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Introducció 
 

Factors Psicosocials 
 

Els Factors Psicosocials són aquelles característiques de les condicions de treball, i sobretot 

de la seva organització, que afecten a la salut de les persones mitjançant mecanismes 

psicològics o  fisiològics als quals també anomenem estrès. En termes de prevenció de riscos 

laborals, els factors psicosocials representen l’exposició, sent l’organització del treball l’origen 

d’aquesta exposició i l’estrès el detonant de l’efecte, és a dir, la malaltia o l’alteració de la salut 

que es pot produir. 
 
 

 
 

S’ha constatat que l'ocupació millora la qualitat de vida de la persona discapacitada, perquè li 

permet una major independència, autonomia, així com afavoreix les seves relacions socials. Però 

cal tenir en compte que, aquest mateix treball li pot ocasionar uns riscos, que en aquest cas 

s'acusen més a les persones treballadores especialment sensibles. 

 
La qualitat de vida laboral de les persones amb discapacitat, dependrà de tots aquells elements 

constitutius del medi ambient de treball (condicions ambientals, organització del treball, 

contingut del lloc, horaris, salari, salut i seguretat laboral, ritme de treball, etc.), és a dir, de la 

naturalesa i característiques de les condicions laborals, la qual cosa ens porta a parlar de factors 

psicosocials. 

 
Parlem de factors psicosocials nocius quan es produeix un desequilibri entre demandes laborals  

i recursos personals que originarien riscos del tipus: estrès laboral, burnout o síndrome del 

cremat, mobbing o assetjament psicològic, reduint lògicament la qualitat de vida laboral. 

 

Les persones amb discapacitat, també estan exposades a riscos psicosocials relacionats amb el 

seu lloc de treball. Les avaluacions i mesures preventives seran les que contribuiran a la millora 

de la qualitat de vida laboral de les persones amb discapacitat  intel∙lectual, propiciant un entorn 

segur i saludable en el qual la persona treballadora es senti satisfeta. 
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L’Article 14 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació d'avaluar i 

controlar els riscos psicosocials. Aquesta obligació ha de ser exercida, fins i tot més 

rigorosament, en cas dels/les treballadors/es especialment sensibles que refereix l’article 25.1 de la 

llei, que estableix: 

 
L'empresari ha de garantir de manera específica la protecció dels treballadors/res que, 

per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells 

que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin 

especialment sensibles als riscos derivats del treball. Amb aquesta finalitat, ha de tenir 

en compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, en funció d'aquestes, 

adoptarà les mesures preventives i de protecció necessàries. 

 
Per tant, és essencial establir un model per a la prevenció i control de Riscos psicosocials a les 

empreses, tenint en compte el seu impacte en la salut de les persones treballadores 

especialment sensibles. No hem d’oblidar que les característiques de les condicions i 

l’organització del treball són percebudes per l’individu en funció de la seva pròpia estructura de 

personalitat, el que provoca que cadascú faci la seva pròpia interpretació de la realitat, donant‐

se diferents composicions de l’entorn davant de la mateixa situació. 
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1. Definició de l’eina 
 

 

 

 

 

 

El Mètode d’Avaluació de Riscos 

Psicosocials ARIPSO, s'ha desenvolupat 

sota la supervisió de l'Associació de 

Lectura Fàcil per verificar que segueix les 

pautes internacionals per a ser 

comprensible per a la diversitat de 

persones a les quals va dirigida: el 

contingut, el llenguatge, il·lustracions i 

també del disseny gràfic i posterior 

maquetació. 

 

Accedir a la informació en format de Lectura Fàcil és principalment un dret social legalment 

reconegut i una necessitat innegociable en quant a les accions preventives, i així ho  reconeix, 

tal com s'ha esmentat anteriorment, la Llei de PRL, ja que aquestes han d'arribar a qualsevol 

persona treballadora. 

 

Segons estudis internacionals, més d'un 25% de la població no arriba al nivell d'alfabetització o 

d'habilitats lectores que es podria esperar. Són moltes les causes que expliquen les dificultats 

de lectura i molt diverses les persones que poden beneficiar‐se dels materials de Lectura Fàcil.  

 

El Mètode d’Avaluació de Riscos Psicosocials ARIPSO, s'adreça a tothom, però especialment a 

aquelles persones amb dificultats lectores transitòries (immigració, incorporació tardana a la 

lectura, escolarització deficient, trastorns de l'aprenentatge, etc.) o permanents (diversitat 

funcional, discapacitats sensorials o psíquiques, senilitat, etc.). 

 

Una altra particularitat del Mètode d’Avaluació de Riscos Psicosocials ARIPSO, és la introducció 

d'eines digital / TICs que permet identificar i anticipar els riscos psicosocials en base les 

característiques pròpies de les persones amb discapacitat; afavorint d'aquesta manera la 

inclusió i diversitat global en les empreses en general i en els Centres Especials de Treball (CET'S) 

en parti cular. 

