIÓ O RECONVERSIÓ professional deis treballadors. En aquests 

acords Tempresa (convenís d'ámbit empresaral) es compromet a desenvolupar mo-

dalitats apropiadas de formació: programes de formació vinculats ais equipaments; 

dotació de les qualificacions necessáries; o formació extensible a empleats no di-

rectament afectáis per la IT son alguns deis seus aspectes básics. El conveni signat 

a la Rolls-Royce n'és un bon exemple. 

Peí qué fa a les fases de participado del sindicats, tal i com la Fundació Europea 

per la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (1980) ha estudiat, es classifi-

quen en vuit eixos fonamentals, que poden esquematitzar així: 

Planificado Selecció Aplicado 

No Presa conjunta 
Implicado — Informado — Consulta — Negociado — de decisions 
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Les tres possibles fases de participado deis sindicats en la negociació de la IT se

rien, segons aquest esquema: 

1. Fase de planificado: es parla d'inversió en nova tecnología, s'acu-

mula informació i s'examinen les opcions. 

2. Fase de selecció: es discuteixen i decideixen les solucions 

concretes. 

3. Fase d'aplicació: s' instal la i utilitza la nova tecnología. 

El grau d'implicació (o de no implicació) deis sindicats en la negociació de la im

plantado d'IT, així com de les condicions en les quals s'implanta, es pot resumir 

així: 

1. No partcipació: la direcció pren per si sola les decissions, sense 

cap participado deis representants deis treballadors. 

2. Informado: la direcció informa mitjancant circulars, reunions... 

3. Consulta: comités mixtos (no de negociació) com per exemple de 

productivitat, comisions de seguretat de les tecnologies, cercles de 

qualitat, reunions especifiques per la introducció de la IT... 

4. Negociació: negociació col-lectiva i acords a diferents nivells, co

mités mixtos de negociació... 

5. Presa de decissions conjunta: la direcció i els representants deis 

treballadors preñen conjuntament les decisions. 

Un deis aspectes que ens interessa analitzar és, precisamente el grau d'implicació 

o, millor, d'incidéncia, que venen obtenint els sindicats espanyols en el procés d'IT 

engegat a les empreses. 

En el cas tan espanyol com cátala les propostes sindicáis no han afegit masses ele-

ments origináis a les demandes deis sindicats europeus. Les experiéncies no son 

gens significatives mes enllá d'alguna gran empresa caracteritzada per la seva es-

tabilitat económica i el seu nivell tecnológic. Tot i que argumenten que els canvis 

en l'organització del treball i les practiques de gestió podrien millorar la qualitat deis 

I loes de treball afectats per la IT, les propostes que realitzen en el terreny confede

ral son difícils d'articular a l'ámbit de les empreses. Els sindicats espanyols reivindi

quen un paper mes rellevant a: 
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1. I'impacte de les IT sobre les condicions de treball. 

2. les noves classificacions professionals. 

3. ravaluado i aplicació deis plans d'informatització en les empreses 

i els nous I loes de treball. 

4. la productivitat i control, organització del treball. 

En molts casos la negociació col-lectiva és la base a partir de la qual s'intenta arri

bar a un acord que reguli els efectes de! canvi tecnología Ara bé, en poques oca-

sions la influencia que s'exerceix mitjangant la negociació arriba a les claus de la 

presa de decisions. Un primer motiu d'aquest fracás (no només a Espanya sino a 

tota Europa) és l'escassa capacitat de les organitzacions sindicáis en els temes re-

fe rits a la problemática de la IT. La formació deis sindicalistes i deis delegats per 

que comprenguin i dominin la temática ha de ser, per aquest motiu, un aspecte bá-

sic. També s'ha de contar amb la manca d'interés d'algunes direccions empresa-

riáis per abordar negociadament temes i problemes plantejats per la IT (en 

particular efectes futurs sobre el contingut, organització i condicions del treball). 

Les reconegudes dificultats que troben els sindicáis per a que els empresaris ac-

ceptin negociar aspectes referits a l'organització del treball (i la IT influeix en ella) 

fa que l'accés i influencia sindical al voltant de la IT no hagi adquirit fins el moment 

en les empreses catalanes grans dimensions. 

