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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LL’’eexxtteerrnnaalliittzzaacciióó  ddeellss  RRHH  

"L’externalització és el principi del canvi. Ens diu quines coses ja 
NO seran responsabilitat de RH [...] Després cal que RH passi 

d’una funció de suport a una funció estratègica” 

Ignacio Revuelta i Luis Carlos Moya 
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Què és? 

ü L’externalització dels RH consisteix en transferir alguns dels processos 
del departament de RH a un proveïdor extern d’una manera estable i en un 
marc de col·laboració, seguiment i control permanent. 

ü L’externalització de processos de caire principalment administratiu, 
rutinaris i que aporten poc valor afegit a l’organització permet centrar els 
esforços de RH en els processos estratègics de gestió de les persones. 

ü Els processos més susceptibles de ser externalitzats són: 

§ L’administració de nòmines 

§ Les actualitzacions legals 

§ Les actualitzacions tècniques 
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§ L’assistència als usuaris 

§ Els processos de selecció (ja és dóna en gran mesura) 

§ Expatriació i reubicació 

§ Plans de jubilació i pensions 

ü Els processos que convé retenir i potenciar són: 

§ El desenvolupament de les carreres 

§ La gestió de la formació 

§ La definició dels llocs de treball 

§ El processament i anàlisi de dades sobre la plantilla 

§ L’optimització de l’estructura organitzativa 

ü Els avantatges de l’externalització de processos de RH són: 

§ Concentrar els esforços del departament en els processos 
estratègics 

§ Estar al dia dels canvis legislatius que afecten les relacions laborals 

§ Aplicar en tot moment la tecnologia més avançada de gestió i 
procés de dades 

§ Transformar costos fixes en costos variables 

ü Tanmateix, per garantir una externalització exitosa s’han de verificar una 
sèrie de condicions: 

§ Bona política de comunicació 

§ Selecció del proveïdor òptim 

§ Manteniment del control sobre els resultats 

§ Manteniment del control de la informació que produeix 
l’organització 

Eines 

Les principals eines per garantir les condicions d’una transferència exitosa són: 

ü Bona política de comunicació: 
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§ Cal informar els treballadors del departament dels objectius de 
l’externalització per no crear inquietuds 

§ És freqüent que els contractes d’externalització incloguin 
previsions per la transferència de treballadors de l’organització al 
proveïdor 

§ Els treballadors alliberats de tasques administratives han de rebre 
formació per encarar les noves funcions estratègiques 

§ El responsable de RH ha de comunicar a la resta de l’organització 
els objectius de l’externalització i fer palès el seu rol estratègic 

ü Selecció del proveïdor òptim: 

§ Cal verificar-ne una elevada experiència 

§ Cal que acrediti una gamma amplia de clients de diferents sectors 

§ Cal que es mostri obert a una cooperació estreta amb 
l’organització des d’una filosofia de partner 

§ Cal que acrediti una competència òptima en l’aplicació de les 
innovacions legals i tecnològiques a l’administració dels RH 

ü Manteniment del control sobre els resultats: 

§ En la relació contractual s’han d’establir criteris per mesurar el 
rendiment 

§ Cal una cooperació contínua i sostinguda amb el proveïdor 

§ El proveïdor ha de comptar amb plans de contingència per absorbir 
pics de feina estacionals o conjunturals 

ü Manteniment del control de la informació que produeix l’organització. 
La informació que genera una organització és un actiu estratègic. Cal 
que el proveïdor garanteixi: 

§ La confidencialitat absoluta 

§ La disponibilitat d’accés a la informació per part de l’organització. 
S’han d’establir canals telemàtics que garanteixin l’accessibilitat de 
la informació 

§ Integració de la informació generada amb altres àrees de 
processament d’informació de l’organització com comptabilitat i 
finances. Cal buscar la compatibilitat de paquets informàtics com 
SAP, PeopleSoft, WorkBrain, Kronos, Oracle, etc. 
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La dada 

Un estudi de la consultora Mercer HR Consulting, sobre l'Evolució i 
transformació de les funcions de RH en les principals organitzacions espanyoles 
mostra que les organitzacions espanyoles recorren, en menor mesura que les 
europees, a l’externalització tot i que aquest mecanisme està en alça en tot el 
món, especialment als EUA. La satisfacció entre les organitzacions que han 
externalitzat part dels RH és molt elevada, situant-se per sobre del 80%. Una 
majoria semblant confirma l’estalvi de costos. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓ INTERNA 

• Cal el suport de la direcció a la reorientació dels 
RH de l’administració a la gestió estratègica. No 
és només una qüestió de costos. 

• Cal una bona comunicació als treballadors de RH 
sobre el sentit de l’externalització i com s’hi 
adaptarà la plantilla. 

ELABORACIÓ DEL PLA D’EXTERNALITZACIÓ 

• Cal identificar els costos associats a les tasques 
que es volen externalitzar. 

• Cal triar el proveïdor amb cura i segons els 
criteris exposats. 

