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A.  INTRODUCCIÓ 

El Grau en Turisme a la Universitat de Girona va despertar en mi una gran passió 

per la gestió dels establiments d’allotjament turístic. Durant els quatre anys 

d’estudis que es van sumar a la meva experiència laboral, vaig desenvolupar un 

especial interès per la gestió d’aquest tipus d’establiments en general, i per la 

gestió dels seus recursos humans en particular. Un interès que em motiva el dia 

d’avui a continuar treballant en aquest sector i a tenir l’ambició de ser algun dia 

el director d’un establiment hoteler. 

El sector serveis en general, i el sector turístic en particular es caracteritzen per 

una alta dependència als recursos humans. Els resultats de qualsevol empresa 

de serveis depenen totalment del seu capital humà. Els productes que aquest 

sector ofereix són, la seva majoria, resultat de les interaccions entre clients i 

treballadors.  La satisfacció dels clients es veu afectada per factors subjectius 

com l’amabilitat del personal o la rapidesa del servei i la qualitat del servei pot 

venir determinada per decisions presses per persones en un instant concret.  

Als establiments hotelers, a més, les experiències venudes no es poden 

emmagatzemar i la seva venda depèn totalment de les decisions que el personal 

pren en la seva comercialització, en la definició d’un preu totalment dinàmic, en 

la capacitat de detectar a cada moment quines són la demanda, les seves 

necessitats i la seva elasticitat al preu. La cadena de valor d’un servei depèn, a 

diferència d’altres sectors, molt més dels intangibles que no pas dels tangibles 

en el sector turístic. 

No obstant això, la gestió i la direcció dels recursos humans ha estat i segueix 

estant una assignatura pendent al sector, en comparació al seu 

desenvolupament en altres sectors com és l’industrial.  

És a partir del declivi del turisme tradicional i de la consegüent necessitat de les 

empreses turístiques d’adoptar estratègies de diferenciació per aconseguir ser 

competitives, que el sector ha hagut d’evolucionar i començar a copiar els altres 

sectors en la gestió del seu personal, a dissenyar sistemes de recursos humans, 

a aplicar pràctiques d’alt rendiment i a desenvolupar, en definitiva, estratègies de 

diferenciació que prenen els recursos humans com a font d’avantatge 

competitiva. 

Ara bé, com afecta l’estacionalitat que caracteritza aquest sector a la gestió dels 

recursos humans de les empreses turístiques? Com afecten altres variables que 

s’han considerat rellevants a altres sectors, com la mida de les empreses, a 

l’aplicació d’aquest tipus de sistemes i  pràctiques de recursos humans? 

Com es poden respondre aquestes preguntes en una regió geogràfica, com és 

la regió de la Costa Brava – Girona que depèn encara d’un model de turisme 

força tradicional?  



Anàlisi dels sistemes i pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels Recursos Humans als 
establiments d’allotjament turístic. La mida i el període d’obertura com a factors condicionants. 
Cas d’estudi: Els establiments d’allotjament turístic adherits al club de producte Golf del Patronat 
de Turisme Costa Brava-Girona 
Pedro García Troya 

 

6 
 

Per poder obtenir respostes, en aquest treball es veu necessari fixar el punt 

d’atenció a aquells establiments de la zona que s’han allunyat del model 

tradicional, han segmentat la seva demanda, han intentat adoptar estratègies de 

diferenciació, treballen en un entorn competitiu caracteritzat per la rivalitat, poden 

competir entre elles sense entrar en una guerra de preus i obren suficients mesos 

a l’any gràcies a les seves pròpies estratègies com per, no només tenir, sinó 

també necessitar una plantilla que serveixi per diferenciar els establiments 

d’allotjament turístic de la seva competència. 

El millor exemple d’aquest tipus d’establiments a la regió que ens envolta, la regió 

Girona – Costa Brava és el dels establiments vinculats al sector del Golf. Un 

sector pel qual sento especial interès, a on treballo des de l’any 2015 i que em 

pot resultar més accessible que tot el conjunt de la destinació per analitzar en 

profunditat quins són els condicionants que més afecten l’aplicació de pràctiques 

d’alt rendiment en les empreses d’allotjament turístic. 

Per poder resoldre les qüestions generals que el sector turístic es planteja pel 

que fa a la gestió dels recursos humans, aquest treball desenvolupa al marc 

teòric una recerca de la literatura aplicada ja existent en aquesta matèria que ens 

permetrà determinar quines són les variables que condicionen l’aplicació de 

sistemes de recursos humans i pràctiques d’alt rendiment, quins són els seus 

resultats esperats i com els podem mesurar. 

Finalment, amb l’elaboració d’un qüestionari, es diagnostica l’impacte de 

l’estacionalitat, a partir del període d’obertura dels establiments, i de la mida 

d’aquests, a partir del seu nombre de treballadors, sobre l’aplicació d’unes 

pràctiques de recursos humans que tindrien més efecte sobre la motivació i 

compromís del personal que la resta de pràctiques de recursos humans, les 

anomenades pràctiques d’alt rendiment. Es respon també a la qüestió de com 

aquestes variables condicionen l’impacte positiu que aquestes pràctiques 

acostumen a tenir sobre l’activitat dels establiments. 

Seria un plaer que l’elaboració d’aquest treball de recerca suposés un augment 

de l’interès per la gestió i la direcció estratègica dels recursos humans a tots els 

establiments de la nostra destinació. Amb aquest objectiu, els convido a llegir i 

compartir els següents continguts. 
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B.  OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest treball és el d’analitzar l’impacte del període 

d’obertura i de la mida dels establiments d’allotjament, en el cas d’aquells 

emmarcats en un negoci desestacionalitzat, sobre l’aplicació de sistemes de 

recursos humans i de pràctiques d’alt rendiment.  

Aquest objectiu es desenvolupa a partir de la premissa que el factor estacional 

condiciona l’aplicació dels esmentats sistemes i pràctiques, i alhora pretén 

demostrar aquest factor condicional en un cas d’estudi concret, els establiments 

d’allotjament adherits al club de producte Golf del Patronat de Turisme Costa 

Brava-Girona, que aprofiten la diferenciació dels períodes d’alta demanda 

d’aquest producte respecte del producte tradicional de la regió per 

desestacionalitzar el seu negoci. 

Per a la consecució de l’objectiu general d’aquest treball, es veu necessària la 

formulació dels següents objectius secundaris: 

-Revisar la literatura existent sobre la matèria, que permeti concretar 

metodologies de treball i conceptualitzar els factors que tenen més 

rellevància. 

-Determinar l’efecte de l’aplicació de sistemes de Recursos Humans sobre 

el desenvolupament de l’activitat dels allotjaments turístics. 

-Analitzar l’impacte en l’aplicació dels sistemes de Recursos Humans en 

el marc d’establiments d’allotjament que combaten l’estacionalitat 

turística. 

-Establir el marc d’anàlisi dels factors condicionants, pivotant sobre la 

mida dels establiments i el període d’obertura. 

-Determinar les principals variables relacionades amb el 

desenvolupament de l’activitat dels allotjaments turístics i contrastar-les 

amb els factors condicionants. 
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1. MARC TEÒRIC 

La conceptualització dels factors més rellevants, l’anàlisi de l’efecte de les 

estratègies de Recursos humans sobre el desenvolupament de l’activitat dels 

establiments d’allotjament turístic i la determinació dels factors condicionants de 

l’aplicació de sistemes i pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels sistemes 

humans, són els principals objectius d’aquesta primera part del treball. 

El marc teòric d’aquest treball primerament fa una revisió de la literatura en 

matèria de direcció estratègica dels recursos humans, justificant l’aprofitament 

d’aquests recursos com a font d’avantatge competitiva sostenible. A continuació, 

estudia les principals variables que afecten l’aplicació de sistemes i pràctiques 

d’alt rendiment als establiments hotelers i determina quins són els resultats 

atribuïbles a aquesta gestió. Tots aquests elements s’analitzen des de les 

òptiques de la mida i el període d’obertura, variables que condicionen l’activitat 

turística en general i, en conseqüència, la gestió dels recursos humans als 

establiments d’allotjament turístic en particular. 

1.1. RECURSOS HUMANS I CAPITAL HUMÀ 

Les empreses de serveis, segons García (2013) centren el seu èxit en la 

satisfacció del client, que obtenen a partir de la definició d’una cadena de creació 

de valor afegit.  

L’empresa turística és un sistema confortat per un món extern i un món intern. 

Dins el món intern es generen una sèrie de relacions comunicatives que 

permeten generar un comportament comú, que alhora serveix per assolir els 

objectius generals de l’empresa.  

És necessari que l’organització dissenyi una estratègia corporativa, una identitat, 

una cultura corporativa, una missió, una visió, uns valors i uns protocols per tal 

de definir com l’empresa, en termes generals, actua.  

En definitiva, es necessària una estructura organitzativa que sigui capaç d’assolir 

l’harmonia dels recursos humans com a agent cohesionat capaç de mantenir 

relacions i negociacions eficaces amb el món extern. (García, 2013) 

La complexitat del mercat turístic (García, 2013) ha posat de manifest que el 

valor de les organitzacions no està directament relacionat amb el seu capital 

comptable, sinó que és fruit de la capacitat que aquestes tenen per a gestionar 

els seus actius intangibles. 

A les empreses turístiques (Exceltur, 2006) el treballador no només crea 

producte, sinó que generalment forma part d’aquest producte. En conseqüència, 

en les empreses de serveis, segons García (2013), els tangibles només 

representen el 10% del valor percebut pels clients de les organitzacions i el 90% 

restant prové dels intangibles, del capital intel·lectual. 

 



Anàlisi dels sistemes i pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels Recursos Humans als 
establiments d’allotjament turístic. La mida i el període d’obertura com a factors condicionants. 
Cas d’estudi: Els establiments d’allotjament turístic adherits al club de producte Golf del Patronat 
de Turisme Costa Brava-Girona 
Pedro García Troya 

 

9 
 

El capital intel·lectual està format per tres tipus de capital (Heredia, 2009):  

-CAPITAL HUMÀ: Integrat pel conjunt de coneixements que els membres 

de l’organització tenen.  

-CAPITAL ESTRUCTURAL O ORGANITZACIONAL: És entès com aquell 

coneixement que l’empresa ha interioritzat en la seva estructura, processos i 

cultura, el seu know-how, incloent-hi sistemes d’informació i bases de dades.  

-CAPITAL RELACIONAL: Connecta el món intern i el món extern de les 

organitzacions i és el comprès per les relacions establertes entre aquesta, els 

clients fixos i potencials i els proveïdors.  

El valor total d’aquests capitals es relaciona directament amb la competitivitat 

dels hotels i depèn totalment dels seus recursos humans, fet pel qual (García, 

2013) aquests són la font principal d’avantatge competitiu sostenible en les 

empreses. 

La interrelació entre client intern i extern és, segons Acosta, Fernández i Mollón 

(2002), el tret vital del component humà de les organitzacions i té un impacte 

directe en el compte de resultats (Exceltur, 2006). La formació i 

desenvolupament dels recursos humans (García, 2013) no és doncs un cost, 

sinó una estratègia d’inversió. 

Les empreses, segons Friedman, Hatch i Walker (2000), han de deixar enrere el 

concepte de Recursos Humans, en què aquests són un recurs més que 

l’empresa pot utilitzar quan ho requereixi, per tal de començar a fer ús del 

concepte de Capital Humà, amb el qual les persones són percebudes com a 

actius de l’empresa que, a diferència dels recursos, no s’amortitzen sinó que es 

valoritzen amb el temps si se n’inverteix.  

1.2. EL CAPITAL HUMÀ COM A FONT D’AVANTATGE COMPETITIU 

SOSTENIBLE 

La direcció estratègica de Recursos Humans, segons Valle, i Sánchez (2002) 

dóna als Recursos Humans un paper fonamental en la direcció estratègica de 

les organitzacions.  

El recurs humà serveix i col·labora de la definició de l’estratègia de l’empresa i la 

seva direcció no pot quedar al marge de les estratègies de l’organització. Segons 

aquests mateixos autors, la direcció estratègica de Recursos Humans es 

fonamenta per la teoria de recursos i capacitats.  

La teoria de recursos i capacitats (López, Martínez i Riveros, 2004) es centra en 

l’anàlisi i valorització dels recursos de l’empresa per a la identificació 

d’avantatges competitius. D’acord amb aquesta teoria, enfocada en els factors 

interns de l’empresa, les organitzacions són un conjunt únic de recursos 

tangibles i intangibles, una combinació de recursos i capacitats heterogenis que 
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li serveixen per posicionar-se de manera única i distinta dins el mercat en què 

competeix. 

Segons Barney i Wright (1997) els recursos, per tal d’esdevenir una font 

d’avantatge competitiva sostenible al llarg del temps, han de ser valuosos, 

estranys/diferents, imperfectament imitables i no substituïbles. 

Els recursos humans poden ser valuosos bé perquè són capaços de reduir els 

costos de l’empresa o bé perquè serveixen per diferenciar el producte i millorar-

ne el valor afegit. La gestió dels recursos humans pot fer que aquests siguin 

valuosos assegurant-se que són ben tractats, ja que la literatura demostra que 

la satisfacció dels treballadors està directament relacionada amb la qualitat del 

servei i la satisfacció dels clients.  

Els recursos humans poden ser estranys gràcies a les seves habilitats i 

destreses. Si som capaços d’aprofitar i potenciar aquelles habilitats úniques dels 

nostres recursos estarem generant un avantatge competitiu.  

Són la cultura i la història de les organitzacions mateixes les que fan que els 

recursos siguin difícilment imitables per les empreses de la competència, de 

manera que la direcció de recursos humans haurà de treballar a seleccionar i 

retenir el personal que millor s’adeqüi i s’adapti a la cultura empresarial de 

l’organització, que presenti una actitud diferent i positiva vers els consumidors, 

això els farà també difícils de substituir. No obstant això, la qüestió d’inimitabilitat, 

segons Gannon, Roper i Doherty (2015) en l’àmbit pràctic sol ser molt difícil 

d’assolir per les companyies en general i les empreses hoteleres en especial.  

