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GGeessttiióó  dd ’’eexxppaattrriiaacciioonnss  
“L’expatriació solia iniciar-se a proposta de l’organització. Ara 

això ha canviat i cada vegada hi ha més persones que 
s’ofereixen”  

Yvonne McNulty 
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Què és? 

 La gestió d’expatriacions s’ocupa de totes les fases (selecció, 
seguiment i repatriació) del procés d’enviar una persona treballadora a 

l’estranger durant un període llarg de temps (normalment d’un a cinc anys). 
Alguns termes alternatius que també s’usen són: gestió de la mobilitat 
internacional o gestió internacional dels Recursos Humans. 

 A causa de la crisi i la consegüent contracció del mercat intern (però 

també per les pròpies dinàmiques de l’economia global) darrerament s’han 
produït una sèrie de canvis econòmics i culturals: 

 El pes del negoci internacional en la facturació ha augmentat 

significativament en la majoria d’organitzacions.  

 L’expatriació ja no es limita a l’alta direcció, sinó que s’ha estès a 

personal tècnic i comandaments intermedis. 
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 El jovent amb titulació universitària es mostra disposat a canviar el 

seu lloc de residència, trencant la tradicional tendència 
mediterrània al localisme. 

 Les darreres tendències en l’evolució de la gestió d’expatriacions són: 

 Professionalització de la gestió de la mobilitat internacional dins 

les organitzacions mitjançant equips especialitzats. 

 Creació d’una cultura de la mobilitat internacional dins les 

organitzacions. Entendre la mobilitat com quelcom estratègic. Això 

suposa propiciar també la mobilitat inversa (de les filials al país 
matriu). 

 Entendre l’expatriació com una part important del 

desenvolupament professional i no com una discontinuïtat en 
la carrera o un sacrifici que cal compensar. Per tant, cal definir 

plans de carrera internacional i alinear els processos d’expatriació 
amb les polítiques de gestió del talent. 

 Amb l’augment d’expatriacions a zones insegures o amb risc 
geopolític, es detectable un tendència vers l’ús d’assegurances 

mèdiques internacionals, amb major cobertura que les locals, que 
inclouen despeses d’evacuació i repatriació. Fins i tot han 
sorgit organitzacions especialitzades en evacuacions urgents en 

situacions de risc.  

 Ha baixat el nombre de persones expatriades amb les seves 

famílies i es detecta una tendència cap a l’expatriació de 
persones solteres. 

 Sorgeix la figura del nòmada global, una persona generalment 
jove que fa de la mobilitat internacional un estil de vida i encadena 

expatriacions amb una alta taxa de rotació entre organitzacions. 

 Per simplificar costos i processos, algunes organitzacions opten, en 

el cas de països propers, pel model del commuter: una persona 
treballadora que viatja a la destinació durant la setmana i torna al 
país d’origen el cap de setmana. 

 S’han limitat els atractius packs de prestacions compensatòries 

que s’oferien anys enrere (escoles, transport, programes 
d’adaptació...) i s’han incrementat les contractacions locals (com a 
empleats de l’organització filial i no de la matriu). 

 L’externalització de serveis com les mudances i la gestió fiscal 
disminueix en els casos on l’organització compta amb una 

estructura i recursos locals. 

 Es veu l’expatriació també com una oportunitat de desenvolupar 

el talent local. En condicions òptimes, una persona expatriada 
que assumeixi la tasca d’aquest desenvolupament disminueix la 

necessitat de futures expatriacions. 
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Eines  

 Política retributiva: és important comptar amb una política 

retributiva comuna a totes les persones expatriades. Això no exclou 
compensacions pels diferencials del cost de la vida als diferent països de 

destinació (amb indicadors com el RBP o Relative Buying Power), però evita 
excepcions i l’arbitrarietat de negociar cas a cas. Les primes més comuns 

són per desplaçament internacional, per distància del país de destinació i per 
condicions adverses o perillositat. Altres compensacions que formaven part 
del paquet retributiu estan minvant en els últims anys com ara 

l’escolarització dels fills, cursos d’idioma i cultura local o compensacions a la 
parella. Es mantenen els ajuts en qüestions bàsiques com vivenda i 
assegurança mèdica. 

 Legislació migratòria: inclou els tràmits d’obtenció dels visats o 
permisos necessaris en cada cas segons les diferents legislacions. El països 

es divideixen en dos grans grups segons si pertanyen a la Conferència de 
l’Haia sobre Dret Internacional Privat. En els casos que no hi pertanyen, la 

dificultat dels tràmits és major. 