 

Finalment, es varen contemplar totes les 

formes de llenguatge no sexista, però la 

Lectura Fàcil (LF) és un moviment 

internacional que promou la simplificació de 

textos amb l’objectiu de fer‐los accessibles 

a tothom, i en aquest sentit, les formes 

dobles de gènere o els genèrics resulten de 

difícil comprensió, i no s’han utilitzat 

sempre en l’eina, atès que el primer signe de 

respecte a les persones és la claredat del 

missatge. 
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Les bases teòriques de l’eina 
 

El Mètode d’Avaluació de Riscos Psicosocials ARIPSO, es basa en el nou paradigma emergent 

que situa la persona en el centre del procés de l'avaluació‐intervenció. Aquest model d'atenció 

centrada en la persona pretén que l'organització s'orienti des de les necessitats, drets i 

preferències de les persones que hi treballen. Les decisions són sistèmiques i han d'anar 

orientades a les persones, des dels valors propis d'aquestes. Així doncs, les dimensions del model 

estan associades a les possibles dissonàncies persona i tasca i persona i lloc de treball així com a 

persona i organització. No obstant això, aquest model estima el suport social familiar com una 

quarta dissonància a avaluar. 

 
Els fonaments teòrics del Mètode d’Avaluació de Riscos Psicosocials ARIPSO corresponen 

inicialment a dos reconeguts models teòrics. Aquests són el Model de Demanda ‐ Control ‐ 

Suport Social (Karasek, 1979) i el Model de Desequilibri Esforç ‐ Recompensa (Siegrist, 2006), 

inclosos en mètodes d'avaluació del risc psicosocial a les organitzacions, com ara el conegut 

ISTAS o FPSICO, així com, si considerem la bibliografia, tot i que aquesta pugui ser molt reduïda 

en riscos psicosocials i discapacitat, hi ha alguns estudis de riscos psicosocials, en relació a altres 

variables; i on s'ha fet ús sovint el Job Content Questionnarie (Karasek, 1979), traduït i adaptat 

per Flors i Jenaro, 2005. 

 
El model de Karasek principalment se centra en les demandes del treball (enteses com a 

quantitat de treball i les seves exigències), el grau d'autonomia en el treball i suport social rebut 

per explicar l'estrès. L'exposició a altes demandes del treball en combinació amb poca 

autonomia i baix suport social deixa a la persona treballadora en una situació de risc per a la 

salut i benestar. 

 
El model de Siegrist, per la seva banda, proposa que el treball és un lloc on es produeixen 

intercanvis socials entre els diferents actors, com la persona treballadora i el/la seu/va 

ocupador/a. Aquests intercanvis es basen en la idea de reciprocitat social i equitat, el que es veu 

afectat per les expectatives de cada part (contracte psicològic). En concret, Siegrist planteja que 

l'estrès passa  quan hi ha un desequilibri entre els esforços fets en el treball i la recompensa o 

reconeixement                      rebut. 

 
El Mètode d’Avaluació de Riscos Psicosocials ARIPSO, inclou entre les seves dimensions 

l'autoeficàcia, atenent als estudis que posen de manifest que les persones treballadores amb 

discapacitat poden comptar amb una nivell alt d'autoeficàcia laboral, que els atorga confiança 

per dur a terme les seves tasques de manera efectiva, assolir els objectius del lloc de treball i ser 

persistents davant les dificultats. L’autoeficàcia influeix sobre la forma en què la persona 

treballadora avalua la seva habilitat personal per utilitzar el control sobre el lloc de treball 

(Schaubroeck i Merritt, 1997; Schaubroeck et al., 2000), facilita l'enfrontament de les demandes 

del treball (Bandura, 2001 ), permet que utilitzin els recursos disponibles, com el suport social 

per a l'exercici de les tasques (Hobfoll, 1989), i se sentin capaços de controlar el seu ambient de 

treball (Xanthopoulou et al., 2007). 
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Això afavoreix també l'enfrontament efectiu de les exigències (Bandura, 2001). Per tant, cal que 

tots aquests ‐el control sobre el lloc de treball, el suport social i l’autoeficàcia‐ siguin promoguts 

dins de l'entorn laboral per a la millora del benestar d'aquestes persones treballadores (Schaufeli 

i Bakker, 2004; Xanthopoulou et al. , 2007). 

 

En aquest sentit, hi ha estudis que posen de manifest que les persones amb discapacitat 

intel∙lectual experimenten el que s'ha definit com engagement laboral. En l'àmbit de la 

discapacitat intel·lectual tampoc hi ha estudis que hagin analitzat aquest constructe amb aquest 

tipus de persones treballadores ni que hagin informat sobre els beneficis del foment de 

l'engagement com  a estratègia protectora enfront dels riscos laborals psicosocials. Igual que ocorre 

amb el burnout, tampoc hi ha estudis d'engagement en aquest tipus de persones treballadores, 

de manera que conèixer els punts forts o aquells aspectes que constitueixen fortaleses laborals 

també va ser una cosa que va convenir considerar interessant de cara a futures intervencions 

per potenciar la salut laboral. Així doncs, els resultats obtinguts per Jurat, van posar de manifest 

que les persones treballadores amb discapacitat intel·lectual també arribaven a experimentar 

determinades situacions d'engagement en els seus treballs, d'"il∙lusió laboral". 