El factor tecnológic és present, per tant, en I'acció sindical quotidiana, encara que 

en alguns casos aquesta assumeixi un carácter clarament defensiu, limitant les 

árees de negociació ais efectes de la IT una vegada aquesta s'ha implantat. L'ac-

tuació sindical ve mostrant poca capacitat de coordinar els problemes i diferenciar 

entre propostes a nivell sectorial o territorial. Segons Maggiolini (1988), i en aixó po-

driem estar d'acord peí cas espanyol i cátala, és precís que la participado, la inves

tigado i la negociació (tres pasos que ell destaca en l'actuació sindical) 

s'enmarquin en una clara estrategia sindical a llarg termini, formulada en progra

mes d'acció sindical. S'atribueix a la manca d'informació en el moment apropiat les 

dificultats del sindicat per influir en els projectes. Tot i que aixó no s'ha de perdre 

de vista, seria mes realista dir que el sindicat sempre arribará amb retard a qualse-

vol projecte si no compte amb un programa val id d'acció i amb una estrategia clara 

sobre els temes en qüestió, sobretot tenint en compte les reticéncies empresarials 

els aspectes principáis de la IT. 
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A Espanya i a Catalunya les confederacions sindicáis s'interessen de forma crei-

xent pels processos d'IT. Aixó es fa visible en l'espai i relieváncia que donen a 

aquesta qüestió en els seus Congresos, i en els esforgos que dediquen a organítzar 

debats i seminaris vinculats a les noves tecnologies. 

En qualsevol cas, mes que les declaracions de les grans confederacions i mes. fins 

i tot, que les seves estrtégies generáis envers la IT. ens interessa l'actuació concre

ta deis sindicats a l'empresa. ja que és aquí on es concentra la IT. Ni a Espanya 

ni a Catalunya s'han produit acords entre els sindicats i les organitzacions patronals 

(tampoc entre ambdúes i el govern) que contemplin en profunditat el tema de la IT. 

Per aixó, es fa encara mes ineludible estudiar l'actuació sindical a nivell sectorial 

i, encara mes, a l'ámbit de l'empresa, ja que serán aquests els nivells on la seva 

actuació, a mes de necessária per la defensa deis interessos deis seus represen

táis, pot ésser mós eficag. 

Existeixen algunes grans empreses on l'acció sindical ha comengat a avangar en 

aspectes concrets — i limitats — de la negociació relativa a la IT. El nostre estudi 

es valdrá d'aqüestes experiéncies, comparant-les amb les que analitzem, per a in

tentar oferir una mostra de les tendéncies que avui es donen en aquesta qüestió. 

B.V.2. Les estratégies empresarials: 

Malgrat els intents sindicáis, la part fonamental de la presa de decisions que afecta 

la IT sembla restar en mans de les direccions empresarials. L'estudi de casos realit-

zat des de la Fundació Europea per la Millora de les Condicions de Vida i de Treball 

(1988) revela l'exclusió total deis representants deis treballadors de les practiques 

participatives en la fases de planificació i selecció per la introducció d'IT, i només 

algunes experiéncies d'activitat consultiva i negociadora en la fase d'aplicació. En 

els resultats d'una enquesta d'ámbit europeu. s'afirma que el nivell mes comú de 

participado és només d'informació. Segons Cressey (1990) l'exclusió estructurada 

es basa en quatre indicadors fonamentals: l'escassa intensitat de la participado, 

la participado al final del cicle (quan ja s'han decidit totes les qüestions mes imme-

diates), la inclusió tardana deis sindicats i la creixent separado entre les decisions 
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estratégiques de les empreses i les qüestions operacionals d'installació, en les 

quals s'accepta la participació. 

Martin (1988) creu que el canvi tecnológic es fa mes sensible a la seva inciusió a 

la negociació quan implica treball mes intens, racionalització o reduccions en l'ocu-

pació. D'una enquesta realitzada a Gran Bretanya (Workplace Industrial Relations 

Survey) extreu que la consulta amb els treballadors sobre la introducció de tecnolo-

gies avangades és un aspecte rellevant en l'actuació empresarial, pero mai decis-

siu. Discutir si, negociar no. Afegeix que es donen diferents niveils d'incorporació 

d'IT, pero que, en general, el pes mes fort en el procés de presa de decisions el 

té l'empresari. L'autor distigeix entre l'establiment per decisió propia deis empresa-

ris subjecte a l'aprovació corporativa que es dona especialment a les industries ma

nufactureros, i un altre nivell amb una major participació en la presa de decisions 

en la distribució i en els servéis financers. 