 Relació contractual. En aquest punt hi ha dues possibilitats: 

 Es manté la relació contractual amb l’organització d’origen de 
manera que s’està subjecte a la legislació laboral espanyola durant 

l’expatriació. Amb els països amb què Espanya té convenis 
bilaterals es pot seguit cotitzant a Espanya (com a mínim els 

primers 4 o 5 anys). L’objectiu és evitar duplicació de 
contribucions. És el model majoritari a Espanya, on es prima el 
manteniment dels drets de la Seguretat Social en origen. 

 Contractació al país de destinació: alguns països exigeixen la 
relació contractual amb una empresa local. Aquesta possibilitat 

planteja problemes de reconeixement de les prestacions i dels 
drets generats durant l’expatriació (per exemple, quant a subsidis 
o jubilació). 

 Implicacions fiscals: estan vinculades al model de relació contractual. 

Quan una persona treballadora paga els impostos en un país però treballa 
en un altre pot estar subjecte a una imposició diferent o fins i tot a una 
doble imposició. Les dues principals eines fiscals davant aquesta situació 

són: 

 Harmonització fiscal o Hypothetical Tax: consisteix en compensar 

aquestes discrepàncies fiscals de manera que la quantitat 
retinguda al/a la treballador/a sigui la mateixa que si 

hipotèticament seguís treballant al país d’origen. Això suposa que 
l’organització es fa càrrec dels impostos del país de destinació i 
dedueix del salari els impostos que correspondrien en origen. 
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 Tributació al país de destinació: en alguns casos el país de 

destinació pot tenir condicions fiscals avantatjoses. Aquesta 
fórmula s’aplica aproximadament en un 30% dels casos. 

La dada 

Segons un estudi de PeopleMatters i EMS-Employee Mobility Solutions, només 

un 24% de les empreses espanyoles amb negoci a l’estranger compta amb una 
política de planificació de la carrera internacional. Aquestes dades contrasten 
amb el creixent pes de la facturació internacional (proper al 65% en les 

empreses de l’IBEX). El nombre de persones expatriades s’incrementa cada any 
(un 7% només al 2013). Al costat de les tradicionals destinacions a països 
europeus i americans, els últims anys ha augmentat el nombre d’expatriacions 

a països africans i de l’Orient Mitjà.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓ 

 En la fase de selecció de persones candidates per a 
l’expatriació les organitzacions solen prioritzar els 
coneixements tècnics i l’experiència.  

 No s’han de descuidar altres factors crítics com 

l’experiència internacional prèvia, habilitats 
interculturals i altres situacions personals i/o 
familiars. En aquest punt és important comptar 
amb una adequada base de dades dels perfils 

professionals. 

 La transparència total és crítica en aquesta fase. 
Cal explicitar les condicions i evitar prometre per a 
la tornada el que no podem complir.  Formulacions 
vagues de les condicions de retribució i fiscalitat 
poden portar al fracàs de l’expatriació. 

 La meitat de les persones expatriades afirma que 

no va rebre suficient informació sobre el país de 
destinació. 

 És una mala política fer la selecció amb un 

plantejament del tipus “out or out” (o surts a 
l’estranger o surts de l’organització). 
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L’experiència 

 

L'experiència exposada a continuació ens ha estat facilitada per Pilar Jiménez, 

directora de Recursos Humans i Organització de Grup TCB. 

Grup TCB és el primer operador marítim espanyol de terminals portuàries i 

serveis d'enginyeria i consultoria marítima per a càrrega contenidoritzada i 
general. La seva àmplia trajectòria des de 1972 i la seva especialització en 

múltiples àmbits de la manipulació i gestió de mercaderies avalen el seu 

SEGUIMENT 

Només un 10% de les organitzacions té un 

procediment formal i estandarditzat de seguiment de 
les expatriacions. 

 Hi ha un accent en el seguiment de l’adaptació 
professional mitjançant entrevistes anuals i 
avaluacions de l’acompliment. La periodicitat anual 

de les avaluacions (freqüent en moltes 
metodologies) pot resultar massa dilatada en el 
cas d’una expatriació. 

 És important no descuidar altres factors com el 
seguiment de l’adaptació cultural i familiar. Són les 

principals causes de retorn prematur de les 
persones expatriades. 

REPATRIACIÓ 

 És la fase més complexa i difícil de gestionar. 

 Fa uns anys es deixava la gestió de la repatriació 

per quan la persona efectivament hagués tornat.  
Ara, en la majoria de casos es planifica durant el 
període final de l’expatriació. Encara és minoritaria 
(10% dels casos) la planificació de la repatriació 
abans de la marxa.  