 
Finalment, s'ha considerat incloure una dimensió, el suport familiar, encara que en el nostre 

model de prevenció no es consideren de manera implícita els aspectes extra laborals, el suport 

familiar es considera una forma de suport social, tot i que s'ofereix fora de l'entorn laboral; s'ha 

considerat aspectes relacionats amb l'entorn familiar, així com l'ajuda que la persona treballadora 

rep dels  membres de la seva família, de la mateixa manera que les relacions socials i hàbits 

saludables fora de l'entorn familiar. No oblidem, que l'objectiu principal dels CETs és fer un 

treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat, que tenen com a finalitat 

assegurar un treball remunerat, així com; la prestació de serveis d'ajustament personal i social, 

que necessiti el personal amb discapacitat. En conseqüència, aquests aspectes o dimensió és 

especialment rellevant en el cas de les persones discapacitades i per a la seva avaluació, s'ha 

considerat el Qüestionari de factors de risc psicosocial extralaborals, pres del Ministeri de la 

Bateria d'instruments per a l'avaluació de factors de risc psicosocial. Protecció Social de la 

República de Colòmbia (2010).  
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L'estructura final del qüestionari es basa en les dimensions que es desenvolupen en el següent 

apartat i es concreten en blocs. Parlem de blocs o també de pantalles, atès que els ítems s'han 

agrupat en funció del seu redactat, per facilitar la seva comprensió. Cada un dels blocs del 

Mètode d’Avaluació de Riscos Psicosocials ARIPSO es destaca amb un determinat color, 

atenent les indicacions de lectura fàcil, veure exemple Fig 1: 

 

 
Fig. 1. Exemple disseny de la pantalla 
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Fitxa de l’eina 
 

Objectiu Identificar, anticipar i avaluar de manera comprensible i entenedora per a la diversitat de 

persones amb discapacitat, i de manera inclusiva, per totes les persones treballadores d’una 
organització; la presència de factors de risc psicosocial en els diferents llocs de treball d’aquesta, així 
com evidenciar les mesures de gestió en l'àmbit dels riscos psicosocials en el treball, per part de les 
organitzacions i institucions, que augmentin el benestar de les persones. 

 
 

Abast Contribuir a que la gestió dels riscos psicosocials PSL doni resposta a les necessitats dels CET’s, 

a les empreses i institucions del país, permetent el seu ús en tot tipus d'organitzacions laborals, lliurant 

orientacions útils i actualitzades. L’impacte del projecte comprèn les 8 demarcacions del territori català: 

Barcelona, Penedès, Tarragona, Girona, Catalunya Central, Lleida, Pirineu i Aran, i finalment Terres de 

l’Ebre. 

Destinataris Està dissenyat per ser utilitzat en organitzacions i institucions, independent del sector i 

grandària, amb finalitats d'avaluació, prevenció i investigació. Els destinataris son persones 

treballadores de parla catalana i castellana, amb i sense certificat de discapacitat, de diferents CET’s. 

 
 
 
 
 
 
 

Usuaris Aquest instrument entén per usuaris a tots/es aquells/es encarregats/es d'aplicar 

l'instrument en les organitzacions i institucions, i que conformen el comitè d'aplicació. D'aquesta 

manera, està dissenyat per ser aplicat pels/les responsables dels riscos laborals en les empreses i 

institucions; especialment per part dels/les professionals de l'àmbit de la prevenció de riscos, de la 

gestió de persones, entre d'altres (per exemple: tècnics de prevenció de riscos, professionals de RRHH, 

professionals de les àrees de la salut, psicologia i ciències socials amb formació en l’àmbit dels riscos 

laborals i integrants  dels comitès paritaris d'higiene i seguretat). 

 

 

(*) El qüestionari segueix les pautes internacionals de Lectura Fàcil, per facilitar‐ne la comprensió. 

La lectura fàcil són tots aquells materials lectors elaborats amb especial cura per poder ser llegits i 

entesos per tots/es aquells/es que tenen dificultats lectores i/o de comprensió. 
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2. Primers Resultats 

 
A continuació, tenint en compte el procés en el qual es troba actualment el Mètode d’Avaluació 

de Riscos Psicosocials ARIPSO, s’adjunten els resultats agrupats per pantalla, d’acord a 

l’estructura de l’eina (veure Taula 1). 

 

Taula 1. Estructura de l’eina 
 

Dimensions 

 
Pantalla 

Exigències de la tasca A LA FEINA HE DE… 

 
 

 
Domini 

 

A LA FEINA PUC … 

 

A LA FEINA PUC … / QUAN SOC A LA FEINA… 

 

QUAN SOC A LA FEINA 

 

Compromís 

 

QUAN SOC A LA FEINA 

 
 

Suport 

 

LES PERSONES QUE TREBALLEN AMB MI 

 

A CASA…/ AMB LA FAMILIA…/ FORA DE LA FEINA… 

 

Lideratge 

 

LA MEVA PERSONA RESPONSABLE DIRECTA 

 

Integració a l’organització 

 

EN GENERAL, SOBRE L'EMPRESA I LA FEINA 

 

Estabilitat laboral 

 

EN GENERAL, SOBRE L'EMPRESA I LA FEINA 

 

La definició de les dimensions o factors estudiats responen a:  
 

1. Exigències de la tasca: Es defineix com la quantitat o volum i esforç que requereix la feina.  

2. Domini: Allò que fa referència a tenir marge de decisió, d’autonomia, respecte al 

contingut i les condicions de treball.  

3. Compromís: Sensació de connexió i realització efectiva amb les seves activitats en el 

treball. Facilita afrontar les exigències de la feina.  

4. Suport: El recolzament social tracta del fet de rebre el tipus d’ajuda que es necessita en 

un moment donat per part dels companys i familiars.  

5. Lideratge: Relacionat amb la qualitat de la gestió d’equips humans per assegurar el 

creixement personal, la motivació i el benestar de les persones treballadores.  

6. Integració a l’organització: Interès que mostra la persona treballadora per l’organització, 

i percepció que té aquest/a sobre l’interès que té l’organització pel seu benestar.  

