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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LLaa  mmoobbiilliittaatt  ggeeooggrrààffiiccaa  

"El més recomanable és tenir identificats els treballadors amb 
potencial de mobilitat abans que no en sorgeixi la necessitat” 

Miguel Ángel Vidal 
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Què és? 

ü La mobilitat geogràfica és el desplaçament d’una persona a un centre 
de treball situat en un context cultural diferent a proposta de la seva 
organització durant un període de la seva carrera professional. Aquest 
desplaçament suposa un esforç d’adaptació per a ell i la seva família. 
Aquesta mobilitat és cada cop més internacional en una societat 
globalitzada.  

ü Per garantir-ne l’èxit cal centrar el focus en la selecció de la persona i 
en el seu grau de mobilitat, és a dir, de flexibilitat, de disposició i d’aptituds 
per a una adaptació reeixida. Alguns factors per poder predir l’èxit d’un 
candidat són: 

§ Empatia relacional. 

§ Flexibilitat. 
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§ Motivació. 

§ Coneixement de llengües. 

§ Sensibilitat cap a altres cultures. 

§ Capacitat de decisió. 

v El compromís de la parella o de la família del desplaçat 
és essencial. Cal considerar factors com si tenen infants 
amb necessitats especials, si la parella deixa una carrera 
exitosa per desplaçar-se, etc. Els problemes familiars estan 
darrera de la majoria de fracassos de polítiques de mobilitat.  

ü Les polítiques de mobilitat geogràfica requereixen una definició pactada 
i pautada amb claredat i d’un alt grau d’acompanyament durant tot el 
procés. 

ü Una correcta definició de la tasca a exercir en la nova destinació és 
clau per a l’èxit. 

ü En una situació òptima, la mobilitat s’inscriu dins d’un pla de 
desenvolupament de carrera a més llarg termini que eviti que la seva 
durada tingui un efecte parèntesi en la carrera professional del treballador.  

ü El fracàs d’una política de mobilitat és molt costós per a l’organització. 
Per això cal esmerçar recursos en la seva planificació i definició. 

ü Alguns dels avantatges de la mobilitat geogràfica són: 

§ La transferència de coneixement. 

§ La resolució de necessitats organitzacionals. 

§ L’homogeneïtzació de cultures. 

§ El desenvolupament de carreres internacionals. 

 

Eines 

ü Eines jurídiques: la mobilitat internacional suposa la subjecció a un nou 
ordenament jurídic. Els principal factors a considerar són: 

§ Relació laboral: cal definir quin és el vincle contractual. La 
normativa ofereix diverses alternatives: des de mantenir el vincle 
contractual d’origen en vigor, fins a compatibilitzar la relació 
laboral existent amb l’organització d’origen amb una relació laboral 
en el país de destinació. Per evitar buits legals i conflictes de 
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jurisdicció és imprescindible conèixer en detall el règim de 
contractació i extinció contractual, els drets mínims, la 
representació sindical, etc. del país de destinació, abans d’executar 
el desplaçament. 

§ Seguretat Social: molts desplaçats temen perdre prestacions 
públiques com a conseqüència de la mobilitat. La normativa de la 
Seguretat Social ofereix un ampli ventall d’alternatives per evitar 
el minvament dels drets del desplaçat, el doble cost de Seguretat 
Social a que podria incórrer l’organització i el conflicte entre 
diversos ordenaments juríd ics. S’aplica segons el cas: 

• Els Reglaments Comunitaris quan el desplaçat pertany a 
algun dels estats membres de la Unió Europea i presta 
serveis transnacionals en algun d’aquests Estats o en 
tercers Estats amb acords de Seguretat Social. 

• Convenis Bilaterals de Seguretat Social quan el 
desplaçament es produeixi a un Estat amb el qual 
existeix un conveni bilateral en vigor. 

•  La normativa espanyola de Seguretat social i/o la 
normativa del país de destinació  quan el desplaçament 
és a un estat que no ha subscrit Conveni bilateral de 
Seguretat Social ni és de la Unió Europea. Com a regla 
general la submissió a la normativa de Seguretat Social 
no és voluntària, sinó que proveeix mecanismes per 
determinar la legislació aplicable de Seguretat Social i 
evitar el perjudici econòmic i social que representaria la 
doble cotització en dos Estats al mateix temps i la pèrdua 
de drets de Seguretat Social. Malgrat el caràcter 
protector de la normativa de Seguretat Social, és 
necessari una anàlisi precisa abans de prendre una 
decisió d’aquesta naturalesa, per evitar que en el futur 
una decisió inadequada tingui greus repercussions en les 
prestacions dels desplaçats. És precís analitzar en detall 
cada situació individual: els familiars desplaçats i els 
familiars que romanen en el país d’origen, així com els 
efectes en les prestacions de Seguretat Social (atur, 
jubilació, invalidesa, etc.) 

