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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LLaa  ggeessttiióó  ddeellss  ttrreebbaallllaaddoorrss  
ssèènniioorrss  

"Els professionals sèniors són tan eficaços com els joves i, a més, 
aporten equilibri.” 

Lluís Amiguet 

(Director del màster de Gerentologia social de la UB)  
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Què és? 

ü La gestió dels treballadors sèniors comprèn el conjunt de mesures 
organitzatives destinades a crear programes que responguin a les 
necessitats i expectatives dels treballadors de més edat. 

ü La necessitat d’aquestes mesures cada cop és més palesa davant el 
progressiu envelliment de la població europea i, especialment, espanyola. 

ü Durant les darreres dècades l’estratègia més usada envers aquest 
col·lectiu ha esta la prejubilació. Aquesta mesura, incentivada pel mateix 
Estat, sovint es presenta com a beneficiosa per a totes les parts i socialment 
productiva. Tanmateix, a la llum de tendències més recents, presenta 
nombrosos interrogants: 

§ Tot i ésser voluntària, sovint les organitzacions creen un clima 
previ d’incertesa que impel·leix els treballadors a adoptar-la. Fins 
un 4o% dels prejubilats afirma que voldria continuar treballant. 
Aquest caràcter quasi-forçós crea problemes emocionals en un 
20% dels prejubilats. 
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§ La prejubilació pot suposar una pèrdua d’actiu de 
coneixement per a l’organització. En prescindir d’aquelles 
persones que porten més temps alineades amb els objectius i la 
cultura de l’organització, es perden no només coneixement tècnics 
sinó tot un know-how referit a la resolució de problemes, gestió de 
processos i implicació en l’organització. Aquesta pèrdua afecta la 
necessària continuïtat organitzativa.   

ü Els nous enfocaments en la gestió dels treballadors sèniors posen l’accent 
en l’aprofitament del potencial dins una política de gestió del 
coneixement. 

Eines 

Per aconseguir l’aprofitament del potencial dels treballadors sèniors cal incidir 
en mesures d’adaptació, de flexibilitat, de formació i mentoring i de no-
discriminació: 

 

ü  Mesures d’adaptació: Consisteixen en l’adaptació del lloc de treball a 
les necessitats dels treballadors sèniors. Això implica l’aplicació exhaustiva 
de mesures de salut i ergonomia i la transferència de llocs de treball amb 
gran càrrega física a d’altres llocs més adequats a la seva condició. Les TICs 
permeten la creació de llocs de treball amb poc desgast físic. 

ü Mesures de flexibilitat: Consisteixen en mesures de jubilació gradual i 
flexible perquè el treballador pugi continuar aportant els seus coneixements 
a l’organització. La Ley de Medidas para el Establecimiento de un Sistema de 
Jubilación Gradual y Flexible de 2002 contempla supòsits que permeten tant 
la presència laboral activa més enllà dels 65 anys com la jubilació anticipada 
després dels 61 anys. Les mesures més efectives de flexibilitat són la 
reducció horària, la continuïtat de la participació dels treballadors mitjançant 
l’assessorament o el treball a temps parcial i la flexibilitat en el lloc de 
treball que ofereixen les TICs (per exemple en el tele-treball). 

ü Mesures de formació i mentoring: Els plans de formació s’han centrat 
tradicionalment en les noves incorporacions de treballadors joves. Aquest 
enfocament s’ha de canviar per un de més global que apunti a la formació 
de tots els treballadors dins uns plans de carrera flexibles i de 
reconeixement del talent. Calen cursos específics a la mesura de cada 
segment de personal per implicar tots els professionals. La participació dels 
treballadors sèniors com a formadors de les noves incorporacions és molt 
desitjable: 

§ Els treballadors sèniors poden oferir un acompanyament en 
l’entrada de nous treballadors per tal d’introduir-los de manera 
informal en la cultura de l’organització. El seu coneixement i 
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experiència poden proporcionar seguretat i fer més fàcil la 
integració en el nou entorn laboral. 

§ Els directius sèniors són molt indicats per acompanyar 
treballadors que assumiran tasques directives. A més del traspàs 
d’aspectes culturals de l’organització, poden orientar i formar en 
habilitats i actituds relacionades amb el lideratge de la funció 
directiva, garantint d’aquesta manera la transferència i la 
continuïtat intergeneracional.  

ü Mesures de no-discriminació: Cal que la política comunicativa i la 
imatge corporativa estiguin alineades amb les polítiques de gestió dels 
treballadors sèniors. Això suposa l’assumpció de recomanacions de la UE 
com la supressió dels límits d’edat de les demandes laborals i de la definició 
dels llocs de treball. Les campanyes de comunicació interna i externa han de 
comptar amb la presència de treballadors sèniors. Les campanyes de 
màrqueting de la majoria d’organitzacions estan fortament impregnades 
d’un culte a la joventut que seria convenient d’eliminar. 

 

La dada 

ü L’estudi España 2010: Mercado laboral: Proyecciones e implicaciones 
empresariales preveu que l’any 2010 el mercat laboral espanyol serà per 
primera vegada deficitari, amb una demanda global de treballadors superior 
a l’oferta disponible, sobretot en sectors qualificats. Això obligarà a redefinir 
les polítiques de selecció i de retenció de persones amb capital de 
coneixement.  

ü Un estudi de la Fundació Europea de Millora de les Condicions de Vida i 
Treball demostra que els treballadors sèniors són més productius i pateixen 
menys accidents laborals que els seus companys joves. 

L’experiència 

 

 

 

 

ü SECOT (http://www.secot.org)  és una associació sense ànim de lucre 
formada per executius jubilats que ofereixen la seva experiència i 
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coneixements en gestió empresarial a diversos col·lectius i persones que no 
poden pagar una assessoria comercial, com són els joves emprenedors, les 
pimes i ONGs amb recursos econòmics escassos.  