Segons Martin (1988) hi ha tres variables que poden ser explicativos en quan el 

grau de negociació que es dona. Per una banda, les empreses amb un fort volum 

de treballadors no manuals teñen un baixíssim índex de discussió sobre IT (i per 

tan de negociació). El tipus de má d'obra seria, aleshores, un element a teñir en 

compte. La segona variable és la capacitat d'utilització de les diferents plantes em-

presarials. La negociació es fa molt mes extensa en aquelles plantes que operen 

amb una capacitat total (full capacity). Els treballadors que ocupen aqüestes plan

tes teñen una important capacitat contractual i els sindicats poden pressionar molt 

millor sobre la direcció empresarial. La tercera variable fa referencia a la mateixa 

empresa i a les seves característiques. El context empresarial és definitiu peí que 

fa al procés negociador empresari-treballadors. Les companyies que operen en un 

únic sector (o amb un grau d'uniformitat molt elevat) son empreses amb un alt grau 

de centralització en les decissions sobre IT. Les empreses deis sectors de l'enginie-

ria mecánica i eléctrica teñen un grau molt mes baix de centralització. Les empre

ses d'éxit económic tendeixen a centralitzar les decisions sobre tecnología. Per 

últim, aquells sectors amb una implantació sindical mes arrelada son aquells on la 

negociació es porta molt mes a la práctica. 

D'altra banda, Tallard (1984) apunta que l'estratégia empresarial respecte de les 

51 



tecnologies avangades persegueix dos objectius: en primer lloc, reforjar la compe-

titivitat de les empreses mitjangant la tecnología. En segon lloc, fer concessions per 

mantenir la pau social dins del marc global de la negociació col-lectiva. 

Per part nostra la hipótesi des de la qual partim, com hem dit ja abans, és la de 

la primacía de les estratégies empresarials sobre els intents per part deis sindicats 

de regularitzar i controlar la nova situado laboral a partir de la implantació d'IT. En 

els casos espanyol i cátala és, encara mes que a altres paísos, la voluntat empresa

rial qui orienta les característiques que pren no ja la IT sino també I 'organitzacio 

del treball i la gestió de la ma d'obra. 

Finalment, i abans d'entrar a analitzar la resta de factors que teñen una repercussió 

important en la implantació de la IT, citem les paraules d'un deis autors que mes 

ha estudiat els aspectes que conformen el context de la IT, C. Gilí (1984: ) ja que, 

com ell, entenem que tot procés d'IT está condicionat per un conjunt de factors que 

el delimiten i contextualitzen: 

«On peut done soutenir qu'il est trompeur de considérer la relation 

entre la nouvelle technologie et l'organisation du travail comme un 

simple reflet d'une stratégie consciente de la direction dérivant des 

impératifs structurels du capitalismo décrits par Braverman. Des va-

riations empiriques telles que les marches du travail et des produits, 

le type de technologie, le type d'organisation, le syndicalisme et 

d'autres facteurs extra-economiques doivent étre pris en compte. 

Ces facteurs contextuéis (...) ne dépendent pas seulement d'une 

compréhension des variations importantes qui existent d'un lieu de 

travail á l'autre, mais sont eux-mémes influencés par les stratégies 

que la direction adopte et par la résistance des travailleurs á ces stra

tégies. 
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B.vl . Factors que condicionen la implantació i els efectes de la IT 

La tecnología «per se» no serveix com factor explicatiu deis canvis en la producció 

i en el treball si no incorporem altres variables. Algunes d'aqüestes variables venen 

donades per la mateixa estructura productiva i per les característiques de l'empre-

sa en concret. Unes altres configuren el qué es podría anomenar «entorn social de 

la IT». Es ciar que la IT comporta una serie de canvis en l'organització del treball 

(treball intensiu, centralització del control, descentralització de la producció, varia-

cions en la proporcions treball manual-treball intellectual). Ara bé, degut a qué la 

mateixa decisió d'incorporar o no IT es deu a voluntats «no-objectives», es pot acor

dar que l'impacte de la IT depén deis objectius i finalitats de la propia introdúcelo 

i per tant, com diuen Francis i Grootings (1989), es dona una autonomía de l'orga

nització del treball respecte la tecnología. Les característiques d'aquest entorn i el 

pes que algunes variables prenguin influirán en els canvis en els tipus i continguts 

del treball. 