Per últim, l’organització ha de crear sistemes capaços d’extreure tot el potencial 

dels seus recursos, i no portar a terme pràctiques independents poc coordinades.  

Seran les habilitats més específiques i no les més generals del personal, més els 

equips que no pas els individuals i més els sistemes de recursos humans que no 

pas les pràctiques individuals de Recursos Humans, les que serviran per assolir 

un avantatge competitiu sostenible. 

1.3. SISTEMES I PRÀCTIQUES D’ALT RENDIMENT EN LA GESTIÓ DEL 

CAPITAL HUMÀ 

Tenint en compte la Teoria de Recursos i Capacitats que s’ha analitzat, i un cop 

justificat el capital humà com a font d’avantatge sostenible per ser un recurs 

valuós, estrany i difícil de substituir, és necessari que se centri l’atenció en 

l’organització, com a sistema capaç de treure profit d’aquest recurs. 

1.3.1. JERARQUITZACIÓ DE LES ORGANITZACIONS 

El poder dins d’una organització turística segons Payeras (2002) es podria 

posicionar en la direcció o en els clients. Quan es posiciona en la direcció, la 

plantilla de l’empresa és un simple executor que treballa sense reflexió, 

rutinàriament i sense sentit.  
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Aquest paradigma es pot entendre només en un model tradicional, un model que 

segons Exceltur (2006) es defineix per tenir una demanda massiva i passiva, a 

on el factor treball és considerat com un cost, les operacions es basen en la 

gestió del preu d’un producte estàndard i en la consecució d’economies d’escala.  

El poder es posiciona en els clients quan s’atén a un nou model emergent, 

caracteritzat segons Exceltur, (2006) per una demanda segmentada, amb unes 

expectatives altes i unes motivacions sofisticades. En aquest model el factor 

treball s’aprecia com un factor clau per a la qualitat, la gestió persegueix la 

innovació, es treballa en la creació d’un producte el màxim individualitzat, en la 

bona gestió de la capacitat i no en la maximització d’aquesta. Són les 

organitzacions orientades als clients, que rebutgen el model tradicional de 

turisme, les que són capaces d’aprofitar el recurs humà com a font d’avantatge 

competitiu. 

El valor d’una organització orientada al client, segons Payeras (2002) dependrà 

del valor que cada persona sigui capaç de donar-li al producte apreciat pel client, 

del rol de cada persona dins l’organització i no del seu estatus entès com la 

posició de poder dins l’organització. El talent per una part, i una estructura 

empresarial capaç d’aprofitar el seu capital intel·lectual per l’altra són les 

principals fonts de creació de valor pels client. 

El posicionament del poder en l’organització turística es veurà afectat pel tipus 

de lideratge que s’hi exerceixi. Porret (2000) i Dorado (1996) recullen entre els 

estils de direcció definits pels autors més respectats en aquesta matèria, la 

tipologia d’estils definida per Robert Tannenbaum i Warren H.Schmidt (1973) que 

es basa en la relació entre direcció i plantilla a l’hora de prendre decisions.  

Segons aquests autors, en analitzar la retroactivitat dels superiors amb l’equip  a 

l’hora de prendre decisions, queda reflectit el tipus d’autoritat que aquest primer 

exerceix sobre els treballadors, en una escala de més autoritat a menys: 

1. El superior decideix i ordena que s’ha de fer 

2. El superior decideix, ordena i justifica o explica la seva decisió als 

col·laboradors. 

3. El superior decideix però permet que s’efectuïn preguntes sobre les 

seves decisions. 

4. El superior consulta als seus col·laboradors la seva proposta d’idees 

abans de decidir. 

5. El superior planteja el problema, sol·licita opinions i després decideix. 

6. El superior descriu el problema i exigeix als seus col·laboradors que 

prenguin decisions dins unes àrees delimitades prèviament. 

7. El superior permet als col·laboradors actuar en les àrees que ha 

establert. 



Anàlisi dels sistemes i pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels Recursos Humans als 
establiments d’allotjament turístic. La mida i el període d’obertura com a factors condicionants. 
Cas d’estudi: Els establiments d’allotjament turístic adherits al club de producte Golf del Patronat 
de Turisme Costa Brava-Girona 
Pedro García Troya 

 

12 
 

De manera que, a major grau de col·laboració entre el superior/director i l’equip, 

menor és el grau d’autoritat vertical. El poder de l’organització se situarà més a 

prop dels clients interns/extens a mesura que els col·laboradors/treballadors 

tinguin més participació en la presa de decisions. 

A les organitzacions on el poder recau sobre els treballadors i; per tant, en els 

clients, (García, 2013) s’haurà reconegut la importància del recurs humà com a 

font d’avantatge competitiu i la direcció establirà uns objectius en matèria de 

productivitat i rendibilitat. La direcció dels recursos humans s’haurà d’encarregar 

de valorar, coordinar i estimular l’esforç del recurs humà i retenir el talent amb la 

fi de maximitzar el valor que el dit potencial aporta a l’empresa.  

Segons Acosta, Fernández i Mollón (2002), en la mesura que els treballadors es 

sentin més còmodes en l’organització, estiguin més compromesos i sentin més 

l’empresa com a pròpia, estaran més satisfets i seran més productius, produint 

majors rendiments. 

1.3.2. SISTEMES DE RECURSOS HUMANS 

Segons aquests mateixos autors, García (2013) i Acosta, Fernández i Mollón 

(2002), les organitzacions, per tal de tenir un personal qualificat han de dotar el 

seu sistema de gestió de recursos humans de les següents pràctiques: 

Planificació de les necessitats actuals i futures de l’organització, una bona anàlisi 

i disseny dels llocs de treball per tal de reclutar mitjançant un perfil concret 

preestablert, una selecció rigorosa i científica dels treballadors, un procés de 

socialització dels treballadors al lloc de treball i un programa de formació i 

desenvolupament.  

A més, amb la finalitat de mantenir el capital humà motivat, aquest mateix 

sistema ha de preocupar-se de la bona estructuració de l’organització i del clima 

sociopsicològic laboral. Ha de realitzar una avaluació de l’acompliment, a partir 

de la qual s’establiran les polítiques de retribució, estimulació i beneficis 

addicionals, tot prenent atenció a la disciplina i productivitat dels treballadors. Ha 

de tenir també cura del capital estructural, atenent les relacions laborals, a la 

protecció i higiene al treball i a la qualitat del sistema de direcció. Per últim, ha 

de permetre una retroalimentació i ser constantment avaluat per tal de ser 

millorat de forma contínua. (Acosta, Fernández i Mollón, 2002) 

1.3.3. PRÀCTIQUES D’ALT RENDIMENT 

El conjunt de pràctiques de Recursos Humans esmentades conformarien un bon 

sistema de gestió dels recursos humans en les organitzacions orientades al 

client. Però, a més d’establir el conjunt de pràctiques de recursos humans que 

convé aplicar en un sistema de gestió de recursos humans, la literatura defineix 

una sèrie de pràctiques de Recursos Humans que, segons Jerez, Cabrera i 

Céspedes, (2005, p.35), “contribuirien més efectivament a l’aprenentatge de les 

organitzacions i la creació de coneixement, reforçant els coneixements i habilitats 

dels treballadors actuals i futurs, motivant-los i retenint a aquells més qualificats.”  
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Són les definides com a pràctiques d’alt rendiment o d’alt compromís i es 

caracteritzarien, segons Jérez, Cabrera i Céspedes (2005) per tenir l’objectiu de 

millorar les capacitats dels treballadors i la seva implicació amb l’organització, 

integrar la gestió dels recursos humans en la visió estratègica de l’organització, 

fomentar l’autonomia dels treballadors en el seu lloc de treball i afavorir la 

comunicació interna de la plantilla i la transferència de coneixement.  

En l’àmbit de la retribució, es recullen com a pràctiques d’alt rendiment també la 

recompensa de l’adquisició de noves habilitats i els comportaments orientats a 

l’experimentació, la utilització de retribucions variables, l’orientació de la 

retribució al llarg termini, la utilització de sistemes d’incentius basats en el 

rendiment d’equips de treball i el manteniment de les equitats externa i interna.  

Pel que fa a la formació i desenvolupament, les accions considerades pràctiques 

d’alt rendiment són: aplicar un pla de formació contínua i polivalent, vincular la 

promoció dels treballadors a aspectes qualitatius basats en una avaluació del 

rendiment que té en compte les seves actituds i comportaments favorables a 

l’aprenentatge global de l’organització.  

Per últim, i pel que fa a la selecció de personal, serien pràctiques d’alt rendiment 

el fet d’utilitzar criteris de selecció basats en comportaments orientats a 

l’aprenentatge de l’organització i aplicar polítiques de contractació a llarg termini. 

(Jerez, Cabrera i Céspedes, 2005).  

Segons Madera, Dawson et alt (2016) les pràctiques de recursos humans d’alt 

rendiment són aquelles que es relacionen directament amb la motivació dels 

treballadors. Aquests mateixos autors, en la seva completa revisió de la literatura 

en l’àmbit de la direcció estratègica de Recursos Humans, confirmen la relació 

positiva entre aquest tipus de pràctiques, els comportaments orientats a la 

satisfacció dels clients, la capacitat de retenir i atreure personal, la capacitat 

productiva i la disminució de les taxes de rotació.  

1.4. CONDICIONANTS DE L’APLICACIÓ DE SISTEMES I PRÀCTIQUES 

D’ALT RENDIMENT ALS ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

En aquest subapartat s’estudien les diferents variables que condicionen la 

formalització i sistematització dels sistemes de Recursos Humans i l’aplicació de 

pràctiques d’alt rendiment en les empreses d’allotjament turístic. 

La implantació de practiques d’alt rendiment, segons Ordiz, (2002) es veuria 

condicionada per la mida de les empreses, l’edat, l’estratègia competitiva, el 

sector d’activitat, l’existència d’una crisi recent, la cultura empresarial, l’estil 

directiu i la rivalitat de l’entorn.  

També hi hauria més probabilitat, segons Gómez, Cabrera, i Céspedes, (2005) 

que aquelles empreses amb una estratègia de recursos humans més avançada 

o proactiva apliquessin aquest tipus de pràctiques. 
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1.4.1. CULTURA EMPRESARIAL 

Ordiz, (2002) determina que les empreses que apliquen amb més probabilitat 

pràctiques d’alt rendiment són les empreses del sector serveis, més madures, 

que porten a terme estratègies de diferenciació, basen la seva cultura 

empresarial en les persones, utilitzen un estil directiu més participatiu i es troben 

en un entorn força competitiu. La jerarquització de les organitzacions i l’estil 

directiu han estat variables desenvolupades en l’apartat anterior i tenen un fort 

enllaç amb la utilització del capital humà com a font d’avantatge competitiu. 

1.4.2. MIDA DE L’ESTABLIMENT 

Tot i que diferents autors com Merino i Bayo (2002) no trobarien una correlació 

positiva entre la mida de les organitzacions i l’aplicació de pràctiques d’alt 

rendiment en empreses d’altres sectors com és l’industrial, en les empreses 

turístiques el factor mida condicionaria especialment l’estratègia i el sistema de 

gestió de recursos humans. Ordiz, (2002) afegeix aquesta variable entre les 

variables que condicionen l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment.  

Atenent aquesta variable, García (2013) defineix tres models diferents 

d’organitzacions: 

-MODEL DEPENDENT: Es dóna principalment a petits establiments. En 

aquest model la persona encarregada de la gestió dels recursos humans 

sol dependre dels departaments d’administració o direcció. Els sistemes 

de gestió de recursos humans donats en aquest model es centren en les 

funcions administratives bàsiques (altes, baixes, nòmines, butlletins de 

cotització a la seguretat social i processos de selecció simples basats en 

entrevistes i exàmens de coneixements. En aquest model no se 

sistematitzen les diferents pràctiques de recursos humans a dur a terme 

en l’organització i sol mancar-hi, entre altres, un pla de formació i promoció 

pels treballadors. 

-MODEL TÈCNIC: Donat principalment a empreses mitjanes i filials. 

L’autora diferencia dins aquest mateix model, dos submodels basats en el 

sistema de gestió dels establiments, una variable que estudiem a 

continuació. 

-MODEL AUTÒNOM: Es dóna principalment a grans i mitjanes empreses 

independents a on la direcció de recursos humans té caràcter estratègic. 

En aquests casos existeix un alt compromís entre l’organització 

empresarial i el factor humà, es tenen en compte els plans estratègics de 

futur, s’elaboren processos de selecció tècnics i es porten a terme 

polítiques de promoció i millora de la qualitat de vida dels treballadors.  

No obstant això, els models de García (2013) no ens donen un criteri específic 

per saber què és una empresa petita, mitjana o gran en el sector turístic. 
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Segons Casanueva i Gallego (2012), són microempreses aquelles que tenen 

menys de deu treballadors, petites empreses aquelles que en tenen menys de 

50, mitjanes empreses les que tenen entre 50 i 250 treballadors i grans empreses 

aquelles amb més de 250. No obstant això, aquesta classificació és molt 

inflexible i no té en compte ni tan sols les particularitats de cada subsector. 

Dorado (1996), recull altres sistemes de classificació d’empreses d’allotjament 

basats en el volum de places hoteleres, el sistema de gestió, la ubicació i 

l’especialitat. Uns indicadors que s’adeqüen més als factors determinants definits 

per Ordiz (2002). 

Pel que fa al nombre d’habitacions, l’autor distingeix entre petits, mitjans i grans 

establiments però no estableix cap interval a partir d’un nombre tancat 

d’habitacions. La mesura que fa servir per determinar a quina categoria es troba 

cada hotel, és la comparativa amb els altres hotels analitzats, de manera que 

podem concloure que el factor mida, ja sigui a partir de la variable “nombre de 

treballadors” o a partir de la variable “nombre d’habitacions” quedarà relativitzat 

per l’entorn que estiguem analitzant.  