ü SECOT es crea el 1989 per iniciativa del Cercle d’Empresaris, amb el 
suport del Consell Superior de Cambres de Comerç i Acció Social 
Empresarial. Els seus objectius són fomentar la creació d’ocupació, 
assessorar a pimes, col·laborar amb organitzacions públiques i privades i, de 
manera general, ser útils als col·lectius més vulnerables. També pretenen 
esdevenir un fòrum de pensament, discussió i debat sobre temes d’interès 
per als sèniors (la prolongació de la vida laboral, l’estalvi, l’envelliment actiu, 
etc). 

ü Són més de 2.000 els projectes empresarials (societats i autònoms) que 
han vist la llum amb l’ajut del consell d’ancians de SECOT. Traduït en llocs 
de treball, l’impacte és d’unes 7.500 noves ocupacions. A Espanya hi ha 800 
membres, dels quals 140 són a Catalunya y generen un 30% de l’activitat 
de consultoria d’aquesta organització. 

ü També assessoren en l’obtenció de microcrèdits. Al 2003, dels 805 
crèdits d’aquestes característiques aprovats per l’Institut de Crèdit Oficial 
(ICO), 311 van contar amb l’assessorament de SECOT. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Pimentel, Manuel; Jiménez, Alfonso; Echevarría Mentxu (2003), España 2010: 
Mercado laboral. Proyecciones e implicaciones empresariales. Díaz de Santos. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

American Association of Retired people 

http://www.aarp.org/ 

Fundada com a Associació nord-americana de jubilats actualment agrupa 
treballadors retirats i en actiu més grans de 50 anys. Ha impulsat nombroses 
iniciatives encaminades a posar en valor els treballadors sèniors. D’entre 
aquestes, destaca la concessió de premis anuals a les millors experiències 
d’integració i motivació  d’aquest col·lectiu de treballadors (Best employeer for 
workers over 50). En aquesta direcció es pot trobar un dossier amb el resum de 
les empreses guardonades en l’edició de 2004: 

http://www.aarp.org/money/careers/employerresourcecenter/bestemployers/ 
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ASPECTES RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DELS RH 

Nieto, Ana B.; Álvarez Paz. “El regreso de los seniors”. 5 Días, 05/01/2004. 

Freguen l’edat de la jubilació, però lluny de retirar-se continuen al peu del canó. 
En moments de crisis, les empreses recorren a ells per a intentar sortir del sot. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2884 

 

Goula, Jordi. “La penalización de la experiencia”. La Vanguardia, 29/06/2003. 

Encara que en teoria la prejubilació és voluntària, l’empresa la sol plantejar 
com un si o si. El capital intel·lectual va desapareixent i no es recupera.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2560 

 

Kellaway, Lucy. “Un cambio en la vida laboral”. Expansión-Empleo, 28/01/2004. 

Es veu en el mateix treball que ocupa actualment fins que es jubili? És dels qui 
creuen allò de millor dolent conegut...? Afrontar un canvi sempre és traumàtic, 
però també pot ser molt enriquidor. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2935 

 

Hirsch, Donald. “Qualified success”. The Guardian, 2/12/2003. (Artículo 
consultado on line: 22/12/2003) 

Sembla que s’està acabant la campanya de discriminació per edat en el mercat 
de treball anglès, almenys, per als treballs tècnics. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2894 

 

Sanmartín, Natalia. “Trabajar después de los 65”. 5 Días, 03/08/2004. 

Emilio Botín, Norman Foster, Amancio Ortega, Rafael Moneo, Alan Greenspan o 
Madeleine Albright són exemples de persones cèlebres que segueixen en actiu 
després de deixar enrere l’edat que tradicionalment es considera avantsala de 
la jubilació: els 65 anys. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3385 

 

Pin Arboledas, José Ramón. “45 años, ¿edad límite?”. Actualidad Económica, 
19/12/2002. 

Hi ha un jaciment de coneixement i d’il·lusió enorme en els professionals 
d’aquesta edat. Han acumulat molta experiència, però, per raons vàries, la 
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major part de les vegades alienes a la seva perícia, han anat a engrossir les 
llistes de l’atur.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2088 

 

Sanmartín, Natalia. “La UE aconseja cómo aprovechar el potencial de la plantilla 
de más edad”. 5 Días, 25/01/2002. 

Els treballadors de major edat són més productius i pateixen menys accidents 
laborals que els seus companys més joves.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1048 

 

ASPECTES LEGISLATIUS 

R. P. C.; “Los incentivos a empresas no frenan las jubilaciones antes de 65 
años”. 5 Días, 18/10/2004.  

Les mesures que el Govern popular va endegar al 2002 per mirar d’endarrerir el 
moment de la jubilació, no estan tenint, ni de bon tros, els efectes desitjats 
sinó més aviat tot el contrari.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3500 

 

Guindal, Mariano. “Los convenios colectivos podrán fijar la edad de jubilación 
forzosa”. La Vanguardia, 07/09/2004. 

Els convenis col·lectius podran fixar l’edat de jubilació forçosa en una edat 
diferent dels 65 anys actuals. Aquesta és una de les principals qüestions que 
abordaran govern, patronal i sindicats en el procés de concertació social.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3426 

 

Valverde, M.; “Prohibido imponer la jubilación a una determinada edad”. 
Expansión-Empleo, 25/03/2004. 

El Tribunal Suprem anul·la les clàusules que obliguen a jubilar-se per conveni a 
una determinada edat i que es van pactar després de març de 2001. La 
sentència obligarà a les empreses a replantejar-se tot l’esquema de jubilacions. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3087 

 

 