Intentant fer un esquema de les variables que mes útils ens poden ser per configu

rar un marc sobre l'impacte en les conseqüéncies de la introdúcelo de la IT en el 

treball, l'explicació que donen els autors esmentats ens serán molt útils. L'entorn 

social de la IT es pot classificar en les següents quatre variables: 

1. EL SISTEMA EDUCATIU. Entendrem el sistema educatiu en una doble vessant: 

a. Sistema educatiu (i cultural) previ a la IT: partim de la idea de qué el nivell educa

tiu influeix directament sobre els canvis deguts a la IT. Generalment a un nivell edu

catiu —no formatiu— elevat, les conseqüéncies de la IT esdevindran positives 

(procés de reprofessionalltzació) mentre que quan el nivell educatiu és baix, la IT 

pot provocar fenómens de desprofessionalització. 

b. Característiques de les noves demandes formatives que amb la IT es generen: 

noves professions, processos de requalificació, etc. 

2. EL SISTEMA DE RELACIONS LABORALS. Básicament ens referim al paper mes 

o menys actiu que les organitzacions sindicáis (siguí en l'ámbit global de les confe-
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deracions sindicáis, sigui a nivell d'empresa) juguen davant la introdúcelo de tecno-
logies avanzados. També haurem de considerar el paper que les estratégies 

empresarials ha mantingut en cada cas, i quins han estat els interessos principáis 

que les han promogut. 

3. LES POLÍTIQUES SOCIALS I ECONÓMIQUES DE L'ADMINISTRACIÓ, capaces 

d'influir directament en la mateixa decisió d'introduir IT (ajuts I + D) així com en els 

efectes d'aquella introdúcelo mitjangant negociacions amb els agents socials en 

l'ámbit estatal (acords socials), autonómic i, fins i tot, comarcal o local. 

4. L'ESTRUCTURA EMPRESARIAL. Referent a les carácterístiques básiques de 

restructura empresarial, diferents variables poden influir d'una forma especialment 

important. Básicament ens referirem a dos: el tamany i el sector d'activitat de ¡'em

presa. Aquest punt será del tot determínant en la configuració futura de la mostra 

d'empreses que escollirem. Els diferents teórics que han treballat sobre aquest 

punt no arriben sempre a les mateixes conclussions. 

Per una banda, Sabel (1987) diferencia entre dos tipus d'empresa en funció de la 

capacitat d'IT que teñen: 

a. Empreses amb una demanda estable de producció, generalment grans empre

ses: aqüestes empreses teñen una forta capacitat d'inversió en IT, reduint així els 

costos de producció i arribant a una redistribució de les qualificacions deis treba-

lladors. 

b. Empreses amb una demanda fluctuant: realitzen una inversió a curt termini, amb 

poca especialització del treball. Només teñen l'oportunitat d'utilitzar la tecnología 

que han rebutjat les empreses del primer grup. Dins aquest tipus d'empreses, sem

pre segons aquell autor la millora de les qualificacions afecta a alguns deis treballa-

dors amb qualificacions mitjanes. Sabel fa referencia també al sistema de la petita 

empresa italiana d'alta tecnología que fa de forma descentralitzada alió que les em

preses grans realitzen en un gran marc. 

Ara bé, com expliciten Escorsa i Solé (1988) peí cas cátala les característiques de 
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la petita i mitjana empresa suposen certes avantatges a l'hora d'innovar tecnológi

camente com ara una major agilitat en la capacitat de resposta a les noves idees. 