1.4.3 PERÍODE D’OBERTURA  

Jolliffe i Farnsworth (2003) afirmen que l’estacionalitat afecta dramàticament la 

indústria del treball i condiciona les pràctiques de reclutament, selecció, formació 

i retenció a les organitzacions turístiques. Els autors defineixen l’estacionalitat 

com “les variables cícliques en la demanda turística” i l’associen al treball 

temporal o estacional, definit com el “treball pagat no permanent que terminarà 

en un moment específic o en un futur pròxim, quan el peak estacional hagi 

passat”. 

Gúzman, Sánchez i Nascimiento (2010) associen les variables satisfacció laboral 

i productivitat. Totes dues variables es veuen afectades negativament per la 

temporalitat.  

D’acord amb aquestes afectacions, Jolliffe i Farnsworth (2003) defineixen dos 

models de negoci, els negocis que assumeixen l’estacionalitat i aquells que la 

desafien. Tots dos models presentaran uns models de gestió dels recursos 

humans diferents perquè aplicaran polítiques de reclutament, formació i 

desenvolupament, avaluació de l’acompliment i retribució diferents. 

Segons Higham i Hinch (2002), l’estacionalitat suposa una barrera al 

desenvolupament de les empreses turístiques i la seva viabilitat operacional i 

econòmica. 

Els principals inconvenients de l’estacionalitat a les organitzacions turístiques, 

segons Baum (1999), que recull les principals conclusions de Butler (1994), són: 

·La necessitat de generar ingressos en un període curt de temps que 

cobreixin els costos fixos que es generen durant tot l’any. 



Anàlisi dels sistemes i pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels Recursos Humans als 
establiments d’allotjament turístic. La mida i el període d’obertura com a factors condicionants. 
Cas d’estudi: Els establiments d’allotjament turístic adherits al club de producte Golf del Patronat 
de Turisme Costa Brava-Girona 
Pedro García Troya 

 

16 
 

·La impossibilitat d’atreure inversions per la infrautilització dels capitals. 

·Problemes de manteniment de les relacions amb proveïdors. 

·Problemes per mantenir el compromís de les empreses de transport i 

atreure les seves inversions amb operacions molt estacionals. 

·Priorització del treball a curt termini versus el treball a llarg termini i 

sostenible, comportant alts nivells d’atur i migracions temporals. 

·Problemes per mantenir els estàndards de qualitat del producte per 

l’absència de personal fix. 

Higham i Hinch (2002) i Baum (1999) coincideixen en el fet que el sector ha de 

combatre l’estacionalitat mitjançant estratègies de diferenciació i recullen entre 

les solucions el desenvolupament del turisme esportiu en aquelles destinacions 

a on l’activitat turística depèn de factors climàtics. Baum (1999) recull també el 

turisme cultural i la creació d’espais temàtics i altres atractius que complementen 

les necessitats del turisme tradicional donat als períodes estivals com a solucions 

per combatre l’estacionalitat. 

1.4.3. CATEGORIA 

Segons Chand i Katou (2007) hi ha una correlació positiva entre la categoria dels 

establiments i la seva performance. Quintana, Beerli i Martín (2007) afirmen que 

els sistemes de gestió de recursos humans es veurien condicionats per la 

categoria dels establiments. 

Segons Marco i Úberda (2013) estableix que un major nombre d’estrelles suposa 

un major nombre de treballadors i demostren que els hotels de 4 i 5 estrelles són 

els que apliquen més polítiques de contractació a llarg termini. 

1.4.4. SISTEMA DE GESTIÓ 

Les empreses d’allotjament independents de mida mitjana (García, 2013) 

assumeixen funcions de recursos humans poc desenvolupades. En aquestes 

empreses; no obstant això, a diferència de les petites empreses, es comencen a 

sistematitzar els processos de selecció, es projecta un sistema de valoració dels 

llocs de treball i es disposa d’una política de formació.  

Gannon, Roper i Doherty (2010), afirmen que les organitzacions que col·laboren 

o s’associen a cadenes internacionals tenen més dificultats per crear un sistema 

de recursos humans efectiu. L’establiment franquiciat es veu normalment obligat 

a adoptar rigorosament la filosofia de la franquiciadora i els seus sistemes de 

treball, entre els quals es troben els sistemes de Recursos Humans.  

Com que aquests sistemes són globals i no tenen en consideració, en molts 

casos, les particularitats pròpies de cada ubicació, aporten rigidesa i deixen molt 

poca flexibilitat als gestors per disposar d’un sistema de recursos humans flexible 

als canvis de l’entorn. 
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No obstant això, són els hotels franquiciats o de cadena, en comparativa amb els 

hotels independents, els qui assoleixen, segons Chand i Katou (2007) una millor 

performance. 

García (2013) afirma que a les empreses franquiciades, sucursals o filials de 

grans corporacions, la direcció de Recursos Humans és responsable i autònoma 

en matèria de gestió del personal a escala d’unitat de negoci. En aquest tipus 

d’empreses s’apliquen les polítiques i sistemes establerts per una central, de 

manera que el grau de formalització i  de sistematització de la gestió dels 

recursos humans és semblant al de les empreses del model autònom descrit 

anteriorment per aquesta mateixa autora. 

1.4.5. SISTEMES DE QUALITAT 

Segons Ruiz (2015), l’èxit d’un sistema de gestió de la qualitat total s’ha de basar 

en la implantació d’un sistema de recursos humans d’alt rendiment.  

Segons aquest autor, les empreses que implanten un sistema de gestió de la 

qualitat total obtenen un augment en les tres dimensions del capital intel·lectual.  

La correlació més significativa es dóna entre la implantació d’un sistema gestió 

de la qualitat total i l’augment del capital organitzacional. La relació entre la 

implantació d’aquests sistemes de gestió de la qualitat i l’augment del capital 

humà i relacional no és directa però sí indirecta per l’impacte positiu que la millora 

del capital organitzacional suposa sobre aquests dos altres tipus de capital 

intangible.  

L’autor demostra en la seva tesi doctoral que la implantació dels sistemes de 

qualitat total obligatòriament ha d’anar acompanyada d’un sistema d’alt 

rendiment de recursos humans per no tenir afectacions negatives en el 

compromís i la motivació del capital humà.  

Per últim, Ruiz (2015) senyala que la gestió de la qualitat total exerceix un paper 

intermediari entre els sistemes de recursos humans d’alt rendiment i els resultats 

empresarials, de manera que aquests últims es veuen incrementats quan es 

combinen ambdós sistemes. 

1.5. SISTEMES DE MESURA DEL RENDIMENT DE LA GESTIÓ DELS 

RECURSOS HUMANS 

Els sistemes de recursos humans i l’aplicació de pràctiques de recursos humans, 

com s’ha analitzat anteriorment, tenen repercussions positives sobre el capital 

humà de les empreses. Un millor capital humà suposa uns majors rendiments 

per als establiments d’allotjament.  

En aquest apartat es pretén establir quines són, segons la literatura, les variables 

que ens permeten mesurar, primerament el capital humà de les empreses, i en 

segon lloc les seves afectacions en la seva activitat de negoci. 
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La mesura del capital humà és un tema recollit a la literatura en ciències 

econòmiques aplicades als negocis. Autors com Folloni (2010) recullen diferents 

maneres i fórmules econòmiques de calcular el valor del capital humà. 

No obstant això, la literatura en matèria de recursos humans al sector serveis, i 

en especial quan es comparen diferents establiments, sol utilitzar eines de 

mesura qualitatives majoritàriament. 

Madera, Darson et alt (2016) revisen quines són les variables que permeten 

calcular el resultat de l’aplicació de sistemes i pràctiques d’alt rendiment en la 

gestió dels recursos humans. Segons els autors, aquest tipus de sistemes i 

pràctiques tenen una relació positiva amb el que ells anomenen resultats sobre 

els treballadors, que alhora influeixen en els resultats sobre les operacions i 

conseqüentment sobre els resultats financers. 

1.5.1. RESULTATS SOBRE ELS TREBALLADORS 

Les variables que s’inclouen com a resultats sobre els treballadors (Madera, 

Darson et alt, 2016) són: la satisfacció laboral, el compromís amb l’organització, 

l’atracció de nous treballadors, les relacions entre companys, les habilitats del 

personal, la motivació del personal, el suport organitzacional percebut , la 

intenció d’abandonament i l’equitat interna i externa. 

Entre totes aquestes variables recollides per Madera, Darson et alt (2016) 

s’estableix una relació. La variable més connectada amb tots ells és la variable 

Motivació del personal. Segons Valverde, Calabuig et alt (2010), la motivació és 

“alguna cosa que mou a les persones a dur a terme certes accions”, és “tot allò 

que energitza (causa acció), direcciona i sosté comportaments humans”. 

Valverde, Calabuig et alt (2010) resumeixen les teories de motivació amb la 

cadena necessitat-desig-satisfacció. Segons aquests autors, “les necessitats 

provoquen desitjos que ocasionen tensions, que provoquen accions que resulten 

en satisfacció”. Per aquests autors la principal teoria de continguts de la 

motivació aplicada al món del treball és la teoria dels dos factors de Herzberg. 

Segons aquesta teoria, estan relacionades amb aspectes referents al mateix 

treball les bones experiències i els sentiments. Es relacionen tant amb el mateix 

treball com amb el món exterior els sentiments negatius. Els dos factors de la 

teoria de Herzberg són; per tant, els factors no satisfactoris o extrínsecs i els 

factors motivadors els satisfactoris o intrínsecs.  

A partir d’aquesta teoria, Valverde, Calabuig et alt (2010) conclouen que a les 

organitzacions la direcció ha d’intentar maximitzar la incidència de factors 

motivadors per a cada treballador mitjançant un disseny o enriquiment adequat 

dels llocs de treball. 

Aquests mateixos autors parlen també de la teoria de Vroom (1979), principal 

aportació de la qual és el fet que la motivació és diferent per a cada persona, 

perquè es dóna en funció de la valència “atractiu que un resultat concret o 



Anàlisi dels sistemes i pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels Recursos Humans als 
establiments d’allotjament turístic. La mida i el període d’obertura com a factors condicionants. 
Cas d’estudi: Els establiments d’allotjament turístic adherits al club de producte Golf del Patronat 
de Turisme Costa Brava-Girona 
Pedro García Troya 

 

19 
 

incentiu té per a un individu” i l’expectativa “percepció individual de la probabilitat 

que el fet de portar a cap una acció determinada donarà el resultat desitjat” 

(Valverde, Calabuig et alt (2010).  

Aquesta teoria comporta que les empreses han de treballar la seva cultura 

organitzacional, fer veure als treballadors la connexió entre l’esforç, el rendiment 

i la recompensa, minimitzar els resultats no desitjats com a resultats d’alt 

rendiment i conèixer els treballadors i les seves preferències. 

La relació entre motivació i rendiment (Valverde, Calabuig et alt (2010) vindrà 

donada per les pràctiques que assegurin que les habilitats i coneixements dels 

treballadors són suficients, i que les tasques a desenvolupar i les 

interdependències entre llocs de treballs estan ben definides. 

La relació entre rendiment i satisfacció (Valverde, Calabuig et alt (2010) es veurà 

determinada per la identificació de les valències dels treballadors, la bona 

definició dels objectius per a cada treballador i el lligam de les recompenses amb 

els rendiments establerts.  

Segons Sánchez i Córdoba (2007), existeix una relació negativa entre satisfacció 

laboral i absentisme. La satisfacció dels treballadors, el seu rendiment i el 

compromís cap a les organitzacions són alts en les empreses que fomenten la 

participació mentre que les organitzacions autocràtiques presenten taxes altes 

de rotació i d’intenció d’abandonament. 

1.5.2. RESULTATS SOBRE LES OPERACIONS 

Segons Madera, Darson et alt (2016) el resultats sobre les operacions, 

conseqüència dels resultats sobre els treballadors són la rapidesa del servei, la 

qualitat del servei, la innovació, la seguretat al treball, els comportaments 

adreçats als clients, la satisfacció dels clients, la productivitat, la creativitat i la 

fidelització dels clients. 

La satisfacció dels clients (Gil, Sánchez et alt, 2005) és l’avaluació global que 

aquests realitzen en un moment posterior al gaudi del servei a partir del valor del 

servei. El valor del servei no és inherent al servei sinó que és fruit de 

l’experimentació dels clients i de la seva avaluació de l’equilibri entre beneficis i 

sacrificis específica a cada interacció amb l’empresa. El valor del servei sorgeix 

de cadascuna de les interaccions o trobaments del client amb l’organització, els 

processos de l’organització i els treballadors que presten el servei. 

Per tant, la satisfacció dels clients és la suma del judici de cadascun dels 

processos de l’empresa, dissenyats i portats a terme pels seus treballadors.  

1.5.3. RESULTATS ECONÒMICS 

Segons Madera, Darson et alt (2016), les principals variables que permeten 

valorar els resultats econòmics de les organitzacions  des de l’òptica dels 

recursos humans són els ingressos, el revpar, les vendes, el preu de mig, el 
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creixement de les ventes, el retorn de la inversió, la quota de mercat, l’ingrés mig 

per treballador, la tresoreria i els marges de contribució. 

1.6. CONSTRUCTES TEÒRICS 

Amb l’objectiu d’esquematitzar les diferents variables derivades de la recerca 

acadèmica, es procedeix a realitzar la síntesi dels diferents constructes que 

permeten analitzar l’anàlisi del cas pràctic. Els constructes d’aquest treball són: 

els condicionants de l’aplicació de sistemes i pràctiques d’alt rendiment, els 

sistemes de recursos humans, les pràctiques d’alt rendiment, els resultats sobre 

els treballadors, els resultats sobre les operacions i els resultats econòmics. 

1.6.1. CONDICIONANTS DE L’APLICACIÓ DE SISTEMES I PRÀCTIQUES D’ALT RENDIMENT 

En aquest constructe, s’analitzen principalment les variables analitzades en 

l’apartat “condicionants en l’aplicació de sistemes de recursos humans i 

pràctiques d’alt rendiment als establiments turístics”.  Les variables que en 

formen part, tenen, segons els autors, relació condicionant amb el grau 

sistematització de les pràctiques de recursos humans  i amb l’aplicació de  

pràctiques d’alt rendiment en els establiments d’allotjament. 