7. Estabilitat laboral: Preocupació pel futur en relació a l’ocupació i als canvis en les 

condicions de treball.  
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  Mostra participant 
 

La recollida de les dades, per part del personal de Sepra, SCC., es va dur a terme en horari de 

treball de forma presencial i en petits grups de màxim 15 persones en data de 9, 10 i 11 de març, 

d’acord amb les instruccions del Mètode d’Avaluació de Riscos Psicosocials ARIPSO.   

 

Durant les sessions presencials se'ls va explicar a les persones assistents l'objecte d'estudi així 

com la forma d'emplenar el qüestionari i la importància de la veracitat de les respostes. 

 

La informatització de les dades ha estat mecanitzada durant el mes de maig de 2022 per part de 

personal tècnic de Sepra, SCC. 

 

Així mateix, aquest Informe de resultats, d’acord amb Mètode d’Avaluació de Riscos 

Psicosocials ARIPSO ha estat elaborat durant el mes de maig 2022 per Susanna Rubiol Vilalta. 

 

La participació va ser d’una mostra de 173 persones d’una població de 200 persones 

treballadores, el que representa un 86,5% de taxa de participació. Es considera una taxa de 

participació acceptable a partir del 60%, doncs superar aquesta quantitat fa que els resultats 

siguin representatius i vàlids.  

 

L'elecció de les variables independents de l'estudi s'ha realitzat en funció dels col·lectius que, a 

criteri tècnic, podien aportar informació d'anàlisi rellevant. En conseqüència, es tenen en 

compte les característiques demogràfiques gènere i edat, així com específiques dels llocs de 

treball, antiguitat en l’empresa i si les persones treballadores disposen d’un certificat de 

discapacitat o no.  

  

Les dades demogràfiques segons gènere, mostren que més de la meitat de la mostra son homes 

(52,6%), tal i com s’observa en el següent gràfic.  

 

 
 

 

47,4%

52,6%

Hombres Mujeres
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Les dades demogràfiques segons edat, mostren que més de la meitat de la mostra son persones 

de més de 45 anys (54,3%), tal i com s’observa en el següent gràfic.  

 

 

 
 

 

La distribució de la mostra per torns de treball, apunta que el torn de matins és el més 

predominant (42,4%), seguit del torn de partit (29,7%),  tal i com s’observa en el següent gràfic.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

17,3%

28,3%
54,3%

Menos de 31 años Entre 31 y 45 años Más de 45 años

29,7%

18,6%

42,4%

5,8%

3,5%

Partido Rotatorio Mañana Tarde Nit
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Finalment, segons la variable antiguitat, el grup de persones amb una antiguitat de més de 10 

anys és el més nombrós (45,7%), tal i com s’observa en el següent gràfic.  

 

 
 

En funció de la variable si les persones disposen o no d’un Certificat de Discapacitat, 67 persones 

d’ACUDAM en disposa, el que suposa el 39% de la mostra  i 106 no, el que suposa el 61% de la 

mostra.  

 

 

 

 

 
  

32,9%

21,4%

45,7%

Menos de 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años
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Resultats  

 

Els resultats que a continuació es mostren, s’expressen agrupats per pantalles, així com per 

freqüència i el seu nivell de risc, segons el color. Aquelles situacions desfavorables per a les 

persones treballadores s’han pintat en vermell, aquelles situacions Inter mitges en dos groc 

diferents, més fosc seria per aquelles situacions altrament desfavorables i més clar, per 

situacions internitzes, i finalment el verd, per aquelles situacions favorables per a la salut i 

benestar emocional de les persones treballadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE 

En el trabajo tengo que… 12,5% 25,9% 28,7% 32,9% 

En el trabajo puedo... 18,0% 34,5% 22,0% 25,4% 

Mi responsable directo…  17,1% 29,4% 24,1% 29,5% 

Cuando estoy en el 

trabajo…  
6,3% 15,0% 35,8% 42,9% 

Las personas que trabajan 

conmigo... 
4,7% 12,8% 35,4% 47,2% 

En general, sobre la 

empresa y el trabajo… 
10,2% 18,9% 31,3% 39,6% 

En casa…  10,3% 21,4% 27,4% 40,9% 

Con la familia... 6,4% 20,0% 24,8% 48,9% 

Fuera del trabajo... 4,6% 14,6% 26,8% 53,9% 
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A partir dels resultats anteriors, a continuació es mostren els resultats desglossant el que 

anomenem pantalla, això ens permet comprovar quins son aquells ítems inclosos, i les 

valoracions de cada un d’ells.  

 

Així doncs, en relació a la feina he de,  l’ítem que penalitza més en quan exigències de la tasca, 

fa referència a la necessitat de les persones treballadores d’estar concentrades així com la 

necessitat de fixar-se en petits detalls i ajudar a persones amb necessitats diferents. Aquells 

ítems que més afavoreixen son els que fan referència a fer coses innecessàries.  