• Cal definir, col·laborant des d’un principi amb el 
proveïdor i  amb una plasmació contractual, les 
fases de la planificació, els mitjans i els equips 
necessaris i els criteris d’avaluació de l’èxit. 

 



Unitat de Coneixement – L’externalització dels RH 

Novembre 2006 

 
 

factorhuma.org  -5- 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’experiència 

 

ü Durant els pròxims 10 anys, la majoria dels processos de RH de British 
Telecom, companyia britànica de telecomunicacions amb presència en 38 
països, estaran externalitzats. 

ü El contracte amb la consultora Accenture, per valor de 575 milions de 
dòlars (440,3 milions d'euros) té com a base l’externalització dels aspectes 
més rutinaris de la gestió dels RH per a centrar-se en les activitats clau. 

ü La filial especialitzada en recursos humans d’Accenture -NetPersonas- 
gestionarà les nòmines i pensions, els serveis d’atenció telefònica i alguns 
aspectes de la contractació de personal d'un total de 97.000 empleats i 
jubilats de l’operadora. 

ü BT va començar a subcontractar algunes funcions de recursos humans de 
la seva matriu amb la consultora fa cinc anys i ara ha decidit prorrogar 
aquest contracte per a la pròxima dècada i estendre’l a uns altres 37 països, 
també a Espanya. 

AVALUACIÓ 

• Cal verificar periòdicament l’acompliment dels 
compromisos contractuals sobre qualitat del 
servei. 

• Cal verificar l’acompliment dels principis bàsics de 
confidencialitat, accés a la informació i integració 
de dades. 

 

IMPLANTACIÓ 

• Comunicació a tota l’organització del reforçat rol 
de gestió estratègica que jugarà RH. 

• Plans de formació per al personal que hagi de 
reorientar la seva activitat. 

• Seguiment i acompanyament continu del procés. 
No pot haver-hi errors en àrees crítiques com les 
nòmines. Un error així ha d’estar contemplat com 
causa de rescissió unilateral del contracte. 

• Verificació del correcte funcionament dels canals 
d’accés a la informació i dels protocols de 
contingència. 
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ü La consultora s’ocupa, per exemple, de resoldre els dubtes sobre 
beneficis socials dels jubilats de British Telecom. És possible que qui atengui 
els dubtes ho faci des d'una ciutat llunyana, fins i tot des d'un altre país.  

ü La idea de la companyia és desprendre’s de totes aquelles funcions que 
poden fer-se de forma automàtica i no generen cap valor afegit per sí 
mateixes i conservar les que resulten clau per al seu negoci: 
desenvolupament dels plans de carrera dels empleats, la definició de 
polítiques en aquesta àrea o la gestió del talent. 

ü L’acord va permetre a la companyia un estalvi aproximat del 50% dels 
costos laborals de l'any 2000 amb un compromís de no acomiadar a cap 
empleat i de transferir-ne a la consultora.  

ü Accenture va signar acords semblants amb Telecom Itàlia, O2, Cable & 
Wireless en el Regne Unit, i en l’actualitat la seva filial especialitzada 
gestiona en nom dels seus clients les relacions amb uns 700.000 
treballadors en tot el món.  

ü Es calcula que aquest negoci creix a un ritme del 40% anual des de fa 
dos anys.  

ü El model d’Accenture consisteix a crear centres de servei especialitzats 
en RH, de tal forma que puguin atendre a diferents clients al mateix temps. 
Hi ha tres d’aquests centres a Espanya. 

Materials 
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Una de les àrees on s’està estenent més la externalització és en l’administració 
de personal i, més concretament, en la gestió de nòmines. Es tracta d’un treball 
complex que resta recursos altres tasques més fructíferes per al negoci. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3715 
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Beltri, Francesc. “L'externalització dels serveis de RH. Els tres dubtes”. Fundació 
per a la Motivació dels Recursos Humans. 01/07/2005. 

La realitat confirma que tota externalització en RH o en qualsevol altre àmbit 
comporta, inicialment, una millora en eficàcia i rendibilitat. Aquest article de 
Francesc Beltri analitza també els dubtes i les reticències d’aquest procés. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4134 

 

Fersht, Phil. “Achieving Employee Effectiveness Through BP”. Workindex.com, 
09/05/2005 (Article consultat on line: 12/05/2005) 

Un estudi indica que grans organitzacions estan retallant la despesa en RH en 
un 20%. El desafiament és transformar els processos de RH de manera ràpida i 
efectiva, i la resposta pot venir d'una externalització adequada a les necessitats 
de l'organització. 

http://www.workindex.com/editorial/hre/hre0505-exp02.asp 

Traducció disponible a factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4090 

 

Lezaun, M.; Colmenarejo, A.. “Tareas que saltan de la empresa”. 
Expansión&Empleo, 20/11/2004. 

Malgrat que les empreses només externalitzen el 16% de les seves operacions, 
s’espera que aquesta xifra creixi un 30% en dos anys. L’outsourcing es practica 
sobretot en els processos de selecció de personal i és poc recomanable per a les 
funcions clau del negoci. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3584 

 