§ Obligacions fiscals: cal una adequada planificació fiscal en els 
processos de desplaçament per buscar la planificació fiscal més 
avantatjosa. Les normes aplicables són: 

•  A Espanya, la Normativa de l'Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (Llei 40/1998, de 9 de desembre) 
que és d’aplicació als treballadors que tinguin la seva 
residència en el territori espanyol amb independència de 
quina sigui l’organització , el règim de Seguretat Social al 
qual estigui subjecte i el lloc de pagament del salari. 
També és d’aplicació la Llei 41/1998, de 9 de desembre, 
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de l'Impost sobre la Renda de No Residents, als 
espanyols desplaçats a l’estranger i estrangers desplaçats 
a Espanya. 

• A l’estranger, els Estats estableixen en la seva normativa 
externa criteris de residència variables.  

• Normativa Internacional: l’opció que cal analitzar amb 
més atenció són els Tractats i Convenis Internacionals de 
Doble Imposició, que s’encarreguen de distribuir la 
potestat tributària entre els Estats implicats en un procés 
de desplaçament. Cal conèixer les obligacions que ha 
d’assumir cadascuna de les companyies implicades en el 
procés de desplaçament transnacional. 

§ Permisos de treball i de residència: abans d’efectuar un 
desplaçament cal realitzar els tràmits necessaris davant les 
autoritats d’immigració de l’Estat d’origen i de destinació. Les 
obligacions bàsiques a considerar són:  

• Obtenir el Visat d'Entrada a l’Estat de destinació.  

• Visat de Residència quan es pretén residir en un Estat.  

• Permís de Treball quan el desplaçament és per a prestar 
serveis laborals en l’Estat de destinació i s’exigeixi aquest 
tràmit. 

 

ü Eines d’acompanyament: destinades a garantir l’èxit de la mobilitat. 

§ Paquet de compensació: cal recompensar l’esforç fet pel 
treballador sense caure en la temptació de fer-ho a cop de 
talonari, ja que la motivació econòmica per si sola no garanteix 
l’èxit. Un factor a tenir en compte és el cost de la vida i la càrrega 
fiscal del país de destinació per no crear falses expectatives. 
També cal incloure les despeses addicionals que genera un 
desplaçament: vivenda, educació i el nivell dels serveis en el país 
de destinació. Cal compensar els diferencials de qualitat de vida i 
les condicions de perillositat. Totes aquestes consideracions 
s’aplicaran en detall a un salari base de manera que s’identifiqui 
clarament el concepte de cada prima i no es dilueix in totes en una 
única prima per mobilitat. Això farà transparent el procés de 
mobilitat i adaptable a destinacions molt diferents. 

§ Visites d’inspecció: la família del candidat pot fer una visita al lloc 
de destinació per informar-se abans de prendre una decisió i 
aclarir els dubtes que pugui tenir. Existeixen serveis de relocation 
counseling que assessoren i detecten possibles problemes 
d'adaptació. 

§ Suport en el país de destinació: poden oferir-se altres serveis de 
suport. Des de recerca de casa, negociació del contracte de 
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lloguer, recerca de col·legi, orientacions per a la vida quotidiana,  
cursos d’idiomes, programes de dual career -per trobar treball a la 
parella- i d’altres. És interessant oferir una línea telefònica d’ajuda 
per poder parlar amb algú, especialment en moments de crisi.  

La dada 

Segons el Herald Tribune, l’any 2000 només el 0,1% de la població ha canviat 
de residència entre Estats de la UE. La majoria són treballadors altament 
qualificats. Als EUA, tanmateix, el 2,5% canvia el seu Estat de residència cada 
any. Les diferencies culturals, la falta d’un sistema europeu d’informació de 
treball i les diferencies jurídiques i assistencials són els principals causants 
d’aquest diferencial. En els darrers anys, però, el nombre de directius a 
l’estranger ha augmentat (un 45% des del 2002) segons la consultora Mercer. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE PRÈVIA 

• S’identifica una necessitat organitzacional 
de mobilitat. 

• Es defineix el lloc de treball a cobrir i les 
aptituds que requereix.  

• Es defineix el seu nivell salarial en una 
taula d’equivalència de llocs de treball 
entre zones geogràfiques. 

SELECCIÓ DEL TREBALLADOR 
 

• Cal seleccionar algú amb aptituds per a la 
mobilitat.  

• L’oferta no ha de ser vista com un càstig, 
sinó com una oportunitat de 
desenvolupament professional. 
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PLANIFICACIÓ 

• Una comunicació transparent de totes les 
condicions (econòmiques, jurídiques, 
etc.) és clau.  