 

 
 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Estar muy concentrado 0,6% 8,1% 30,6% 60,7% 

Memorizar mucha información 4,6% 24,3% 37,0% 34,1% 

Tomar decisiones difíciles 20,8% 49,7% 21,4% 8,1% 

Fijarme en los pequeños detalles 0,0% 12,1% 39,3% 48,6% 

Trabajar sin parar porqué tengo muchas cosas que 
hacer 

2,3% 16,2% 50,3% 31,2% 

Ayudar a personas con necesidades diferentes 2,3% 26,0% 24,3% 47,4% 

Disimular mis emociones 15,0% 39,3% 27,2% 18,5% 

Hacer cosas innecesarias 46,2% 39,9% 8,7% 5,2% 

Estar atento sobre todo de la producción 20,2% 17,3% 19,7% 42,8% 

 

  

3,51

3,01

2,17

3,36
3,10 3,17

2,49
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2,85
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de la
producción

En el trabajo tengo que...
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En referència a les possibilitats que atorga el treball, l’ítem que penalitza més en quan 

exigències de la tasca, fa referència al poder de decisió i autonomia de les persones 

treballadores, tot i això, els ítems més favorables son els relacionats en que en el treball les 

persones treballadores poden aplicar els seus coneixements així com desenvolupar les seves 

habilitats i aprendre coses noves. 

 

 
 

 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Desarrollar mis habilidades 7,5% 24,3% 31,2% 37,0% 

Aplicar mis conocimientos 4,6% 24,9% 26,6% 43,9% 

Aprender cosas nuevas 5,2% 27,2% 31,2% 36,4% 

Parar cuando lo necesito 9,8% 42,8% 19,1% 28,3% 

Decidir cuánto trabajo realizo durante el día 46,8% 24,9% 16,2% 12,1% 

Decidir mi ritmo de trabajo 23,1% 37,0% 17,9% 22,0% 

Cambiar el orden de las tareas que debo 
realizar 

34,7% 34,1% 22,0% 9,2% 

Parar para atender algún asunto personal 12,1% 61,3% 12,1% 14,5% 

 
  

2,98
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1,94

2,39

2,06
2,29

Desarrollar mis
habilidades

Aplicar mis
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En el trabajo puedo...
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En referència al responsable directe, l’ítem que penalitza més és el meu responsable directe em 

distribueix les tasques per facilitar-me el treball i m’ajuda a progressar, tot i això, mentre els 

ítems més favorables son el meu responsable directe em dona les instruccions clares, té en 

compte les meves opinions i m’anima a fer millor la meva feina. 
 

 
 

 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Me da instrucciones claras 4,6% 17,3% 33,5% 44,5% 

Me ayuda a organizar mejor mi trabajo 17,9% 31,8% 23,7% 26,6% 

Tiene en cuenta mis opiniones 11,0% 31,8% 25,4% 31,8% 

Me anima a hacer mejor mi trabajo 19,7% 29,5% 20,2% 30,6% 

Distribuye mis tareas para facilitarme el 
trabajo 

26,6% 28,3% 25,4% 19,7% 

Me ayuda a progresar 22,0% 30,6% 22,0% 25,4% 

Me ayuda a solucionar los problemas de 
trabajo 

8,1% 34,1% 26,0% 31,8% 

Me ayuda cuando lo necesito 4,6% 27,2% 27,7% 40,5% 

Me pregunta qué información necesito 39,3% 33,5% 12,7% 14,5% 

 
  

3,18

2,59
2,78

2,62
2,38

2,51

2,82
3,04

2,02

Me da
instrucciones

claras

Me ayuda a
organizar
mejor mi
trabajo

Tiene en
cuenta mis
opiniones

Me anima a
hacer mejor
mi trabajo

Distribuye
mis tareas

para
facilitarme el

trabajo

Me ayuda a
progresar

Me ayuda a
solucionar los
problemas de

trabajo

Me ayuda
cuando lo
necesito

Me pregunta
qué

información
necesito

Mi responsable directo...
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Aquells ítems que fan referència a quan estic en el treball, l’ítem que penalitza més és “em 

donen tasques segons les meves capacitats”, mentre els ítems més favorables son estic 

concentrat/da amb el meu treball i em costa resoldre els conflictes amb clients o ciutadans. 
 

 
 

 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Me dan órdenes contradictorias 37,6% 43,4% 13,9% 5,2% 

Me dan tareas según mis capacidades 19,7% 16,2% 27,7% 36,4% 

Tengo facilidad para crear un buen ambiente de trabajo 4,0% 9,2% 37,6% 49,1% 

Me siento con energía 4,0% 22,0% 35,8% 38,2% 

Me siento con fuerza y ganas de trabajar 4,0% 23,1% 38,2% 34,7% 

Estoy contento con mi trabajo 2,3% 13,3% 40,5% 43,9% 

Estoy concentrado en mi trabajo 0,6% 2,3% 26,6% 70,5% 

El tiempo pasa deprisa 6,9% 12,7% 38,7% 41,6% 

Mis problemas personales o familiares afectan a mi 
trabajo 

47,4% 39,3% 8,7% 4,6% 

Mis problemas personales o familiares me quitan la 
energía que necesito para trabajar 

42,8% 42,2% 6,4% 8,7% 

Me cuesta solucionar los conflictos con clientes o 
ciudadanos 

53,8% 35,8% 6,4% 4,0% 

La formación que recibo me ayuda en mi trabajo 8,7% 29,5% 29,5% 32,4% 

La formación que recibo me ayuda personal y 
profesionalmente 

8,7% 31,2% 30,6% 29,5% 

 
  

3,13
2,81

3,32
3,08 3,03

3,26
3,67

3,15 3,29 3,19
3,39

2,86 2,81

Cuando estoy en el trabajo...
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Aquells ítems que fan referència a les persones que treballen amb mi, els ítems més favorables 

són: “crec que tenen problemes amb mi” i “em tracten malament”, mentre els que penalitzen 

més, tot i en un tant per cent baix, son aquells que fan referència a les relacions interpersonals 

en el grup (em fan sentir a part del grup i solucionem els problemes de manera respectuosa). 
 

