
El factor humà és un dels aspectes més rellevants dels sectors sanitaris i socials.

En general, un rendiment més alt en el lloc de treball va lligat a una alta satisfacció laboral.

D’aquí l' interès de comptar amb eïnes que permetin mesurar d’una forma més objectiva el grau

de satisfacció dels professionals.

ENQUESTA PERCEPCIÓ DEL PERSONAL

Aquesta enquesta es basa en un qüestionari de 37 

preguntes, dissenyat per avaluar diferents dimensions 

de la percepció de l’entorn laboral per part dels 

professionals. Les dimensions són:

• Sentiment de pertinença i adhesió a 

l’organització.

• Reconeixement i motivació en el lloc de treball.

• Lideratge, comunicació i ambient de treball.

• Formació, docència i recerca.

ENQUESTA  DE RISC PSICOSOCIAL

Aquesta enquesta dóna resposta a la Llei de prevenció 

de riscos laborals (*), on s’estableix que les empreses 

avaluïn els riscos derivats del treball.

L’objectiu és analitzar les condicions de treball nocives per 

a la salut, des del punt de vista de les exigències 

psicològiques del treball.

Està organitzat en 4 Blocs i té 38 preguntes principals, 

amb sub-preguntes. Els Blocs són:

• Doble presencia.

• Salut i benestar personal.

• Condicions de treball.

• Continguts i exigències de la feina.

El qüestionari es basa en un qüestionari 

estandarditzat i fiable, el Qüestionari 

Psicosocial de Copenhage, CoPsoQ/ Istas21, 

versió mitja per a empreses de més de 25 

treballadors/es, validat per Sindicats i pel 

Departament d’Empresa i Ocupació.

Qüestionari amb un número reduït de

preguntes, que recull un ampli ventall de

perspectives.

Enquesta de Percepció del Personal i del Risc 

Psicosocial

1 Què ens aporten aquestes enquestes ?

2 Quin aspectes tenen en compte les enquestes ?

(*) Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) .



ADAPTACIÓ DELS 

QÜESTIONARIS

RECOLLIDA DELS 

QÜESTIONARIS

ELABORACIÓ DE 

L’INFORME

COMUNICACIÓ 

DELS RESULTATS

• Identificar variables de 

segmentació.

• Adaptar els 

qüestionaris.

• Sessió de comunicació 

a tot el personal.

• Distribució dels 

qüestionaris.

• Respondre els 

qüestionaris.

• Explotació de les 

dades.

• Elaboració de 

l’informe.

• Comunicació dels 

resultats als actors 

implicats ( Direcció, 

Comitè de Seguretat i 

Salut, professionals).

“ Un dels valors de la Fundació Unió és crear espais per compartir. Inclòs en aquest servei , oferim la 

possibilitat de participar  en un informe amb la comparativa dels resultats d’aquestes enquestes”.

Informe de Percepció del Personal Informe de Risc Psicosocial

3 Quines són les fases per l’elaboració de les enquestes ?

4 Quina informació n’obtindrem ?

Els informes dels resultats de les enquestes presenten d’una forma gràfica i visual l’estat de

cadascuna de les dimensions analitzades, segmentant la informació per lloc de treball,

departament, torn, sexe, etc.

6 A quines entitats s’han realitzat ?

Per a més informació:    Telèfon  93 552 9207    email:  joanmferrer@uch.cat o perepascal@uch.cat

Quin és el cost del projecte?
El cost està en funció del número d’empleats de l'organització. S’aplicarà un descompte a les

entitats que contractin el Pack d'Enquesta de Percepció del Personal + Risc Psicosocial.
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