 Un bon indicador de l’èxit de la nostra política 

d’expatriacions és el percentatge de persones que 
deixen la nostra organització a la tornada. Segons 
un estudi de Ernst&Young i IESE aquest 
percentatge pot arribar fins al 20% dels casos amb 
el que això suposa de pèrdua de capital humà i de 
la inversió feta en el desenvolupament de carrera. 
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lideratge en diversos països i la seva presència estratègica en diversos ports de 
la geografia mundial. La seva visió global de l'activitat de càrrega marítima i la 
seva llarga experiència han contribuït a consolidar aquest lideratge i a oferir un 

ampli ventall de serveis en àmbits tan específics com el disseny 
d'infraestructures portuàries, l'adquisició i gestió d'equipaments, la planificació 
de connexions intermodals o la implementació de solucions online 

personalitzades, per citar algunes de les seves contribucions més significatives. 

El seu arc geogràfic d'activitat abasta des de l'oceà Pacífic fins al mar Egeu. 

Amèrica i el Mediterrani són les zones on ha consolidat el seu ràpid 
desenvolupament. En l'actualitat Grup TCB es troba en un procés ambiciós 

d'expansió internacional i compta amb una plantilla de més de 1.500 persones. 

La seva política d'assignacions internacionals, com l'organització denomina la 

gestió d'expatriacions, té com a finalitat recolzar les persones treballadores per 
mitjà de: 

 La unificació dels criteris principals en el procés d'assignació 

internacional. 

 Establir un procediment comú per a totes les assignacions internacionals. 

 Aclarir les condicions que regulen les assignacions internacionals. 

 Detectar les necessitats i obligacions legals, amb l'objectiu que la 

persona que serà expatriada no vegi afectats els seus drets. 

 Minimitzar les desigualtats que poden originar processos d'aquestes 

característiques. 

 Donar suport legal i fiscal. 

Així mateix, la seva política aplica un marge de discrecionalitat suficient que 

permet la seva adaptació a diferents circumstàncies i cultures. 

Les persones de Grup TCB que es desplacen temporalment a treballar a un altre 

país poden fer-ho dins dels següents tipus de desplaçament: 

 Assignació de curta durada: assignacions temporals a un altre lloc per un 

període superior a 15 dies i inferior a 9 mesos. Sol correspondre al 
desenvolupament o supervisió de projectes i obres tècniques i són 
portats a terme, generalment, per personal amb perfil tècnic. 

 Assignació de llarga durada: assignació temporal a un altre lloc de més 

de 9 mesos i inferior a 5 anys. Sol correspondre al desenvolupament de 
negoci a llarg termini, direcció de filials o les seves unitats i són portats a 
terme, generalment, per personal amb perfil directiu. 

Com a principi general, la companyia manté la relació laboral entre la persona 
treballadora i el país d'origen, instrumentada per mitjà de la corresponent carta 

de desplaçament que regula les noves condicions. Per tant, el vincle laboral 
amb la companyia d'origen continua existint, excepte per les modificacions que 

es pactin per raó del trasllat. Aquesta alternativa permet que ambdues parts es 
sotmetin a una legislació coneguda i concedeix més seguretat a la persona des 
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del punt de vista de Seguretat Social, mentre permet continuar amb la 
cotització a Espanya. 

No obstant això, si el/la treballador/a ha de contribuir a la Seguretat Social del 

país d'origen o destinació es determina cas a cas. Encara que com a regla 
general les i els empleats es sotmeten a un únic règim de Seguretat Social, 

evitant-se supòsits de doble cotització. 

Tots els complements salarials addicionals pactats en l'assignació queden 

vinculats al desplaçament i es deixen de percebre automàticament en l'instant 
en què finalitza, no sent en cap cas consolidables, tret que s'indiqui el contrari 

dins d'un pla de carrera professional a l'empresa. Altres aspectes com l'horari 
de treball o les vacances i dies festius es corresponen amb la normativa del país 
de destinació. 

L'empresa procura evitar la pèrdua de capacitat adquisitiva i econòmica de la 
persona treballadora pel fet de ser assignada a un projecte internacional. En el 

cas de les assignacions de llarga durada tenen establert un sistema 
d’equalització fiscal pel qual es garanteix als empleats que el desplaçament serà 

neutral des del punt de vista impositiu. 

 

 

SKF és una empresa sueca fundada al 1907 que es dedica al disseny i fabricació 

de rodaments, segells, sistemes de lubricació, productes i sistemes per a 
manteniment, productes mecatrònics, productes per a transmissió de potència i 

altres serveis relacionats. 