 
 
 
 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Me tratan de manera respetuosa 4,0% 9,8% 37,0% 49,1% 

Me hacen sentir a gusto 2,9% 11,0% 40,5% 45,7% 

Me tratan mal 64,2% 30,1% 4,6% 1,2% 

Solucionamos los problemas de forma 
respetuosa 

3,5% 19,7% 39,9% 37,0% 

Me hacen sentir parte del equipo 9,8% 13,9% 34,1% 42,2% 

Colaboramos para trabajar en equipo 6,4% 13,3% 42,2% 38,2% 

Me ayudan cuando tengo dificultades 4,6% 23,7% 28,9% 42,8% 

Nos ayudamos los unos a los otros 2,3% 15,6% 38,2% 43,9% 

Me responden de malas maneras cuando tengo 
alguna duda 

47,4% 43,4% 5,2% 4,0% 

Creo que tienen problemas conmigo 63,6% 23,7% 7,5% 5,2% 

Siento que formo parte de mi equipo o brigada de 
trabajo 

7,5% 16,2% 31,2% 45,1% 

 
 

  

3,31 3,29
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Las personas que trabajan conmigo...
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En general, sobre l’empresa i el treball, els ítems més favorables són: m’interesso pel bon 

funcionament de l’empresa i estic orgullós del meu treball, sent els més desfavorables els que 

fan referència a la por pel canvi de condicions i a la resolució dels problemes emocionals. 
  

 
 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Me gustaría cambiar las tareas o responsabilidades que 
tengo 

33,5% 40,5% 16,2% 9,8% 

Me intereso por el buen funcionamiento de la empresa 3,5% 11,6% 22,0% 63,0% 

La empresa se interesa por saber cómo se encuentran sus 
trabajadores 

11,6% 30,1% 33,5% 24,9% 

Siento orgullo de trabajar en esta empresa 4,0% 15,0% 32,4% 48,6% 

Me gusta cómo se resuelven los problemas emocionales 12,1% 38,2% 30,1% 19,7% 

Soy feliz cuando estoy trabajando 2,3% 19,1% 37,6% 41,0% 

Mi trabajo me inspira 6,4% 27,7% 33,5% 32,4% 

Estoy orgulloso de mi trabajo 2,3% 11,6% 32,9% 53,2% 

Tengo miedo de que me cambien las condiciones de 
trabajo, por ejemplo; horario, lugar, tareas, etc. 

45,1% 31,2% 11,6% 12,1% 

Tengo miedo de perder el trabajo 56,6% 28,3% 2,3% 12,7% 

Estoy satisfecho con el sueldo que recibo 35,3% 24,9% 22,0% 17,9% 
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En general, sobre la empresa y el trabajo...
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En general, a casa, les persones treballadores d’ACUDAM, es senten majoritàriament còmodes 

malgrat l’ítem més desfavorable és aquell que fa referència a parlar amb entusiasme de les 

persones amb les quals treballen.   

 

 
 
 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Hablo con entusiasmo de las personas con las que 
trabajo 

15,0% 32,9% 31,2% 20,8% 

Puedo descansar cuando lo necesito 2,3% 17,9% 32,9% 46,8% 

Me siento cómodo 1,7% 1,7% 17,9% 78,6% 

Sigo pensando en el trabajo 27,7% 31,8% 26,6% 13,9% 

Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de 
ir a trabajar 

18,5% 27,7% 23,1% 30,6% 
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Amb la família, les persones treballadores d’ACUDAM poden comptar amb ella quan tenen 

problemes, tenen bona comunicació i poden parlar del que els passa, malgrat no hi parlen gaire 

de la feina. 

 
 

 
 

 
 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Tengo una buena comunicación 2,3% 7,0% 18,0% 72,7% 

Puedo contar con ella cuando tengo problemas 1,2% 6,9% 12,1% 79,8% 

Puedo hablar sobre las cosas que me pasan 2,3% 11,6% 15,6% 70,5% 

Hablo del trabajo 13,3% 47,4% 25,4% 13,9% 

Mi familia se interesa por mi trabajo 7,5% 27,2% 37,0% 28,3% 

Paso poco tiempo porque tengo mucho trabajo 28,3% 40,5% 19,7% 11,6% 

 
 
  

3,61 3,71
3,54

2,40

2,86 2,86

Tengo una buena
comunicación

Puedo contar con
ella cuando tengo

problemas

Puedo hablar sobre
las cosas que me

pasan

Hablo del trabajo Mi familia se
interesa por mi

trabajo

R Paso poco tiempo
porque tengo
mucho trabajo

Con mi familia...



Mètode D’AVALUACIÓ DELS RISCOS PSICOSOCIALS en el TREBALL 

SePrA, Servei de Prevenció Integral SCC Departament de prevenció i Salut Susanna Rubiol Vilalta 6/05/2022 Pàg 23 de 31 

 

 

 
 

Fora de la feina, les persones treballadores d’ACUDAM tenen bones relacions amb els seus 

amics i amigues.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE 

Hago diferentes actividades de ocio en mi 
tiempo libre 

4,6% 22,5% 29,5% 43,4% 

Las relaciones con mis amigos y amigas son 
buenas 

2,3% 3,5% 22,0% 72,3% 

Hablo bien de la empresa con otras personas 6,9% 17,9% 28,9% 46,2% 
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3. Mesures Preventives/Correctores 
 

Les mesures d'intervenció psicosocial, necessàries després d’una avaluació dels riscos 

psicosocials, poden anar dirigides a les condicions de treball (buscant la màxima adaptació 

possible entre les demandes i característiques individuals de les persones treballadores) o a 

facilitar a les persones recursos per donar respostes a les exigències del seu treball. Malgrat 

aquest principi, també és cert que s’hauran d’aplicar ajustant‐les a les possibilitats de l'empresa 

i tenint en compte la seva realitat organitzativa. 