1 Condicionants de l'aplicació de sistemes i pràctiques d'alt rendiment. Elaboració pròpia 

 Variable Autors/es 

Condicionants 
de l’aplicació 
de sistemes i 

pràctiques 
d’alt 

rendiment 

·Jerarquització de les 
organitzacions 
 
 

·Payeras (2002)  
·Exceltur (2006)  
·Porret (2000) i Dorado 
(1996) 
·Ordiz (2002) 
·García, (2013) 
·Acosta, Fernández i Mollón 
(2002) 
 

·Cultura empresarial ·Ordiz, (2002) 

·Mida de l’establiment ·Merino i Bayo (2002)  
·Ordiz, (2002)  
·García (2013)  
·Casanueva i Gallego 
(2012) 
·Dorado (1996) 

·Assignació de les funcions de 
RRHH 

·García (2013) 

·Període d’obertura ·Jolliffe i Farnsworth (2003)  
·Gúzman, Sánchez i 
Nascimiento (2010)  
·Higham i Hinch (2002) 
·Baum (1999) 
 

·Categoria ·Chand i Katou (2007)  
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·Quintana, Beerli i Martín 
(2007)  
·Marco i Úberda (2013)  
 

·Tipus de gestió ·(García, 2013)  
·Gannon, Roper i Doherty 
(2010),  
·Chand i Katou (2007)  
  
 

·Sistemes de qualitat Ruiz (2015) 

 

1.6.2. SISTEMES DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

El constructe “sistemes de gestió de recursos humans” depèn de l’aplicació de 

totes les pràctiques de recursos humans que un sistema de recursos humans 

hauria d’incloure segons la recerca analitzada.  

2 Sistemes de recursos humans. Elaboració pròpia 

Constructe Variable Autors/es 

Sistemes de  
recursos humans 

·Planificació de les 
necessitats actuals i futures 

·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 
·García (2013) 

·Anàlisi i disseny dels llocs 
de treball 

·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 
·García (2013) 
·Valverde, Calabuig et 
alt (2010) 

·Procés de selecció ·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 
·García (2013) 
·(Jerez, Cabrera i 
Céspedes, 2005) 
·Jolliffe i Farnsworth 
(2003) 
 

·Procés de socialització 
dels treballadors 

·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 
·García (2013) 

·Programa de formació i 
desenvolupament 

·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 
·García (2013) 
·Jerez, Cabrera i 
Céspedes, (2005) 
·Jolliffe i Farnsworth 
(2003) 
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·Estructuració de 
l’organització 

·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 
·García (2013) 
Heredia (2009) 
 

·Elevació del clima 
sociopsicològic laboral 

·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 
·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 

·Avaluació de 
l’acompliment 

·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 
·García (2013) 
·Jolliffe i Farnsworth 
(2003) 
 

·Polítiques de retribució, 
estimulació i beneficis 
addicionals 

·Acosta, Fernández i 
Mollón, (2002) 
·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005) 
·Jolliffe i Farnsworth 
(2003) 

·Relacions laborals i 
higiene al treball 

·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 
·García (2013) 
·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 

·Revisió de la qualitat del 
sistema de direcció 

·Acosta, Fernández i 
Mollón (2002) 

 

 1.6.3. PRÀCTIQUES D’ALT RENDIMENT 

El constructe “pràctiques d’alt rendiment” recull les pràctiques de recursos 

humans que la literatura defineix com a pràctiques d’alt rendiment. Aquest 

constructe manté una relació condicional amb el constructe “Condicionants dels 

sistemes i pràctiques d’alt rendiment” i una relació causal amb els constructes 

que es defineixen a continuació. 

3 Pràctiques d'alt rendiment. Elaboració pròpia 

Constructe Variable Autors/es 

Pràctiques d’alt 
rendiment 

·Millora de les capacitats dels 
treballadors i implicació amb el 
treball 

·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005)  
 

·Integració de la gestió dels 
recursos humans amb la visió 
estratègica de l’organització 

· Valle i Sánchez (2002) 
·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005) 
·García (2013) 
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·Foment de l’autonomia dels 
treballadors 

·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005) 

·Afavoriment de la comunicació 
interna 

·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005) 

·Transferència de coneixements 
entre treballadors 

·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005) 

·Retribució orientada a 
l’adquisició de noves habilitats i 
la innovació 

·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005) 

·Formació i selecció enfocades 
al coneixement global de 
l’organització 

·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005) 

·Vinculació de la promoció a 
aspectes qualitatius 

·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005) 

·Existència d’un pla de carrera ·Jérez, Cabrera i 
Céspedes (2005) 
García (2013) 

 

1.6.3. RESUTAT SOBRE ELS TREBALLADORS 

El constructe “Resultat sobre els treballadors” depèn de les variables que  el 

formen. Totes elles tenen a veure directament amb els treballadors i són 

conseqüència de l’aplicació de sistemes de recursos humans i de l’aplicació de 

pràctiques de recursos humans i condicionen els resultats operacionals i 

econòmics de l’empresa. 

4 Resultats sobre els treballadors. Elaboració pròpia 

Constructe Variable Autors/es 

Resultats sobre 
els treballadors 

·Satisfacció laboral 
 

·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 
·Madera, Darson et alt 
(2016)  
·Valverde, Calabuig et 
alt (2010) 

·Compromís dels treballadors ·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 
·Madera, Darson et alt 
(2016)  
·Valverde, Calabuig et 
alt (2010) 

·Atracció de nous treballadors ·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 
·Madera, Darson et alt 
(2016)  

·Relacions entre companys ·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 
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·Madera, Darson et alt 
(2016)  

·Habilitats del personal ·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 
·Madera, Darson et alt 
(2016)  

·Motivació del personal 
 
 
 

 

·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 
·Madera, Darson et alt 
(2016)  
·Valverde, Calabuig et 
alt (2010) 

·Rotació de personal ·Madera, Darson et alt 
(2016) 
·Sánchez i Córdoba 
(2007) 
·Marco i Úberda (2013) 
·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 

·Suport organitzacional percebut ·Madera, Darson et alt 
(2016)  

·Intenció d’abandonament ·Madera, Darson et alt 
(2016)  

·Equitat interna ·Madera, Darson et alt 
(2016)  

·Equitat externa ·Madera, Darson et alt 
(2016)  

 

1.6.3. RESULTATS SOBRE LES OPERACIONS 

El constructe “Resultats sobre les operacions” es construeix a partir de les 

variables següents. Tenen a veure amb els resultats operacionals dels 

establiments i mantenen una relació directa amb els resultats sobre els 

treballadors.  

5 Resultats sobre les operacions. Elaboració pròpia 

Constructe Variable Autors/es 

Indicadors d’operacions 

·Rapidesa del servei ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Qualitat del servei ·Madera, Darson et alt 
(2016) 
·Barney i Wright (1997) 
·Exceltur (2006) 
·Ruiz (2015) 

·Innovació ·Exceltur (2006) 
·Madera, Darson et alt 
(2016) 
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·Seguretat al treball ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Comportaments 
adreçats als clients 

·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Satisfacció dels clients ·Madera, Darson et alt 
(2016) 
·García (2013) 
·Quintana, Beerli i 
Martín (2007) 
·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 
·Gil, Sánchez et alt, 
2005 

·Productivitat ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Creativitat ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Fidelització de clients ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

1.6.3. RESULTATS ECONÒMICS 

El constructe “Resultats econòmics” depèn de diferents variables que s’han 

establert al capítol “resultats econòmics” del marc teòric. Aquestes variables són 

conseqüència de les variables que formen el constructe “resultats sobre les 

operacions” i serveixen per valorar l’èxit d’una organització. 

6 Resultats econòmics. Elaboració pròpia 

Constructe Variable Autors/es 

Resultats 
econòmics 

·Rendiments financers  ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Ingressos ·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 
·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Revpar ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Creixement de les vendes ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Retorn de la inversió ·Chrysler-Fox i Roodt 
(2014) 
·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Quota de mercat ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Ingrés mig per treballador ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

·Tresoreria ·Madera, Darson et alt 
(2016) 
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·Marges de contribució ·Madera, Darson et alt 
(2016) 

1.7. LIMITACIONS DE LA RECERCA 

En un moment previ a la definició d’hipòtesis d’acord amb la literatura analitzada 

al llarg d’aquest marc teòric convé recollir les principals limitacions d’aquest 

treball. 

Limitació 1: No es pot realitzar una comparativa d’establiments a partir del 

rendiment econòmic a causa de la impossibilitat d’obtenir dades econòmiques 

reals. La consolidació d’empreses, la diferència entre empresa i establiment que 

impossibilita mesurar el rendiment individual i l’existència d’externalitzacions de 

serveis són factors a tenir en compte per poder comparar els rendiments 

econòmics dels establiments d’allotjament turístic i que queden fora de l’abast 

d’aquesta recerca. 

Limitació 2: Als factors comentats a la primera limitació, cal afegir la sensibilitat 

dels establiments i gestors a donar dades reals sobre els seus comptes 

d’explotació a persones alienes a les seves organitzacions. 

Limitació 3: Existeixen diferències entre els models d’establiment i la seva mida, 

i sobretot existeix una elevada atomització a la zona d’anàlisi. 

Limitació 4: Existeixen relacions entre gairebé totes les variables recollides als 

constructes que afectaran els resultats de l’anàlisi de les principals variables 

analitzades: el nombre d’habitacions i el període d’acollida. Per tenir en compte 

la ponderació de cadascuna de les variables sobre el constructe hauria sigut 

necessari relacionar totes les variables entre si al marc teòric. 

1.8. DEFINICIÓ D’HIPÒTESIS 

En aquest subapartat, a partir dels resultats obtinguts a partir de la recerca 

teòrica recollida al marc teòric, es defineixen les hipòtesis de treball que es 

confirmaran o rebutjaran al cas d’estudi: 

Hipòtesi 1 (H1): El període d’obertura dels establiments d’allotjament turístic 

condiciona l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment. 

Autors com Jolliffe i Farnsworth (2003), Gúzman, Sánchez i Nascimiento (2010), 

Higham i Hinch (2002) i Baum (1999) defineixen el període d’obertura com una 

variable condicionant de l’activitat turística. Al marc teòric s’ha desenvolupat la 

relació condicionant de l’estacionalitat amb l’aplicació de sistemes i pràctiques 

d’alt rendiment i els resultats  d’aquests. 

L’afirmació o rebuig d’aquesta hipòtesi es portarà a terme a partir de la 

consecució de les següents subhipòtesis: 

 H1a: El període d’obertura dels establiments d’allotjament turístic 

condiciona d’aplicació de pràctiques d’alt rendiment de manera directa. 
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 H1b: El període d’obertura dels establiments d’allotjament turístic 

condiciona l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment de manera 

indirecta, ja que té relació directa amb les principals variables 

condicionants de l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment. 

La relació condicionant entre el període d’obertura i l’aplicació de pràctiques d’alt 

rendiment es pot valorar de manera directa i però també de manera indirecta, 

valorant la relació directa d’aquesta primera variable amb la resta de variables 

del constructe “condicionants de l’aplicació de sistemes i pràctiques d’alt 

rendiment”. 

Hipòtesi 2 (H2): El període d’obertura condiciona els resultats directament 

associats al capital humà 

S’ha determinat com l’estacionalitat turística afecta a la satisfacció laboral dels 

treballadors, una variable que està directament relacionada amb la motivació 

dels treballadors i que repercuteix en la rotació de personal de les organitzacions. 

Totes elles, variables directament relacionades amb la qualitat del servei i la 

conseqüent satisfacció dels clients. 

Hipòtesi 3 (H3): El nombre d’habitacions dels establiments d’allotjament turístic 

condiciona l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels Recursos 

Humans 

Al llarg del marc teòric, autors com Merino i Bayo (2002), Ordiz, (2002), García 

(2013), Casanueva i Gallego (2012) i Dorado (1996) han donat importància a la 

mida dels establiments com a factor condicionant de l’aplicació de pràctiques i 

sistemes de recursos humans. 

L’afirmació o rebuig d’aquesta hipòtesi es portarà a terme a partir de la 

consecució de les següents subhipòtesis: 

 H3a: El nombre d’habitacions dels establiments d’allotjament turístic 

condiciona d’aplicació de pràctiques d’alt rendiment de manera directa. 

 H3b: El nombre d’habitacions dels establiments d’allotjament turístic 

condiciona l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment de manera 

indirecta, ja que té relació directa amb les principals variables 

condicionants de l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment. 

Hipòtesi 4 (H4): El nombre d’habitacions dels establiments d’allotjament turístic 

condiciona els resultats directament associats al capital humà 

Partint de la base que l’aplicació de sistemes i pràctiques d’alt rendiment es veu 

condicionada per la mida de les organitzacions i havent analitzat al marc teòric 

la relació positiva entre els resultats directament associats al capital humà i 

l’aplicació d’aquest tipus de pràctiques, es pot plantejar la hipòtesi de relació 

condicionant entre el nombre d’habitacions i aquests resultats. 
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C. METODOLOGIA 

En aquest capítol es fa un resum de la metodologia emprada als principals 

capítols d’aquest treball. 

C.1. METODOLOGIA DEL MARC TEÒRIC 

Per poder contestar a les preguntes que es formulen en aquest treball, i assolir 

els objectius plantejats, primerament es va realitzar una recerca teòrica a partir 

de llibres específics d’organització d’empreses turístiques, gestió dels recursos 

humans en empreses turístiques i direcció estratègica dels recursos humans en 

les empreses turístiques. A continuació, es va realitzar una recerca d’articles 

acadèmics de l’àrea de direcció estratègica dels recursos humans en diferents 

sectors i en el sector turístic, entre els quals cal destacar els articles de diferents 

revistes especialitzades en recursos humans com l’International Journal of 

Hospitality Management per ser fonts especialitzades de literatura en aquest 

àmbit. 

Específicament, s’ha revisat la literatura existent que té com a objectiu justificar 

el paper dels recursos humans com a font d’avantatge competitiva sostenible en 

l’empresa turística, s’han recollit les pràctiques que ha d’incloure un sistema de 

recursos humans en aquest tipus d’empreses, s’ha determinat quines d’aquestes 

pràctiques donen més bons resultats al sector, i s’ha establert quins són els 

impactes esperats d’aquest tipus de pràctiques sobre els resultats de l’activitat 

dels establiments. 