SKF té presència a 130 països amb prop de 50.000 persones en plantilla, de les 

quals gairebé 200 estan destinades a l’estranger. L’equip de mobilitat global de 
SKF gestiona les expatriacions a 115 països diferents, d’entre els quals la 

destinació més comuna és la Xina (amb un terç de les persones expatriades), 
seguida dels Estats Units.  

Abans de 2012, la gestió de les expatriacions es realitzava de manera 

descentralitzada, sense polítiques globals comunes, fet que provocava 
problemes a causa de les diferents regulacions locals. 

 L’any 2012 es decidí centralitzar la funció en un equip de mobilitat 

que col·labora amb la xarxa de responsables de RH locals. Es van definir els 
rols i les responsabilitats, es van externalitzar elements pràctics com la 
gestió dels impostos i de mudances. Es va crear una única política que no 

estava vinculada a cap país específic. Aquest model únic va facilitar la gestió 
de la documentació i va eliminar la casuística de les excepcions. 

 Les persones treballadores són pagades en la moneda local i només 

poden sol·licitar una revisió d’aquesta política si es produeix una fluctuació 

superior al 7% del tipus de canvi entre monedes. SKF calcula que el cost 
d’un/a treballador/a expatriat/da a Xina multiplica entre 4 i 7 vegades el 
d’un/a treballador/a a Suècia. Els principals multiplicadors del cost són la 
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residència, l’atenció sanitària i l’escolarització dels fills de les persones 
expatriades. 

 SKF prepara aquestes persones amb reunions intenses (de prop de tres 

hores) durant les quals es parla amb transparència de les condicions i dels 
aspectes culturals de la destinació. Les persones expatriades de SKF són 

conscients que una de les seves principals funcions és desenvolupar el talent 
local i així preparar la seva pròpia successió. SKF també considera que és 

molt important preparar les repatriacions amb temps.  
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Barciela, Fernando. “Es busca personal per a llocs de risc”. El País, 05/10/2014. 

Les persones expatriades són una tribu recent en el món empresarial espanyol. 
Ara que les companyies de l'Ibex obtenen el 65% de la seva facturació fora 

d'Espanya i que les mitjanes s'han llançat als mercats externs, han fet de 
l’expatriat una espècie cada vegada més nombrosa. L’any 2013 van augmentar 
un 6,6%, i creixeran més en el futur. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1155  

 

Sánchez-Silva, Carmen; Fernández, David. “Directius espanyols pel món”, El 
País, 16/03/2014. 

L'exportació del talent directiu espanyol està cada vegada més generalitzat. La 
marxa de persones directives es deu a un doble motiu. D'una banda, a la seva 

bona premsa. En el passat, les poques persones professionals que van emigrar 
van tenir molt èxit i van arribar a llocs de gran responsabilitat. D'altra banda, 
és una vocació obligada: el mercat espanyol s'ha quedat petit per a moltes 

persones. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11155
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11155
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Red Expat 

Red Expat és una iniciativa dirigida a departaments o àrees de RH amb 
responsabilitat en la gestió de persones expatriades que té com a objectiu ser 

el marc anual per a la formació, informació, actualització de coneixements i 
intercanvi d’experiències entre els/les professionals gestors/es de la mobilitat 

internacional de RH. Agrupa a més de 100 grans organitzacions espanyoles. 

http://redexpat.abgpersonas.com 

 

Expatriatus 

Blog de l’IESE escrit pel professor Sebastian Reiche sobre mobilitat 

internacional, gestió intercultural i retenció del talent en un entorn global. 

http://blog.iese.edu/expatriatus  

 

EasyExpat.com 

Portal on trobem guies, fòrums de debat i un directori que compila els diferents 

blogs escrits per persones expatriades ordenats segons país de destinació.  

http://www.easyexpat.com/es/index.htm 

 

Outsourced (vídeo) 

Tràiler de la pel·lícula Outsourced (2006) dirigida per John Jeffcoat sobre les 

tribulacions i xocs culturals d’un directiu nord-americà enviat a l’Índia per fer-se 

càrrec d’un call centre. 

https://youtu.be/LImhTTFu4b8 

 

“Up or out. Next moves for the modern expatriate”. Economist Intelligence Unit, 

16/09/2010. 

Complet informe de vint pàgines sobre les dinàmiques presents i les tendències 

de futur en la gestió de l’expatriació. 

http://www.economistinsights.com/countries-trade-investment/analysis/or-out  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10823
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10823
http://redexpat.abgpersonas.com/
http://blog.iese.edu/expatriatus
http://www.easyexpat.com/es/index.htm
https://youtu.be/LImhTTFu4b8
http://www.economistinsights.com/countries-trade-investment/analysis/or-out