 

 
Fig. 2. Nivells d’intervenció psicosocial 

Així doncs, l’avaluació psicosocial ha de complementar‐se amb la fase d'intervenció: definició, 

planificació,  execució i seguiment d'actuacions preventives concretes dirigides a reduir o eliminar 

l'exposició a factors de risc, atenent a tres nivells possibles d’intervenció; a nivell de la tasca, a 

nivell de la posició i a nivell organitzacional (veure Fig.2). 

 Com a pauta general es recomana: 

• Dur a terme una anàlisi adequada dels riscos, recolzant‐nos, quan sigui necessari i si hi 

ha la possibilitat, en altres fonts d'informació addicional als resultats d'aquesta eina si 

aquestes ens permeten analitzar amb més profunditat les causes de l'exposició 

psicosocial. 

• Tenir un enfocament d'actuació global i sistemàtic, establint prioritats i planificant les accions. 

• Buscar solucions a mida i específics, ajustant les recomanacions preventives genèriques 
tant com sigui possible a les característiques dels llocs de treball i persones que els 
ocupen. 

• Que el procés d'intervenció sigui el més participatiu possible: es pot crear un grup de 
treball, format per personal PRL, comandaments intermedis, personal de suport o 
psicòlegs que col·laboren habitualment en els centres. Sempre que sigui possible, hem 
de tractar d'incloure a les persones treballadores en aquest procés. 

MODEL I TERVE CIÓ TASCA POSICIÓ  OR A IT ACIÓ

Fora de la feina... 
Amb la família...
A casa...

1er nivell

 er nivell

3er nivell
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En general, sobre l ' empresa i  el treball 

Les persones que treballen amb mi...
 uan es c a la feina... 
El meu responsable directe...

A la feina puc...
A la feina  nc que...
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Algunes recomanacions genèriques que poden servir d’orientació a l’hora de definir accions 

concretes: 

 
• Quan sigui possible organitzativament i d'acord amb el concepte d'ajustament raonable, 

adaptar les tasques a les capacitats de cada treballador. Dissenyar el contingut del 
treball per estendre al màxim les capacitats necessàries per desenvolupar‐lo, dins el 
perfil de cada discapacitat. 

• Definir normes i instruccions clares del treball (objectius, responsabilitat, qualitat, 
mètodes, recurs, etc.). Assegurar que els comandaments directes es mostren disponibles 
i propers, i que ofereixen l'ajuda necessària per desenvolupar el treball tenint en compte 
les diferències individuals. 

• Promoure, en la mesura que les característiques individuals ho permetin, una major 
autonomia de la persona treballadora en referència a l'ordre, la planificació i la forma 
d'execució de les tasques, així com en referència al ritme de treball. 

• Impulsar mesures per facilitar la flexibilitat horària. Establir, sempre que sigui possible, 
mecanismes que permetin a les persones treballadores participar en l'organització 
d'horaris de treball i descansos. 

• Proporcionar informació sobre com s'està fent l'obra. Premiar freqüentment l'esforç i 
els èxits, tant individuals com col·lectiu (reforç verbal o escrit, actes públics de 
reconeixement intern i/o amb les famílies, etc.). 

• Sempre que l'organització del treball ho permet, dissenyar els espais i processos de 
treball d'una manera que afavoreix el contacte visual i auditiu entre els treballadors/es. 

• Per exemple, reduir els nivells sonors per tal que no interfereixin en l’atenció necessària 
per executar la tasca i que no obstaculitzen la comunicació. 

 
En resum, no és possible donar recomanacions concretes sinó que, basat en aquestes directrius 

generals, s’haurà de tenir en compte el context en el qual s’ha d'aplicar, tenint en compte els 

riscos identificats, a qui van adreçades les accions i preveient un programa d'actuació que tingui 

en consideració aspectes com ara: objectius perseguits, terminis i recursos necessaris, assignació 

de responsables, seguiment dels resultats obtinguts, etc. 

 
Quan es produeix un desequilibri entre les exigències i els recursos, és quan s’estaria generant 

una situació d’estrès per a la persona treballadora i una reducció en la percepció de la qualitat 

de vida o la satisfacció laboral, fet que tindria sèries repercussions per a l’individu, tant en la seva 

salut física, com psicològica, generant‐se absentisme, disminució de la productivitat i qualitat 

entre d’altres. 

 
La reducció en la percepció de la qualitat de vida laboral ve determinada per la percepció de: 

• una alta qualitat de vida, 

• la possibilitat d’opinar sobre aspectes relacionats amb el treball, 

• la preocupació del supervisor cap al benestar dels seus treballadors/es, 

• oportunitat de realitzar diverses coses en el treball, 

• alta satisfacció laboral, 

• satisfacció amb les habilitats i les experiències adquirides a través de treball 

• i l'ajuda del supervisor per acabar les tasques quan és necessari. 
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Per contra, es pot dir que la satisfacció laboral es prediu, per aquest ordre, per la percepció de: 

• tenir temps per acabar les tasques (és a dir, càrrega de treball baixa), 

• una alta satisfacció amb la qualitat de vida laboral, 

• que el treball proporciona els diners suficients per comprar el que vols, 

• una baixa demanda física en la realització del treball, 

• que la feina que fa és important o paga la pena per si mateix o als altres, i 

• que la feina requereix períodes d'intensa concentració. 