Freeman apunta (1975), en la mateixa direcció, que la petita empresa té avantatges 

en les innovacions i invencions menys costoses pero mes radicáis, mentre la gran 

empresa té capacitat per aquelles innovacions mes costoses. Escorsa i Solé afegei-

xen en aquest sentit que la manca de recursos técnics, financers i de gestió dificul

ten, en el cas de Catalunya, la IT a empreses de petit tamany. 

Un altre autor, Capecchi (1988), denomina «districtes industriáis» a aquelles regions 

concretes on diversos factors de caire socioeconómic, cultural i institucional afavo-

reixen la implantado de la IT. Sabel (1987) analitza en profunditat algunes de les 

premises que potencien la seva implantado. El model implica el surgiment d'un nú

mero relativament gran d'empreses mitjanes i petites de tecnología avangada, inte-

rrelacionades entre si i no necessáriament dependents de les grans empreses. 

El sector i subsector económic al qual es pertany, o a on la IT entra, és un altre 

factor a teñir en compte. La IT s'ha introduYt amb forga ais tres sectors pero amb 

intensitats diferents. Nosaltres ens plantejem un tractament príorítari del sector se

cundan per que creiem que és on la IT ha provocat uns canvis mes interessants 

i mes notables en quan a l'organització del treball i la gestió de la má d'obra. 

Les característiques de cada subsector, dins la producció industrial, comporten un 

tipus o un altre d'inversió en IT així com diferents necessitats d'innovar en la ves-

sant técnica. Es per aixó que a l'hora d'establir diferencies entre els subsectors in

dustriáis hem de teñir en compte indicadors com el °/o despeses totals en R + D, 

l'orientació cap a nous productes no existents al mercat, el personal de R + D en 

relació al personal, el total despeses en R + D en relació a la xifra de vendes, etc. 

És igualment rellevant conéixer la pertenenga de l'empresa a un sector caracterit-

zat per graus concrets d'IT. Per tal de classificar un sector o subsector com de tec

nología avangada o tradicional haurem d'escollir certs criteris. A la revista 

«Investigaciones Económicas» (suplement, 1986), seguint el criteri utilitzat ais 

EEUU, es fa la següent diferenciació industrial en funció de tres factors: 1. propor-

ció de treballadors científics i técnics. 2. despeses en investigado i desenvolupa-

ment. 3. naturalesa del producte de la industria (factor moltes vegades massa 
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subjectiu per fer una classifícació). Els quatre sectors que resultarien segons 

aquests criteris serien: 

— Empreses de tecnología avanzada i gran escala 

— " " tradicional i gran escala 

— " " tradicional i petita escala 

— " " avangada i petita escala 

A aquesta mateíxa font s'explicíten quins subsectors de la industria espanyola es 

poden incloure en cada una de les tipologies. Alguns deis mes representatius son: 

1. Sectors amb tecnología avangada i de gran escala: 

Refinament de petroli 

Petroqímica i química orgánica 

Química inorgánica 

Matéries plástiques i cautxu 

Fibres artificiáis i sintétiques 

Productos farmacéutics 

Maquinaria i material eléctric 

Automóbils, peces i accessoris 

Instruments de precisió, óptics. 

2. Sectors amb tecnología tradicional i de gran escala: 

Combustibles sólids 

Hidrocarburs i minerals radioactius 

Siderurgia i primores transformacions de ferro i acer 

Ciments, vidres 

Construcció naval 

Industries lácteas, begudes. 

Preparación filat i teixit 

Pasta pape re ra, paper i cartró 
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3. Sectors amb tecnología tradicional i de petita escala: 

Aigua 

Minerals no metál l ics i canteres 

Tallers i articles metál-lics 

Olis i greixos 

Productes alimentaris 

Cuir i calgat 

Industria de la fusta 

4. Sectors amb tecnología avangada i de petita escala: 

Pintures, vernissos 

Maquinaria agrícola 

Maquinaria industrial 

Transformació de matéries plástiques 

Laboratoris fotografíes 

Evidentment, aquesta és una de les típologies que poden establir-se en la relació 

sectors d'activitat/IT.. En qualsevol cas, és ciar que la pertenenga de l'empresa a 

un o altre sector d'activitat és una variable fonamental a I'hora d'analitzar els tipus 

d'IT que s'han incorporat i els canvis que les innovacions impliquen. 
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