Atenent la dificultat d’obtenir dades econòmiques reals, ja sigui per les 

reticències dels gestors a donar-les o per l’elevada quantitat de companyies que 

tenen les comptes convergides, en aquest marc teòric s’ha volgut recollir també 

quines són les variables no econòmiques de rendiment hoteler relacionades 

directament amb la gestió dels recursos humans de les empreses d’allotjament 

turístic. 

C.2. METODOLOGIA DEL CAS PRÀCTIC 

Amb el cas d’estudi d’aquest treball es pretén determinar com les variables 

“període d’obertura” i “el nombre d’habitacions” condicionen els sistemes i 

pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels recursos humans a les empreses en 

un marc desestacionalitzat com és el cas dels establiments d’allotjament turístic 

a la destinació Costa Brava – Girona. 

A partir del quadre de constructes elaborat anteriorment, que recull les variables 

desenvolupades amb la recerca teòrica del marc teòric d’aquest treball, s’ha 

dissenyat un qüestionari adreçat als directors o gestors de recursos humans dels 

establiments de la població d’estudi.  
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L’objectiu principal d’aquest qüestionari és, davant una mancança de literatura 

específica en gestió dels recursos humans a la regió Costa Brava – Girona en 

general, i específicament als establiments vinculats al sector Golf, aplicar els 

indicadors i les variables recollides al marc teòric, en aquest entorn. 

La principal limitació d’aquest cas d’estudi és el fet que els sistemes de recursos 

humans són dissenyats i coneguts principalment pels càrrecs superiors dels 

establiments. El públic objectiu a qui s’adreça; són per tant,  directius o 

responsables de recursos humans, càrrecs que generalment no són fàcils de 

contactar. No obstant això, l’índex de resposta obtingut va ser força alt. 

Les primeres preguntes realitzades al qüestionari, relatives a les característiques 

de l’establiment són preguntes tancades, subjectes a la percepció dels directors 

o gestors de recursos humans dels establiments. 

A continuació es realitzen un conjunt de preguntes que pretenen obtenir una 

mateixa variable des de diferents punts de vista, referents a la cultura de les 

organitzacions orientada al factor humà. Les respostes a aquestes preguntes es 

fixen en graus d’acord, de l’1 al 5, sent: 

1. Gens d’acord 

2. Poc d’acord 

3. D’acord 

4. Bastant d’acord 

5. Molt d’acord 

Les preguntes relatives a l’aplicació de pràctiques de recursos humans utilitzen 

una escala de mesura de disseny propi, realitzada a partir de les hipòtesis de 

García, 2013. De l’1 al 5 es mesura el grau de sistematització i formalització de 

cadascuna de les pràctiques de recursos humans independents que s’integren 

en un sistema de recursos humans. 

1. No es realitza 

2. De manera improvisada, per experiència 

3. De manera informal, però sistematitzadament i deliberada 

4. De manera formal, sistematitzadament i deliberada 

5. De manera formal, s’estableix al pla de recursos humans 

De manera que, cadascuna de les respostes mostra un grau de sistematització i 

formalització de les pràctiques. Amb els resultats a aquestes preguntes, no 

només sabem si existeix un sistema de pràctiques de recursos humans, sinó que 

també sabrem quines són les pràctiques que acostumen a estar més 

sistematitzades o que acostumen a incloure’s en un pla de recursos humans. 

De nou les respostes referents a les pràctiques d’alt rendiment que es porten a 

terme als establiments de la població, els seus resultats i la valoració de l’entorn 

com a facilitador de capital humà, s’obtenen amb un grau d’acord de l’1 al 5 com 

s’ha definit anteriorment. La justificació de cadascuna de les preguntes es 

realitza durant la definició de variables al cos del treball.
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2. CAS PRÀCTIC 

Partint de la premissa que l’estacionalitat turística condiciona l’aplicació dels 

sistemes i pràctiques s’han seleccionat com a cas pràctic els establiments 

d’allotjament turístic adherits al club de producte Golf del Patronat de Turisme 

Costa Brava – Girona, uns establiments emmarcats en un negoci ja 

desestacionalitzat però amb diferents períodes d’obertura, que permeten avaluar 

com el període d’obertura i la mida dels establiments d’allotjament condiciona 

l’aplicació de sistemes i pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels recursos 

humans i els seus resultats. 

Al llarg d’aquest capítol del treball, es respondran les hipòtesis plantejades a 

partir de la revisió literària realitzada al llarg del marc teòric, responent a la 

qüestió principal d’aquesta recerca i assolint l’objectiu general del treball. 

2.1. DEFINICIÓ DEL CAS PRÀCTIC 

Al llarg del marc teòric, amb les aportacions d’autors com Jolliffe i Farnsworth 

(2003) o Ainsworth i Purss (2009), s’ha determinat una diferència important en 

les estratègies de recursos humans dels negocis que combaten l’estacionalitat 

amb les seves estratègies de comercialització i els que s’adapten a aquesta sent 

més flexibles i reduint els temps d’obertura. Amb més probabilitat, segons 

aquests autors, els establiments que combaten l’estacionalitat són els que 

apliquen amb més probabilitat sistemes estables i pràctiques d’alt rendiment en 

la gestió dels recursos humans. 

El turisme de Golf serveix, segons Garau-Vadell, de Borja i Solé (2008) per 

aconseguir desestacionalitzar la demanda i augmentar el preu mig en 

destinacions massificades, com és el cas dels hotels de la regió Girona – Costa 

Brava, pel fet de tenir uns períodes de demanda diferents dels habituals en el 

turisme tradicional o de sol i platja. 

A Espanya, una destinació principalment de clima mediterrani, (Asociación de 

campos de Golf Costa Blanca, 2016) la demanda internacional de turisme de golf 

té els seus peaks als mesos de tardor i primavera. Durant aquests mesos les 

condicions meteorològiques són les millors per practicar aquest esport i 

combinar-ho amb altres activitats turístiques. 

El turisme tradicional, en canvi, té els seus peaks de demanda durant els mesos 

estivals, corresponent-se aquest període amb el moment de l’any amb una 

demanda més baixa de turisme de golf. La combinació de tots dos tipus de 

turisme pot servir, aleshores, per mantenir una important activitat turística en una 

destinació o empresa al llarg de tot l’any. 
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Il·lustració 1: Peacks de demanda. Turisme tradicional vs Turisme de golf. Font: Asociación de campos de 
golf Costa Blanca (2016). 

Degut a l’element desestacionalitzador del golf, els diferents agents que 

ofereixen principalment aquest producte o bé productes complementaris com 

són l’allotjament i el transport, s’han organitzat institucionalment per generar 

sinergies i millorar la competitivitat global. En el cas de la regió Girona – Costa 

Brava, ho han fet a partir del club de producte Golf del patronat de Turisme Costa 

Brava – Girona, que els permet maximitzar les economies d’escala i realitzar la 

promoció de la destinació a l’exterior. 

Pel que fa a la mida dels establiments d’allotjament, a la marca turística Costa 

Brava (Anuari Estadístic de Catalunya, 2015) que inclou els establiments de la 

província de Girona amb excepció dels establiments situats als Pirineus, la 

mitjana de places hoteleres als establiments hotelers sense distinció per 

categoria és de 140,29 places, que es podrien traduir a unes 70 habitacions 

dobles. 

7. Mitjana de places hoteleres als establiments hotelers de la marca Costa Brava per Categoria. Font: Institut 
d’estadística de Catalunya, (2015) 

 5 i GL 4* i 4*S 3* 2* 1* TOTAL 

Nombre d’establiments hotelers 
Regió Costa Brava (sense Pirineus) 

11 146 158 95 85 495 

Nombre de places hoteleres 
Regió Costa Brava (sense Pirineus) 

1443 28518 26464 7108 5911 69444 

Mitjana 131,18 195,33 167,49 74,82 69,44 140,29 

 
Autors com Merino i Bayo (2002), Ordiz, (2002), García (2013), Casanueva i 

Gallego (2012) i Dorado (1996) han donat importància a la mida dels 

establiments com a factor condicionant de l’aplicació de pràctiques i sistemes 

d’alt rendiment en la gestió de recursos humans però han relativitzat les eines de 

mesura d’aquesta mida a l’entorn analitzat. Aquest cas d’estudi; per tant, pren 

com a referència la mitjana d’habitacions dels establiments de la marca Costa 

Brava i del propi cas d’estudi com a referència comparativa entre els 

establiments. 
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2.2. POBLACIÓ D’ESTUDI 

La població d’estudi es correspon als 27 establiments d’allotjament turístic que 
formen part del club de producte Golf del patronat de Turisme Girona-Costa 
Brava. S’ha descartat la inclusió de l’associació de càmpings de Girona, membre 
en conjunt dins el club de promoció, perquè no tots els establiments que en 
formen part comercialitzen el producte golf i les seves grans capacitats 
suposarien un valor atípic en la mostra. 
 
A continuació es desenvolupa una fitxa dels establiments d’allotjament turístic 
que s’inclouen al cas d’estudi d’aquest treball: 
 
8. Establiments d'allotjament turístic del cas d'estudi. Elaboració pròpia 

Establiment * Ubicació Golf més 
proper 

Distànc
ia 

Aparthotel Ciutat de Palol 4 Platja 
d’Aro 

Golf d’Aro - 
Mas Nou 

7,6 km. 

Aparthotel Golf Beach 4 Pals Platja de Pals 1,4 km. 

Cosmosuite Hotel Boutique 4 Platja 
d’Aro 

Golf d’Aro - 
Mas Nou 

7,0 km. 

DoubleTree by Hilton Hotel & 
Spa Empordà 

4 Gualta Empordà Golf 0km 

Hapimag Masnou 4 Platja 
d’Aro 

Mas Nou 0km 

Hotel AC By Marriot Palau de 
Bellavista 

5 Girona PGA 
Catalunya 

18,8 km. 

Hotel Aiguablava 4 Begur Golf Platja de 
Pals 

11,7 km. 

Hotel Alga 4 Calella de 
Palafrugel
l 

Golf Platja de 
Pals 

16,5 km. 

Hotel Aromar 4 Platja 
d’Aro 

Golf d’Aro - 
Mas Nou 

6,9 km. 

Hotel Camiral at PGA 
Catalunya Resort 

5 Caldes de 
Malavella 

PGA 
Catalunya 

0km 

Hotel Carlemany 4 Girona PGA 
Catalunya 

18,2 km. 

Hotel Boutique Casa 
Granados 

4 Tossa de 
Mar 

Golf Costa 
Brava 

29,2 km. 

Hotel Castell d’Empordà 4 La Bisbal 
d’Empord
à 

Empordà Golf 13,2 km 

Hotel Clipper & Villas 4 Torroella 
de 
Montgrí 

Empordà Golf 5,5 km. 

Hotel Costa Brava 3 Platja 
d’Aro 

Golf d’Aro - 
Mas Nou 

6,9 km. 
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Hotel Garbí 3 Calella de 
Palafrugel
l 

Golf Platja de 
Pals 

17,1 km. 

Hotel Gran Ultònia 4 Girona PGA 
Catalunya 

18,1 km. 

Hotel NM Suites 4 Platja 
d'Aro 

Golf d’Aro - 
Mas Nou 

7,5 km. 

Hotel Peninsular 3 Girona PGA 
Catalunya 

18,0 km. 

Hotel Peralada Wine Spa & 
Golf 

5 Peralada Golf Peralada 0 km. 

Hotel Santa Marta 5 Lloret de 
Mar 

PGA 
Catalunya 

26,3 km. 

Torremirona Relais Hotel Golf 
& Spa 

4 Navata Torremirona 
Golf Club 

0 km. 

La Costa Golf & Beach Resort 4 Pals Golf Platja de 
Pals 

2,1 km. 

Mas Mauri Golf   HUT Regencós Golf Platja de 
Pals - 
Empordà Golf 

10,3 km. 
- 10,3 
km. 

S’Agaró Hotel 4 S'Agaró Golf Costa 
Brava 

8,1 km. 

Salles Hotel Mas Tapiolas 4S Santa 
Cristina 
d'Aro 

Golf Costa 
Brava 

3, 6 km. 

Silken Park Hotel San Jorge 4S Calonge Golf d'Aro - 
Mas Nou 

7,5 km. 

 
Entre els establiments de la població d’estudi hi ha establiments hotelers d’entre 
3 i 5 estrelles,  dos aparthotels de 4 estrelles i un habitatge d’ús turístic. N’hi ha 
que s’ubiquen en municipis urbans, a la ciutat de Girona,  a municipis costaners, 
com aquells situats als municipis de Platja d’Aro, S’Agaró, Santa Cristina d’Aro, 
Lloret de Mar, Calella de Palafrugell, Begur i Pals i d’altres ubicats a municipis 
d’interior com Regencós, Navata, Peralada, la Bisbal d’Empordà o Gualta. 
 
A l’anterior taula s’ha relacionat cadascun dels establiments amb el camp de golf 
adherit al club de producte Golf del patronat de turisme Costa Brava-Girona més 
proper i s’ha indicat la distància. 
 
Entre els establiments de la població n’hi ha des dels que se situen al voltant d’un 
camp de Golf fins als que tenen una distància de gairebé 30km fins al camp de 
Golf més proper. 
 
És necessari esmentar el cas dels hotels de ciutat i els hotels ubicats a primera 
línia de mar, que són el cas més descriptiu de la utilització de la comercialització 
del producte golf com una estratègia de segmentació que els permet ampliar la 
seva demanda en períodes tradicionalment de baixa activitat als seus públics 
objectius tradicionals. 
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La majoria dels establiments del cas d’estudi tenen uns períodes d’obertura 
considerable, que ronda entre els 225 i els 365 dies d’obertura. L’establiment 
turístic amb un període d’obertura més baix a la mostra obtinguda d’aquest cas 
d’estudi té un període d’obertura de 188 dies. 
 
Per tant, és necessari comentar que els establiments del cas d’estudi es 
caracteritzen per tenir uns períodes d’obertura més grans que els establiments 
tradicionals, però entre ells, tot i que tenen com a factor comú la utilització de la 
comercialització del producte Golf, existeixen certes diferències. 
 