 
Així doncs, davant l'existència de demandes i recursos, així com davant el desequilibri percebut 

per la persona treballadora, que afectarà la seva qualitat de vida laboral, calen intervencions 

adreçades a reduir les exigències i potenciar els recursos, sent aquesta una tasca d'obligatori 

compliment per a totes aquelles empreses i organitzacions compromeses amb la qualitat i 

millorar la salut de les persones treballadores que en ella desenvolupen la seva activitat laboral. 

 
Entre les intervencions individuals que es pot posar en marxa per reduir els riscos, destaquen les 
següents: 

• entrenament en la relaxació i la resolució de problemes, 

• millora de les habilitats socials per fomentar el suport social amb companys, 

• organització del temps, 

• mantenir estils de vida saludables, 

• buscar el costat positiu dels problemes, 

• centrar‐se més en èxits que fracassos, 

• aprendre la tècnica d "assaig cognitiu", 

• reestructuració cognitiva i detenció del pensament, 

• i assistència en la planificació i desenvolupament de carrera. 

 
Per la seva banda, les moltes intervencions organitzatives que es poden realitzar amb la mateixa 

finalitat, cal destacar: 

• la realització d’accions formatives per les persones treballadores en temes com la 

gestió del temps i de prevenció de riscos psicosocials; 

• Proporcionar informació sobre el rendiment professional; 

• Permetre que la persona treballadora assumeixi el control sobre el contingut de la tasca; 

• Implicar a la persona treballadora en la presa de les decisions laborals de l'empresa; 

• Plantejar la possibilitat de fer variacions en tasques o rotacions en el treball; 

• Oferir oportunitats d’assumir responsabilitats a aquells/es treballadors/es més 

competents; 

• Proporcionar informació a la persona treballadora sobre les seves funcions, 

responsabilitats i obligacions; 

I tantes altres intervencions dirigides a potenciar els recursos i millorar l'entorn laboral. 

 
Intervencions organitzatives, també son aquelles que van orientades a promoure i promocionar 

la salut de totes les persones treballadores; son accions interessants aquelles relacionades amb 

el sedentarisme, l’obesitat, tenint en compte el col·lectiu d’aquest estudi, així com els hàbits 

saludables al treball relacionats amb l’alimentació, per exemple. 
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Finalment, existeixen estudis, que posen de manifest, que els treballadors/es amb discapacitat, 

poden comptar amb una nivell alt d’autoeficàcia laboral, que els atorga confiança per a dur a 

terme les seves tasques de manera efectiva, assolir els objectius del lloc de treball i ser 

persistents davant les dificultats. Per tant, es necessari que tots aquest —el control sobre el lloc 

de treball, el recolzament social i la autoeficàcia— siguin promoguts dins de l’entorn laboral per 

a la millora del benestar d’aquests treballadors/es. La autoeficàcia influeix sobre la forma en què 

la persona treballadora avalua la seva habilitat personal per utilitzar el control sobre el lloc de 

treball, facilita l'afrontament de les demandes del treball, permet que utilitzin els recursos 

disponibles ‐ com el suport social‐ per a l'exercici de les tasques i se sentin capaços de controlar el 

seu ambient de treball. 

En aquest sentit, hi ha estudis amb l'objectiu de conèixer si els treballadors/es amb discapacitat 
intel·lectual experimentaven el que s'ha definit com engagement laboral o també dit, “il∙lusió 
pel treball”. En l'àmbit de la discapacitat intel·lectual tampoc hi ha estudis que hagin analitzat 
aquest constructe amb aquest tipus de treballadors/es ni que hagin informat sobre els beneficis 
del foment de l'engagement com a estratègia protectora davant els riscos laborals psicosocials. 
Igual que ocorre amb el burnout, tampoc hi ha estudis d’engagement en aquest tipus de 
treballadors/es, de manera que conèixer els punts forts o aquells aspectes que constitueixen 

fortaleses laborals també va ser una cosa que va convenir considerar interessant de cara a 
futures intervencions per potenciar la salut laboral. 

En l'àmbit de la discapacitat intel∙lectual existeixen nombroses evidències i s'han realitzat 

importants estudis que han posat de manifest que les persones amb discapacitat intel∙lectual 

poden exercir amb èxit un treball i contribuir a la comunitat. També s'ha evidenciat que el treball 

millora l'autoestima i la valoració social d'aquestes persones i són nombrosos els estudis que 

han confirmat que l'ocupació és un factor decisiu que millora la qualitat de vida d'aquest 

col∙lectiu. Tenir feina no és suficient per satisfer les expectatives professionals de les persones 

amb discapacitat intel∙lectual, que necessiten un equilibri entre les demandes a la feina i els 

recursos de què disposen per fer los front. Per això, és important conèixer els factors implicats 

en la qualitat de vida laboral d'aquestes persones, facilitant entorns de treball saludables que 

ajudin a prevenir els riscos psicosocials, i fomentant l'engagement com un element important 

de cara a promoure entorns de treball saludables i a millorar la qualitat de vida laboral de les 

persones. 
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