• Cal traslladar al treballador un itinerari 
professional en el qual s’inscrigui la 
mobilitat.  

• El marc temporal en què una mobilitat 
comença a ser rendible és de 2 a 3 anys. 
Cal concretar la duració, però també 
enfocar el desplaçament en funció de 
l’acompliment d’objectius. 

• La planificació ha de preveure també unes 
condicions de retorn coherents amb la 
tasca i  el nivell de responsabilitat 
assumit a fora. 

SUPORT 
 

• Aplicar les eines d’acompanyament 
referides anteriorment. 

• Considerar la contractació d’un servei de 
relocation extern per facilitar l’aterratge. 

• Mantenir el suport en el temps. El 
treballador ha de rebre les comunicacions 
de l’organització per no sentir-se al 
marge. 

 

RETORN 

• És una fase crítica que sol ser 
problemàtica perquè el treballador percep 
la seva estada a fora com una 
discontinuïtat en la seva carrera. 

• Cal resituar el treballador en un nivell de 
responsabilitat ajustat al 
desenvolupament professional, per evitar 
que consideri una pèrdua de temps el 
desplaçament. 

• Cal considerar mesures de suport al 
retorn dels familiars del treballador (com 
ajudar a trobar feina a la seva parella). 
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L'experiència 

 

 

ü Necso és una de les principals constructores espanyoles amb implantació 
internacional. 

ü L’any 1999 va iniciar el projecte Necso fa cantera, un programa integral 
de selecció, formació i desenvolupament de carrera per a Enginyers, 
Arquitectes i Economistes. 

ü La selecció comença amb cursos impartits a estudiants en el darrer any 
de carrera. 

ü Els 16 mesos de formació es reparteixen entre la participació inicial en un 
projecte a Espanya i el posterior desplaçament a un projecte internacional 
(Puerto Rico, Hong Kong, Oporto, etc.). 

ü Dels 18 enginyers que han finalitzat el programa i treballen a Necso, vuit 
(el 44%) han decidit continuar la seva carrera a l’àrea internacional en 
càrrecs de responsabilitat en projectes a països com Xile, Canadà, Polònia, 
etc. 

ü La valoració del projecte és positiva ja que aconsegueix formar 
professionals flexibles de qualitat predisposats a la mobilitat i afavoreix la 
permeabilitat entre les àrees nacionals i internacionals facilitant el 
transvasament de recursos i coneixement entre elles. A més, fa fluid el pas 
a l’estranger i el posterior retorn. 

AVALUACIÓ 
 

• Pel seu caràcter d’inversió a mig termini 
es fa difícil quantificar la rendibilitat de la 
mobilitat. 

• S’estan desenvolupament tècniques 
basades en qüestionaris als agents 
implicats que faciliten l’avaluació. Una 
iniciativa en aquesta línia és l’Expatriate 
Technology Forum . 
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Activitat oberta de la Fundació: “Mobilitat internacional”. Aedipe; Fundació per a 
la motivació dels recursos humans, 02/10/2001. 

El terme expatriació té una connotació de tipus patriòtic, per això, actualment, 
es substitueix per mobilitat internacional. Activitat que ofereix claus d’èxit, 
aspectes legals, casos pràctics de recol·locació i una experiència personal. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1504 

 

Fajardo, Juan. “Expatriación: reglas para envíar un trabajador al extranjero”. 
Expansión&Empleo, 04/09/2004. 

La gestió de la mobilitat no es pot improvisar. Per això, les empreses tenen 
manuals on es recullen els passos a seguir: carrera, retribució, comunicació i 
retorn, entre d’altres. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3425 

 

Amadoz, Sergio. “Los repatriados sólo duran 2 años en la empresa”. 5 Días, 
23/07/2005. 

Els experts ho tenen clar: marxar és més fàcil que tornar. Els directius 
desplaçats sofreixen les conseqüències inevitables d’un retorn massa sovint 
traumàtic i la gestió de la tornada s’ha convertit en el principal problema de la 
mobilitat. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4231 
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 “How to deal with expats when they return home” [Cómo tratar a los 
expatriados de vuelta a casa]. Workforce Management Online, 08/03/2005. 

El suport que es dóna als treballadors desplaçats no ha de limitar-se només al 
temps que estan a fora. Tornar a casa pot significar desembocar en estrès.  

http://www.personneltoday.com/Articles/2005/03/08/28523/How+to+deal+wit
h+expats+when+they+return+home.htm 

Traducció disponible a factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3905 

 

WWeebbss  

Expatriate Technology Forum. Fòrum professional sobre gestió de la 
mobilitat. Un entorn on companyies internacionals treballen juntes en la millor 
comprensió sobre el tema. 

http://www.etf-online.com 

 