  
Il·lustració 2. Període d'obertura dels establiments del cas d'estudi. Elaboració pròpia a partir de les 
respostes obtingudes. 

Pel que fa al nombre d’habitacions, els establiments adherits al club de producte 

Golf del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona tenen una mitjana de 62 

habitacions, una mitjana que s’apropa a la mitjana dels establiments de tota la 

regió. 

Entre els establiments del mateix club existeixen diferències importants pel que 

fa a aquesta variable, a la mostra es troben establiments d’allotjament d’entre 7 

i 140 habitacions. La majoria dels establiments, no obstant això, disposen d’entre 

39 i 100 habitacions. 
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Il·lustració 3. Nombre d'habitacions dels establiments del cas d'estudi. Elaboració pròpia a partir de les 
respostes obtingudes. 

2.3. MÈTODE D’OBTENCIÓ DE DADES 

Per a l’obtenció de les principals variables d’anàlisi, es va dissenyar un 
qüestionari a partir de la recerca realitzada al llarg del marc teòric. Aquest 
qüestionari va ser adreçat als directors i gestors de recursos humans dels 
establiments. Es va contactar via telefònica i per correu electrònic amb els 
establiments en diverses ocasions (entre tres i cinc) per concretar una visita o bé 
demanar la col·laboració a partir de vies telemàtiques. 
 
Les respostes s’han obtingut principalment per les vies online i telefònica. 
Majoritàriament han estat donades pels directors dels establiments, en dos casos 
pel personal del departament de recursos humans dels establiments, en dos 
casos per la subdirecció i en un dels casos, en un dels establiments de mida més 
petita, pel personal de recepció amb coneixements de la gestió global de 
l’establiment. L’índex de resposta d’aquest qüestionari ha estat del 70,37%. 

2.4. IDENTIFICACIÓ DE VARIABLES 

En aquest apartat es recullen les principal variables que s’analitzaran al cas 

d’estudi i s’especifica com han sigut mesurades. 
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Il·lustració 4. Resum de variables del cas d'estudi. Elaboració pròpia 

2.4.1. VARIABLES INDEPENDENTS 

Aquest treball estudia dues variables independents: el període d’obertura i el 

nombre d’habitacions. La variable “període d’obertura” és una variable numèrica 

que es correspon als dies de l’any durant els quals aquests romanen oberts. S’ha 

preguntat als enquestats al qüestionari mitjançant la pregunta “El seu establiment 

roman obert tot l’any? En cas negatiu indiqui el dia d’obertura d’aquesta 

temporada. Indiqui el dia de tancament d’aquesta temporada.” Els enquestats 

disposaven d’un calendari per senyalar lliurement aquestes dates. 

La variable “número d’habitacions” es va obtenir a partir de la pregunta oberta 

“Quantes habitacions té el seu establiment?” al qüestionari. 

2.4.2. VARIABLES DEPENDENTS I EINES DE MESURA 

S’han escollit com a variables dependents a estudiar en aquest cas d’estudi les 

següents variables: 

-TIPUS DE LIDERATGE: seguint la tipologia d’estils de lideratge Tannenbaum i 

Schmidt (1973) recollida per Porret (2000) i Dorado (1996), que servien per 

valorar la relació jeràrquica entre direcció i plantilla a l’hora de prendre decisions, 

es va preguntar als enquestats com es prenien les decisions al seu establiment 

i es van donar les següents opcions de resposta: 

1. El superior decideix i ordena que s’ha de fer 

2. El superior decideix, ordena i justifica o explica la seva decisió als 

col·laboradors. 

Període d'obertura / Nombre 
d'habitacions

Condicionants

Tipus de 
lideratge

Assignació de 
funcions de 

RRHH

Promig de 
treballadors

Categoria

Tipus de 
gestió

Sistemes de RRHH

Pràctiques d'alt 
rendiment

Resultats

Rotació de 
personal

Atracció de 
talent

Satisfacció 
de clients
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3. El superior decideix però permet que s’efectuïn preguntes sobre les 

seves decisions. 

4. El superior consulta als seus col·laboradors la seva proposta d’idees 

abans de decidir. 

5. El superior planteja el problema, sol·licita opinions i després decideix. 

6. El superior descriu el problema i exigeix als seus col·laboradors que 

prenguin decisions dins unes àrees delimitades prèviament. 

7. El superior permet als col·laboradors actuar en les àrees que ha 

establert. 

De manera que el tipus de lideratge a l’hora de prendre decisions 

determinarà la verticalitat de les organitzacions enquestades. Com més 

participació tinguin els col·laboradors o treballadors en la presa de 

decisions de l’organització, més horitzontal serà aquesta. 

-ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS: Es va obtenir a partir 

de la pregunta “Seleccioni l’opció que més s’adequa al seu establiment: a) les 

tasques de gestió del personal són portades a terme pel personal d’administració 

principalment, seguint les polítiques marcades per la direcció. b) Les tasques de 

gestió del personal són portades a terme pel personal d’administració i direcció 

principalment, seguint les polítiques i els sistemes marcats per una central. c) 

L’hotel disposa d’un departament de Recursos Humans propi que s’encarrega 

principalment de la gestió del personal, amb unes polítiques pròpies d’acord amb 

les estratègies de negoci”. 

Les preguntes per obtenir aquesta variable es van formular a partir dels models 

descrits per García (2013). L’autora estableix que els establiments que es 

corresponen a la primera opció són petits establiments amb un sistema molt 

limitat de recursos humans, els segons tindrien uns sistemes més avançats tot i 

tenir una estructura mitjana i els tercers són els que tindrien uns sistemes més 

formals i adreçats a una estratègia competitiva a partir dels recursos humans”. 

-PROMIG DE TREBALLADORS: S’obté a partir del qüestionari, mitjançant la 

pregunta oberta “quin és el promig de treballadors del seu establiment?” que els 

enquestats van contestar numèricament. 

-CATEGORIA: S’obté a partir d’una base de dades pròpia de la població, que 

contrasta les dades de la pàgina web del Patronat de turisme Costa Brava – 

Girona i el registre d’establiments turístics de Catalunya. 

-TIPUS DE GESTIÓ: Es va demanar als enquestats pel seu tipus de gestió. Els 

resultats es van agrupar en dues variables qualitatives: “establiment 

independent” i “establiment franquiciat o de cadena”; donat que ens interessa 

valorar, sobretot, si els establiments amb més dies d’obertura o amb un major 

nombre d’habitacions aprofiten, mitjançant el seu sistema d’explotació, les 

economies d’escala. 
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-SISTEMES DE RECURSOS HUMANS: El constructe “sistemes de recursos 

humans” estableix quines són les pràctiques que s’han d’incloure en un sistema 

de recursos humans. 

Totes aquestes pràctiques es van incloure com a apartats en una sola pregunta 

del qüestionari: “Com es porten a terme les següents pràctiques de Recursos 

Humans al seu establiment?”. Les opcions de resposta, inspirades en els models 

de García (2013) i seguint una escala Likert de l’1 al 5, van ser: 

 ·No es realitza 

 ·De manera improvisada, per experiència 

 ·De manera informal, però sistematitzadament i deliberada 

 ·De manera formal, sistematitzadament i deliberada 

 ·De manera formal, s’estableix al pla de recursos humans 

L’objectiu d’aquesta pregunta era; per tant, obtenir el grau de sistematització i 

formalització de cadascuna de les pràctiques de recursos humans. 

Per tal de quantificar el grau de sistematització i formalització de tot el sistema 

de gestió dels recursos humans dels establiments, s’ha fet una mitjana de les 

valoracions a cada resposta del constructe i, com que les escales de valoració 

no admeten valors decimals, s’han arrodonit a la següent escala de valoració: 

 -1: No es realitzen la majoria de pràctiques fonamentals. 

-2: Sistema improvisat: s’apliquen els processos de recursos humans de 

manera reactiva. 

-3: Sistema informal de recursos humans: els processos de recursos 

humans s’apliquen de forma deliberada però no segueixen un 

procediment definit. 

-4: Sistema de recursos humans formal: els processos de recursos 

humans s’apliquen de forma deliberada i segueixen uns procediments 

definits. 

-5: Es disposa d’un pla de recursos humans: els processos de recursos 

humans s’apliquen de forma deliberada, segueixen uns procediments 

definits i formalitzats per escrit. 

-PRÀCTIQUES D’ALT RENDIMENT: Són el conjunt de pràctiques recollides al 

constructe “pràctiques d’alt rendiment”. Totes elles es recullen a un apartat de 

preguntes, resposta de les quals és el grau d’acord pel que fa a la seva aplicació 

a l’establiment. Es mesura; per tant, el grau d’aplicació d’aquest tipus de 

pràctiques a partir de les afirmacions dels gestors, en una escala Likert de l’1 al 

5 a on 1 és gens d’acord, 2 és poc d’acord, 3 és d’acord, 4 és molt d’acord i 5 és 

totalment d’acord. 
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Com en el cas d’anterior, s’ha fet una mitjana entre la valoració de totes les 

variables del constructe i s’ha arrodonit per catalogar les respostes dins la 

següents escala de valoració: 

1- Grau d’aplicació nul 

2- Grau d’aplicació baix 

3- Grau d’aplicació mig 

4- Grau d’aplicació alt 

5- Grau d’aplicació molt alt 

-ROTACIÓ DE PERSONAL: Es selecciona entre els indicadors que formen el 

constructe “indicadors dels treballadors” per la seva rellevància entre el conjunt 

de variables que el formen. S’obté a partir de la pregunta “El nombre de noves 

contractacions i acomiadaments és elevat” que els gestors havien de respondre 

de nou amb el seu grau d’acord en una escala Likert de l’1 al 5. 

-ATRACCIÓ DE TALENT: Es selecciona entre els indicadors del constructe 

“Indicadors dels treballadors” perquè ens permet comparar la competitivitat dels 

establiments en matèria de capital humà. S’obté a partir de la pregunta 

“l’empresa no té dificultats per trobar personal amb talent”. Les respostes es van 

donar en una escala Likert de l’1 al 5 que mesurava el grau d’acord dels 

enquestats amb aquesta afirmació. Com que la pregunta estava plantejada a la 

inversa, a la interpretació dels resultats s’ha canviat el signe de la correlació de 

Pearson. 

-SATISFACCIÓ DELS CLIENTS: En un primer moment es valora preguntar als 

gestors per aquest indicador, però el resultat es considera poc representatiu. Per 

aquest motiu es decideix prendre com a eina de mesura la puntuació global de 

l’establiment a l’OTA principal a la destinació Espanya, que és segons Hinojosa 

(2006) el portal Booking.com, amb un 67% de la quota de mercat en aquest país. 

2.4.3. MESURES D’ASSOCIACIÓ 

Per al càlcul de la relació entre dues variables quantitatives s’ha fet ús de la 

Correlació de Pearson, que proporciona un valor de -1 a 1 per interpretar els 

resultats, a on zero és una relació nul·la, 1 és una relació perfecta i -1 és una 

relació perfecta inversa. 

Tot i que hi ha discrepància entre els investigadors en la interpretació de les 

escales de valoració, seguint el criteri de Coenders, Renart, et Alt (2009) les 

escales utilitzades per a la quantificació de les variables “sistemes de recursos 

humans” i “pràctiques d’alt rendiment”, aquestes han sigut considerades com a 

variables numèriques discretes, pel fet de tenir 5 o més punts de resposta.  

Per al càlcul de la relació entre variables quantitatives i qualitatives s’ha utilitzat 

l’estadístic η, que proporciona un valor de 0 a 1 per quantificar l’associació entre 

dues variables a on 0 és una relació imperfecta i 1 és una relació perfecta entre 

les variables. 
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L’estadístic η requereix, per a la interpretació de resultats de la mostra, de 

l’eliminació de valors atípics. No es van trobar valors atòpics a les variables 

numèriques obtingudes en aquest cas d’estudi. 

2.5. ANÀLISI DE RESULTATS 

En aquest apartat s’analitzen els resultats a partir de les respostes obtingudes i 

pel que fa al cas pràctic seleccionat. 

2.5.1. PERÍODE D’OBERTURA I FACTORS CONDICIONANTS DE L’APLICACIÓ DE 

PRÀCTIQUES D’ALT RENDIMENT 

En aquest subapartat es pretén confirmar o rebutjar la hipòtesi (H1) “El període 

d’obertura dels establiments d’allotjament turístic condiciona l’aplicació de 

pràctiques d’alt rendiment”. La relació condicionant entre les variables “període 

d’obertura” i “pràctiques d’alt rendiment” mitjançant l’anàlisi de la relació entre les 

dues variables, i l’anàlisi de la relació directa entre la variable “període d’obertura” 

i les principals variables condicionants de les pràctiques d’alt rendiment. 

2.5.1.1. RELACIÓ ENTRE “PERÍODE D’OBERTURA” I “PRÀCTIQUES D’ALT 

RENDIMENT 

Existeix relació directa entre les variables “període d’obertura” i “pràctiques d’alt 

rendiment” (Correlació de Pearson = 0,462). Al cas d’estudi es pot afirmar; per 

tant, la relació condicionant entre l’estacionalitat i l’aplicació de pràctiques d’alt 

rendiment. 

La variable període d’obertura és una variable dependent del constructe 

“condicionants de l’aplicació de sistemes i pràctiques d’alt rendiment”. No tenir 

en compte les relacions entre la variable “període d’obertura” i la resta de 

variables d’aquest constructe seria deixar de banda una part d’aquesta relació 

condicionant.  

Per tant, per tal d’analitzar la relació indirecta entre el període d’obertura i 

l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment als establiments d’allotjament turístic del 

cas d’estudi, a continuació s’analitza la relació condicionant entre el període 

d’obertura i les principals variables restants que conformen el constructe 

“condicionants de l’aplicació de sistemes i pràctiques d’alt rendiment”. 

2.5.1.2. RELACIÓ ENTRE PERÍODE D’OBERTURA I TIPUS DE LIDERATGE 

Existeix relació entre les variables “període d’obertura” i “tipus de lideratge” al 

cas d’estudi η=0,635. Tot i que  alguns dels hotels amb un període d’obertura 

més gran varen declarar exercir un tipus de lideratge força autocràtic, als 

resultats s’aprecia com els hotels amb un major període d’obertura tendeixen a 

aplicar un tipus de lideratge més participatiu. 

Podem afirmar; per tant, que al cas d’estudi el període d’obertura condiciona la 

jerarquització de les organitzacions. Les organitzacions amb un període 
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d’obertura més alt tendeixen a ser més horitzontals. Segons Acosta, Fernández 

i Mollón (2002) són aquest tipus d’organitzacions les que aconsegueixen un 

major compromís i satisfacció dels treballadors. No només el tipus de lideratge 

és una variable condicionant de l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment (Ordiz, 

2002) sinó que el propi estil directiu és per si sol una pràctica d’alt rendiment, ja 

que les pràctiques enfocades a la implicació dels treballadors amb l’organització 

estan considerades pràctiques d’alt rendiment (Jérez, Cabrera i Céspedes, 

2005). 

2.5.1.3. RELACIÓ ENTRE “PERÍODE D’OBERTURA” I “ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE 

RECURSOS HUMANS” 

Entre les variables “Període d’obertura” i “Assignació de les funcions de recursos 

humans” existeix una certa relació (η=0,321). Fent una interpretació dels 

resultats obtinguts, es pot apreciar com, tot i no existir una relació molt alta entre 

ambdues variables, els establiments amb una mitjana de més dies d’obertura 

tendeixen a donar més autonomia a la funció de recursos humans. 

S’ha desenvolupat al marc teòric que són les empreses mitjanes que apliquen 

els sistemes d’una central i les empreses que disposen d’un departament de 

recursos humans propi (García, 2013) són aquelles que apliquen sistemes més 

avançats de recursos humans i; per tant, les que apliquen amb més probabilitat 

pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels recursos humans (Ordiz, 2002).  

2.5.1.4. RELACIÓ ENTRE PERÍODE D’OBERTURA I NOMBRE DE TREBALLADORS 

No es pot afirmar la relació entre les variables “període d’obertura” i “promig de 

treballadors” al cas d’estudi (Correlació de Pearson = -0,022). El promig de 

treballadors va ser desenvolupat al llarg del marc teòric com una variable per 

mesurar la mida de les organitzacions.  

Dos establiments idèntics amb períodes d’obertura diferent necessitarien el 

mateix nombre de treballadors. El tret diferencial seria el nombre de dies a l’any 

durant el qual necessitarien aquests treballadors.  

No obstant això, es podria determinar que el fet d’haver de cobrir les vacances i 

incapacitats temporals en un període més concentrat de temps i amb una alta 

demanda podria suposar per a les empreses amb menys dies d’obertura a l’any 

la necessitat de contractar més personal. Jolliffe i Farnsworth (2003) diferencien 

entre els models de gestió de recursos humans que s’adapten a l’estacionalitat i 

aquells que la desafien. Al cas d’estudi els establiments amb un menor període 

d’obertura haurien trobat la fórmula de no requerir més personal que la resta 

d’establiments tot i possiblement tenir-ne més necessitat.  

Convindria, aleshores, analitzar més profundament quin és el volum de feina que 

contemplen les tasques dels llocs de treball a uns establiments respecte dels 

altres. Una sobrecàrrega de feina podria tenir afectacions negatives sobre la 
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motivació i la conseqüent rotació dels treballadors, variables que analitzem a 

continuació. 

2.5.1.5. RELACIÓ ENTRE PERÍODE D’OBERTURA I CATEGORIA 

Tot i que existeix una certa relació entre les variables “període d’obertura” i 

“categoria” (η=0,384), la interpretació dels resultats al cas d’estudi no permet 

confirmar o rebutjar la hipòtesi de relació entre aquestes variables. 

Les desviacions típiques a les mitjanes de dies d’obertura per a cada categoria 

són força elevades, però sí que s’aprecia una certa tendència a l’augment dels 

dies d’obertura entre els hotels de 4* i els hotels de 4*S i 5 estrelles.  

La relació entre la categoria dels establiments i la utilització d’estratègies de 

diferenciació no s’ha estudiat amb detall en aquest treball, però si s’ha determinat 

al marc teòric una relació positiva entre les variables “categoria”, “sistemes de 

recursos humans” i les pràctiques d’alt rendiment que tenen a veure amb la 

contractació a llarg termini. La contractació a llarg termini és, segons Jerez, 

Cabrera i Céspedes (2005) una pràctica d’alt rendiment. 

2.5.1.6. RELACIÓ ENTRE “PERÍODE D’OBERTURA” I “TIPUS DE GESTIÓ” 

Al cas d’estudi la relació és insignificant (η=0,142). L’anàlisi de les mitjanes a les 

diferents opcions de la variable “tipus de gestió” no permet extreure conclusions 

sobre la relació positiva entre ambdues variables. Per tant, als establiments 

d’allotjament turístic adherits al club de producte Golf del Patronat de Turisme 

Costa Brava-Girona les variables “període d’obertura” i “tipus de gestió”, que 

formen part del constructe “condicionants dels sistemes i pràctiques d’alt 

rendiment” tenen entre elles una relació independent. 

2.5.1.7. RELACIÓ ENTRE “PERÍODE D’OBERTURA” I “SISTEMES DE RECURSOS 

HUMANS" 

Entre les variables “Període d’obertura” i “Sistemes de recursos humans” existeix 

una certa relació positiva (correlació de Pearson = 0,225).  

Existeix una diferència notable entre la correlació entre el període d’obertura i els 

sistemes de gestió de recursos humans, i la correlació d’aquesta primera variable 

amb l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment. 

La variable “sistemes de recursos humans”, basada en els models de García, 

2013, quantifica el grau de sistematització i formalització de les pràctiques de 

recursos humans. Al cas d’estudi, s’ha demostrat que el període d’obertura 

condiciona aquest grau de sistematització i formalització de les pràctiques i  

l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment. 
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La diferència entre aquests dos constructes, ve donada perquè les pràctiques 

d’alt rendiment, són pràctiques  de recursos humans que poden estar o no 

sistematitzades, i que tenen a veure directament amb la motivació del personal 

(Madera, Darson et alt (2016). Totes les pràctiques d’alt rendiment són 

pràctiques de recursos humans, però només les pràctiques de recursos humans 

que apliquen polítiques adreçades a la motivació dels treballadors són 

considerades pràctiques d’alt rendiment. 

De manera que, podem concloure que al cas d’estudi, tot i que les organitzacions 

amb uns sistemes de gestió de recursos humans més avançat, entenent que un 

sistema de recursos humans és més avançat a mesura que està més 

sistematitzat i formalitzat (García, 2013), apliquen amb més probabilitat 

pràctiques d’alt rendiment (Ordiz, 2002), hi ha certa independència entre els 

constructes i el període d’obertura condicionaria més a l’aplicació de pràctiques 

d’alt rendiment que no pas a la sistematització i formalització de les pràctiques 

de recursos humans. 

2.5.2. PERÍODE D’OBERTURA I RESULTATS ASSOCIATS AL CAPITAL HUMÀ 

En aquest subapartat es pretén confirmar o rebutjar la hipòtesi H2 “El període 

d’obertura condiciona els resultats directament associats al capital humà”. S’ha 

considerat que les variables més representatives dels constructes “indicadors 

dels treballadors” i “indicadors d’operacions”, que ens permeten quantificar els 

resultats directament associats al capital humà a partir de les dades obtingudes 

dels gestors de recursos humans, són la rotació el personal i l’atracció de nous 

treballadors amb talent. La satisfacció dels clients ha sigut obtinguda a partir de 

les puntuacions globals dels establiments al portal Booking.com. 

2.5.2.1. RELACIÓ ENTRE PERÍODE D’OBERTURA I ROTACIÓ DE PERSONAL 

Entre les variables “període d’obertura” i “rotació de personal” existeix una certa 

relació inversa (Correlació de Pearson = -0,206) al cas d’estudi. A més període 

d’obertura, els establiments tindrien menys rotació de personal, entesa com al 

nombre de noves contractacions i acomiadaments (García, 2013). 

Les organitzacions que pateixen més estacionalitat prioritzen el treball a curt 

termini versus el treball a llarg termini i sostenible (Baum, 1999).  

La rotació de personal a més, està relacionada amb la motivació dels treballadors 

i s’ha estudiat al marc teòric l’existència de factors associats al món laboral i 

personal que tenen repercussions negatives en la motivació dels treballadors 

(Valverde, Calabuig et alt, 2010). 

La necessitat de tenir ingressos al llarg de tot l’any per poder satisfer les 

necessitats personals i familiars es podria apreciar com un factor desmotivador 

del capital humà a les empreses que tenen un període d’obertura més baix. 
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2.5.2.2. RELACIÓ ENTRE PERÍODE D’OBERTURA I CAPACITAT D’ATRACCIÓ DE NOUS 

TREBALLADORS AMB TALENT” 

Les variables “període d’obertura” i “capacitat d’atracció de nous treballadors 

amb talent” estan relacionades (Correlació de Pearson = 0,242). Al cas d’estudi 

les empreses amb més dies d’obertura a l’any són les més capaces d’atreure 

nou personal amb talent. Podem afirmar, que les empreses amb un major 

període d’obertura són més competitives en matèria de capital humà que la resta. 

Són aquestes mateixes empreses les que apliquen amb més probabilitat 

sistemes i pràctiques d’alt rendiment i les que aconsegueixen una major 

motivació dels treballadors, eliminant el factor desmotivant que l’estacionalitat 

suposa per al capital humà. 

2.5.2.3. RELACIÓ ENTRE PERÍODE D’OBERTURA I SATISFACCIÓ DELS CLIENTS 

La relació entre “període d’obertura” i la “satisfacció dels clients”, mesurada a 

partir de la correlació entre aquesta primera variable i la puntuació global dels 

establiments al portal Booking.com, és existent (Correlació de Pearson 0,252) al 

cas d’estudi. 

S’ha valorat anteriorment com el període d’obertura condiciona directament els 

sistemes i pràctiques d’alt rendiment. La relació entre pràctiques d’alt rendiment 

i indicadors dels treballadors és, segons la teoria, positiva. També ho és la relació 

entre aquesta última agrupació d’indicadors i els indicadors d’operacions, entre 

els quals es troba la satisfacció dels clients.  

2.5.3. NOMBRE D’HABITACIONS I FACTORS CONDICIONANTS DE L’APLICACIÓ DE 

PRÀCTIQUES D’ALT RENDIMENT 

Amb aquest apartat es pretén confirmar o rebutjar la hipòtesi “el nombre 

d’habitacions dels establiments d’allotjament turístic condiciona l’aplicació de 

pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels recursos humans” al cas pràctic. 

S’analitzarà la relació directa i indirecta entre aquestes dues variables. La relació 

indirecta es determinarà a partir de la relació directa entre la variable “nombre 

d’habitacions” i la resta de variables dependents seleccionades del constructe 

“condicionants de sistemes i pràctiques d’alt rendiment”. 

2.5.3.1. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I PRÀCTIQUES D’ALT 

RENDIMENT 

La relació entre el número d’habitacions dels establiments d’allotjament turístic 

del cas d’estudi i l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment és alta (Correlació de 

Pearson = 0,625). 

Tal com s’estableix a la teoria (Ordiz, 2002), la mida dels establiments condiciona 

l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment al cas d’estudi. La relació entre aquestes 

variables és la relació més forta detectada al cas d’estudi. 
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2.5.3.2. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I TIPUS DE LIDERATGE 

Hi ha relació entre les variables “nombre d’habitacions” i “tipus de lideratge” (η= 

0,584). Els hotels amb un major nombre d’habitacions tendeixen a adoptar una 

posició central entre les organitzacions més participatives i les més autòcrates. 

Les organitzacions amb un nombre inferior d’habitacions tendeixen a ser més 

jeràrquiques. Són els establiments mitjans els que tendeixen a disposar 

d’organitzacions més horitzontals al cas d’estudi. 

Aquesta relació podria ser resultat de diferents factors. Als establiments del cas 

d’estudi, es podria donar entre els establiments d’allotjament turístic més petits 

una cultura poc orientada als clients interns de l’empresa i basada en una relació 

jeràrquica entre el gestor de l’establiment i els seus treballadors. Els establiments 

amb una mitjana d’habitacions mitja, són els que més tendeixen a esdevenir 

organitzacions més participatives. En un punt mig de jerarquització se situarien 

els grans establiments. 

2.5.3.3. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I ASSIGNACIÓ DE LES 

FUNCIONS DE RECURSOS HUMANS 

La relació entre les variables “nombre d’habitacions” i “assignació de les funcions 

de recursos humans” és molt baixa (η=0,107). Al cas d’estudi, la diferència entre 

la mitjana de número d’habitacions per a cada opció de resposta de la variable 

“assignació de les funcions de recursos humans” és força baixa i les desviacions 

no permeten visualitzar la tendència. 

2.5.3.4. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I NOMBRE DE TREBALLADORS 

La relació entre el nombre d’habitacions i el nombre de treballadors va ser també 

molt petita (Correlació de pearson = 0,174). Existeixen altres variables, com la 

categoria, que condicionen la variable “nombre de treballadors” (Marco i Úberda, 

2013). Un establiment podria disposar de més o menys treballadors depenent de 

les seves estratègies de negoci. El nombre d’habitacions, a més, és una variable 

que podria afectar menys al nombre de treballadors que altres variables com la 

capacitat de la zona de restauració, l’existència de serveis complementaris com 

un gimnàs, un spa, o de grans zones comuns.  

Els establiments del cas d’estudi estan molt atomitzats, la majoria d’ells disposa 

d’uns serveis complementaris similars. No obstant això,  la mateixa demanda de 

cada establiment i variables com la subcontractació d’activitats podrien afectar  

també aquesta variable. 

2.5.3.5. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I PERIODE D’OBERTURA 

Existeix una certa relació positiva entre el nombre d’habitacions i el període 

d’obertura dels establiments del cas d’estudi (Correlació de Pearson = 0,262). 
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Els establiments de major categoria tendeixen a obrir durant un major període i 

també a disposar d’un major nombre d’habitacions. 

Donada la no relació entre el número de treballadors i el nombre d’habitacions al 

cas d’estudi, són diferents les interpretacions que podem realitzar d’aquest 

resultat. 

D’una banda es podria considerar que els costos variables dels establiments que 

obren durant tot l’any són baixos en proporció als costos fixos que es mantenen 

tot i el tancament de l’establiment, fet que motiva a ampliar aquest període 

d’obertura. 

Una altra possible interpretació, seria el fet que els establiments amb un major 

període d’obertura, poden haver assolit gràcies a les seves estratègies de 

diferenciació, uns nivells d’ingressos suficientment òptims per cobrir les seves 

despeses fixes i variables. 

2.5.3.6. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I CATEGORIA 

Entre les variables “nombre d’habitacions” i “categoria” existeix una certa relació 

(η=0,360). En fer una anàlisi dels resultats s’aprecia la tendència que a major 

categoria, major és la mitjana d’habitacions dels establiments del cas d’estudi. 

2.5.3.7. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I TIPUS DE GESTIÓ 

La relació entre les variables “nombre d’habitacions” i “tipus de gestió” és 

inexistent al cas d’estudi (η=0,034). Aquestes dues variables condicionants 

serien aleshores independents entre elles als establiments de la mostra. 

2.5.3.8. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I SISTEMES DE RECURSOS 

HUMANS 

La relació entre les variables “nombre d’habitacions” i “sistemes de recursos 

humans” és inexistent (η=0,032). A l’anterior estudi entre les variables “període 

d’obertura” i “sistema d’explotació” s’ha explicat la independència d’aquests dos 

constructes entre si. Aquesta independència és encara més apreciable quan 

s’estudia el factor condicionant “nombre d’habitacions”. 

Al cas d’estudi es rebutja la hipòtesi de García, (2013) que estableix que a major 

mida de l’empresa més sistematitzat i més formalitzat estarà el seu sistema de 

recursos humans. En canvi, la dependència entre la mida de l’empresa i 

l’aplicació de pràctiques  d’alt rendiment és força estreta. 

Els grans establiments de la mostra, sense la necessitat de sistematitzar i 

formalitzar els seus sistemes de recursos humans, són més propensos a aplicar 

pràctiques d’alt rendiment. 
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2.5.4. NOMBRE D’HABITACIONS I RESULTATS ASSOCIATS AL CAPITAL HUMÀ 

En aquest subapartat es pretén confirmar o rebutjar la hipòtesi “El nombre 

d’habitacions dels establiments d’allotjament turístic condiciona els resultats 

directament associats al capital humà” al cas d’estudi. S’ha considerat que les 

variables més representatives dels constructes “indicadors dels treballadors” i 

“indicadors d’operacions”, que ens permeten quantificar els resultats directament 

associats al capital humà, són la rotació el personal, l’atracció de nous 

treballadors amb talent i la satisfacció dels clients. 

2.5.4.1. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I ROTACIÓ DE PERSONAL 

Existeix una certa relació invertida entre les variables “nombre d’habitacions” i 

“rotació de personal” (correlació de Pearson = -0,169). 

Tot i que el nombre d’habitacions repercuteix positivament a l’aplicació de 

pràctiques d’alt rendiment, al cas d’estudi la rotació de personal és més gran per 

als establiments de major mida. La motivació dels treballadors i la rotació, pot 

venir donada com s’ha estudiat al marc teòric per factors endògens i/o exògens 

a l’organització (Valverde, Calabuig et alt, 2010). 

2.5.4.2. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I ATRACCIÓ DE NOUS 

TREBALLADORS AMB TALENT 

Existeix relació invertida entre les variables “nombre d’habitacions” i “atracció de 

nous treballadors amb talent” al cas d’estudi (Correlació de Pearson = -0,429). 

Tot i aplicar més pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels recursos humans, 

els establiments d’allotjament turístic de la mostra amb un major nombre 

d’habitacions tenen més dificultats per atreure nous treballadors amb talent que 

la resta. 

O bé les pràctiques d’alt rendiment no estarien sent ben aplicades, o bé la 

mateixa variable nombre d’habitacions i/o les altres variables condicionants de 

les pràctiques d’alt rendiment estarien afectant negativament els resultats de 

l’aplicació d’aquestes pràctiques. 

2.5.4.3. RELACIÓ ENTRE NOMBRE D’HABITACIONS I SATISFACCIÓ DELS CLIENTS. 

La relació entre el nombre d’habitacions i la satisfacció dels clients és inexistent 

al cas d’estudi (-0,014). Com a les variables anteriors, tot i la existència d’una 

relació positiva entre la relació entre el nombre d’habitacions i l’aplicació de 

pràctiques d’alt rendiment, els resultats de l’aplicació d’aquestes pràctiques no 

tenen una relació positiva amb la variable “nombre d’habitacions”. De nou, altres 

factors condicionants o la mateixa variable “nombre d’habitacions” podrien 

repercutir negativament en la satisfacció dels clients. 
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C.  CONCLUSIONS, DISCUSSIONS I FUTURA 

RECERCA 

La conclusió principal d’aquest treball és la relació directa existent entre el 

període d’obertura o el nombre d’habitacions i l’aplicació de pràctiques d’alt 

rendiment en la gestió dels recursos humans als establiments d’allotjament 

turístic adherits al club de producte Golf del Patronat de Turisme Costa Brava – 

Girona.  

Els establiments amb un major període d’obertura apliquen més pràctiques d’alt 

rendiment en la gestió dels recursos humans al cas d’estudi (Correlació de 

Pearson = 0,462). També ho fan els establiments d’allotjament amb un major 

nombre d’habitacions (Correlació de Pearson = 0,625). La mida dels 

establiments, mesurada a partir del seu nombre d’habitacions condicionaria més 

l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment que no pas el període d’obertura 

(0,625>0,462). 

Aquestes dues variables tenen també relació directa amb altres variables que 

condicionen l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment en la gestió dels 

establiments d’allotjament turístic, tals com són el tipus de lideratge, l’assignació 

de funcions de recursos humans i els sistemes de recursos humans. 

Els gestors dels establiments d’allotjament turístic amb un major període 

d’obertura tendeixen, en el cas d’estudi, a exercir un tipus de lideratge més 

participatiu. La relació entre el tipus de lideratge i l’aplicació de pràctiques d’alt 

rendiment ha resultat ser força elevada (η= 0,635). 

La relació entre el nombre d’habitacions i el tipus de lideratge és també positiva 

i considerable (η = 0,584), però en aquest cas, no són els establiments més grans 

aquells que disposen d’organitzacions més participatives sinó que ho són els 

establiments mitjans. És als establiments més petits de la població d’estudi on 

s’exerceix un lideratge més autocràtic, mentre el poder de decisió als grans 

establiments es situaria en un punt mig entre la direcció i els treballadors. 

El període d’obertura condiciona en cert grau l’autonomia de la funció dels 

recursos humans (η = 0,321), de manera que els establiments que obren durant 

més dies a l’any són els més propensos a aplicar els sistemes i pràctiques de 

recursos humans d’una central o a gestionar les tasques de la funció de recursos 

humans des d’un departament independent. El nombre d’habitacions en canvi no 

esdevé un factor molt condicionant per l’assignació de funcions de recursos 

humans al cas d’estudi. Tot i les relacions establertes entre aquestes variables a 

la literatura, la relació entre el nombre d’habitacions i l’assignació de funcions de 

recursos humans és feble (η=0,107). 

En el cas d’estudi no s’ha pogut demostrar la relació entre el període d’obertura 

i el  nombre de treballadors. La relació entre el nombre de treballadors i el nombre 

d’habitacions és també molt feble. Existirien, per tant, altres variables que 
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condicionarien el nombre de treballadors d’una organització més enllà del 

número d’habitacions dels establiments. Seria interessant analitzar en una futura 

recerca si el període d’obertura i el nombre d’habitacions afecten la sobrecàrrega 

de les tasques dels llocs de treball i conseqüentment la motivació i la rotació dels 

treballadors.   

El nombre d’habitacions condiciona el període d’obertura dels establiments en el 

cas d’estudi. Existeix una certa relació entre les dues variables principals 

d’aquest treball (Correlació de Pearson = 0,262). De manera que als 

establiments d’allotjament turístic adherits al club de Promoció de Golf del 

Patronat Costa Brava – Turisme, el període d’obertura tendeix a ser més gran 

als establiments amb un major nombre d’habitacions. 

Tot i que la literatura estableix una relació condicionant entre els sistemes 

avançats de recursos humans i l’aplicació de pràctiques d’alt rendiment, aquests 

dos constructes han resultat mantenir relacions diferents amb les relacions que 

els condicionen. Per exemple, és més probable que un establiment estacional 

sistematitzi i formalitzi les seves pràctiques que no pas que apliqui pràctiques 

d’alt rendiment perquè inclourà al seu sistema pràctiques que s’adapten a 

l’estacionalitat i no la combaten, pràctiques que són incompatibles amb 

l’aplicació d’algunes de les pràctiques d’alt rendiment.  

També es rebutja, en el cas d’estudi, la hipòtesi recollida al marc teòric que són 

els establiments més grans aquells que amb més probabilitat sistematitzen i 

formalitzen els seus sistemes de recursos humans tot i l’estreta relació existent 

(Correlació de Pearson = 0,625) entre el nombre d’habitacions i l’aplicació de 

pràctiques d’alt rendiment. 

El nombre d’habitacions i la categoria mantenen una relació positiva (η=0,360), i 

els establiments de més estrelles apliquen amb més probabilitat pràctiques d’alt 

rendiment que la resta. En canvi, la relació entre aquesta última variable i el 

període d’obertura és molt feble (η = 0,142). 

El nombre d’habitacions i el període d’obertura dels establiments mantenen una 

relació gairebé inexistent amb el tipus de gestió al cas d’estudi (η=0,142 i η = 

0,034 respectivament). Per tant, aquestes variables condicionarien de manera 

independent les pràctiques i sistemes d’alt rendiment en la gestió dels recursos 

humans dels establiments del cas d’estudi. 

Pel que fa als resultats associats al capital humà de les organitzacions, el període 

d’obertura i el nombre d’habitacions condicionen de manera diferent les variables 

estudiades en aquest treball. 

La relació entre el període d’obertura i la rotació de personal és inversa i és més 

forta que la relació entre el nombre d’habitacions i aquesta mateixa variable 

(Correlació de Pearson = -0,206 i -0,169 respectivament). De manera que el 

període d’obertura i el nombre d’habitacions són variables que disminueixen els 
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índex de rotació de personal i és el període d’obertura la variable que afecta més 

aquest resultat. 

Tot i que són les empreses d’allotjament turístic amb un major nombre 

d’habitacions les més propenses a aplicar pràctiques d’alt rendiment en la gestió 

de recursos humans, aquestes no són capaces d’obtenir els millors resultats de 

l’aplicació d’aquest tipus de pràctiques. La relació entre el nombre d’habitacions 

i l’atracció de talent és inversa (correlació de pearson = -0,429) i el nombre 

d’habitacions i la satisfacció dels clients mantenen una relació d’independència 

al cas d’estudi. (-0,014).  

El nombre d’habitacions, per tant, condiciona negativament o és independent 

dels resultats associats al capital humà. Els establiments més grans es podrien 

veure obligats a aplicar més pràctiques d’alt rendiment que altres establiments 

per ser competitives en aquest àmbit en el seu entorn, ja que la mida de 

l’establiment podria afectar negativament els resultats associats directament al 

capital humà. 

D’altra banda, un major període d’obertura dels establiments del cas d’estudi 

condiciona positivament tant l’atracció de nous treballadors amb talent 

(correlació de pearson = 0,242) com la satisfacció dels clients (0,252). De 

manera que aquesta variable condicionaria positivament els resultats 

directament associats al capital humà. 

Seria convenient estudiar, en una futura investigació, la relació entre totes les 

variables dels constructes “sistemes de recursos humans” i “pràctiques d’alt 

rendiment” per determinar quines són les que mantenen més relació entre elles.  

L’associació entre tot un sistema de recursos humans i l’aplicació de tots els tipus 

de pràctiques d’alt rendiment és feble en aquest cas d’estudi perquè s’han 

estudiat com dos constructes, sense tenir en compte les relacions entre les 

variables que els formen. 

S’ha pogut apreciar en aquest treball com les variables que estarien més 

relacionades amb la cultura empresarial, com són el tipus de lideratge o la 

categoria dels establiments, es veuen condicionades sobretot per l’estacionalitat 

dels establiments turístics. 

Aquesta recerca, pel seu tipus de mostreig i pels alts graus de significació 

obtinguts a la majoria de les associacions entre variables, no permet fer 

conclusions sobre una població major o casos d’estudi similars. No obstant això, 

cal esmentar que la relació entre el nombre d’habitacions i l’aplicació de 

pràctiques d’alt rendiment, i la relació inversa entre el nombre d’habitacions i la 

capacitat d’atreure talent van tenir uns graus de significació molt baixos, propers 

a 0,05. Seria interessant, per tant, realitzar un estudi d’aquestes variables a altres 

poblacions de característiques similars per arribar a conclusions més 

genèriques. 
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Un estudi interessant podria centrar-se en l’avaluació de perquè les relacions 

entre el nombre d’habitacions i els resultats associats directament al capital humà 

no tenen una correlació positiva al cas d’estudi, tot i que són els establiments 

més grans aquells que apliquen pràctiques d’alt rendiment. 

També convindria contemplar en una futura investigació altres variables de la 

mida dels establiments i no limitar aquesta variable al nombre d’habitacions, ja 

que s’ha arribat a la conclusió que hi ha altres factors, com podrien ser els serveis 

addicionals, la categoria dels establiments, les capacitats de les zones de 

restauració i sales, o el mateix posicionament estratègic de les empreses pel que 

fa als recursos humans, que podrien condicionar el nombre de treballadors de 

l’empresa, una variable que es contempla també a la literatura com a eina de 

mesura de la mida de les empreses turístiques. 
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