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ESTUDI SOBRE OCUPACI Ó AL TERCER 
SECTOR SOCIAL  

Presentació de l estudi  

L'estudi sobre ocupació al Tercer Sector Social és un projecte realitzat des de l'Observatori 
del Tercer Sector en col·laboració amb

 

la Fundació Pere Tarrés, que rep el suport de l'Obra 
Social de Caixa Catalunya i la Generalitat de Catalunya.  

És un estudi innovador, donat que és la primera vegada que es realitza, que permetrà 
disposar de dades actualitzades sobre la situació i evolució de l ocupació del tercer sector 
social, posant aquestes dades al servei de les organitzacions, de les administracions 
públiques i de la resta d agents socials.  

Les persones són el principal actiu de les organitzacions del tercer sector. Per això, és molt 
important disposar de dades representatives i actualitzades sobre l ocupació en el tercer 
sector social. Sabem que omplir el qüestionari significa un esforç però sense dades és molt 
complicat avançar en l anàlisi i en propostes de millora.  

Totes les entitats que participeu en aquesta recollida d informació rebreu la publicació amb 
les principals conclusions de l estudi.  

Trobareu més informació sobre l estudi a http://www.observatoritercersector.org

 

Presentació del qüestionari 

El qüestionari està dividit en quatre parts: 

- una primera part fa referència a les dades generals, majoritàriament referides al 2007 

- la segona tracta de les persones a les entitats, centrant-nos exclusivament en el 
personal remunerat  

- la tercera tracta de les polítiques de gestió i desenvolupament del personal 

- i una última part fa referència als elements claus pel futur de les organitzacions.  

Per omplir el qüestionari us pot ser útil tenir davant la m em òria de l ent itat i a lt ra 
documentació en relació a les polítiques de gestió i desenvolupament de persones. 

Les ent itats de segon/ tercer nivell us demanem que ompliu les dades en relació a la 
vostra estructura tècnica.  

Sabem que alguna de la informació que us demanem pot costar temps i esforç per ser 
recollida però estem convençuts que es tracta d una inversió per a la millora del futur del 

Tercer Sector Social català. 

La informació que faciliteu en aquest qüestionari serà utilitzada exclusivament per a 
finalitats de recerca. Es tractarà sempre de manera agregada i, per tant, anònima, sense 

donar a conèixer respostes individuals. 

Us agraïm per avançat la vostra col·laboració en aquesta iniciativa

  

Nota informativa: us recordem que les sigles Ns/Nc es corresponen am b No sap o no contesta . Si us plau, eviteu 
utilitzar aquesta categoria de resposta (si no coneix la resposta consulti documents o persones que li puguin proporcionar la 
informació).   

http://www.observatoritercersector.org
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Part I. Tipologia d ent itat         

I. A. Dades de classificació   

Per com ençar, us dem anem que ens proporcioneu algunes dades bàsiques de contacte de 
la seva organització.   

Dades de l organització  

Nom:        Adreça de la seu:       

Codi Postal:       Província:       Municipi:       

Telèfon:       Fax:       

Correu electrònic genèric:       Web:        

 

Dades de la persona que respon          

I. B. Tipologia d ent itat  

1 . En quin any es va constituir formalment la vostra entitat?  

Any de constitució jurídica (anotar

 

):        

    Ns/Nc  

2 . Quina és la forma jurídica

 

de l ent itat? 

          

Associació  

    Cooperativa d iniciativa social 

    Fundació 

    Associació d utilitat pública 

    Entitat religiosa  

    Altres (especificar ):      

    Ns/Nc   

3 . La vostra entitat és una organització de base o una organització de segon/tercer nivell?

  

(S entén per organització social de base aquella que dir igeix les seves act iv itats a persones dest inatàr ies o 
usuaris finals. Mentre que en les organitzacions de segon/tercer nivell els membres o socis/es són entitats)  

    Organització de base  

    Organització de segon o tercer nivell   

4 . I ndependentm ent de la pregunta anter ior , la vostra ent itat està associada a a lt res 
entitats de segon o tercer nivell? 

   Sí   

   No       Passar a la  pregunta 5 

   Ns/Nc         

4.a. A Quantes?   

Nombre d entitats:      Anotar quines són les principals  ( ):      

                                                             

   Ns/Nc  

Nom i cognoms:

       

Telèfon:

       

Càrrec:       Correu electrònic:        

En aquesta primera part, es sol·liciten dades de la persona que respon el qüestionari, les 
dades bàsiques de l organització, i aquelles relatives a la forma jurídica i al volum 
pressupostari de l entitat. Aquestes variables bàsiques serveixen per la identificació de les 
entitats que responeu al qüestionari. 
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5 . Quin és l àm bit d actuació terr itor ial prioritari de la vostra organització? 
(Marqueu una única resposta. Si hi ha m és d una, prioritzeu aquella on actueu de manera majoritària)  

  Àmbit internacional  

  Àmbit estatal  

  Àmbit català (només Catalunya)  

  Àmbit provincial 

  Àmbit comarcal 

  Àmbit municipal 

  Àmbit inferior a municipal (barri, districte,... ) 

  Altres (especificar ):      

  Ns/Nc  

6 . Quin és el pr incipal sector d act ivitat

 
de la vostra organització?  

      (Marqueu una única resposta) 
  Social 

  Mediambiental 

  Esportiu 

  Integració i inserció 

  Participació 

  Cultural 

  Cooperació internacional 

  Sanitari 

  Lleure i joventut 

   Educatiu 

  Altres (especificar ):      

  Ns/Nc   

7 . Quins són els principals col·lectius socials als que es dirigeix la vostra organització?.    
(Si és més d un, pr ior itzeu els 3 més importants, aquells que considereu més representat ius de l ent itat ) 

  Drogoaddicció i alcoholisme  

  Persones desocupades  

  Persones amb discapacitat 

  Dones 

  Gent gran 

  Persones immigrades  

  Infància i joventut 

  Malalties / sida 

  Pobresa / marginació 

  Col·lectiu de veïns

 

  Altres (especificar ):      

  Ns/Nc 

8 . Quin t ipus d act ivitat  duu a terme la vostra entitat?   
(Si n hi ha m és d una, pr ior it zeu les 3 m és importants, és a dir , aquelles que generen m és volum d act ivitat ) 

  Informació, orientació i sensibilització 

  Assistència mèdica i /o psicosocial 

  Educació i Formació  

     (també inclou Educació en el lleure) 

  Atenció residencial  

  Atenció domiciliària 

  Centres de dia, atenció diürna  

  Centre especial de treball / empresa d inserció 

  Promoció del voluntariat social  

  Assessorament jurídic i/o tramitació legal. 

  Ajudes o subvencions a persones individuals i/o 

organitzacions 

  Altres (especificar ):      

  Ns/Nc 

9 . Quin és el codi CNAE

 

pel qual es classifica l act ivitat econòm ica de la vostra organització?.   
(El CNAE és un codi de Classif icació d Act ivitats Econòm iques que permet ident ificar i classificar les diferents 
societats segons l act iv itat econòm ica exercida. El CNAE és el codi de classif icació que teniu assignat I AE)  

Codi CNAE (especificar ):      
  Ns/Nc    

10. Quin ha estat e l volum pressupostar i que heu t ingut durant e l 2 0 0 7 ?. I dels anys 
anteriors?    

Euros/any ( ) 

Any 2009 (previsió)       

Any 2008       

Any 2007       

Any 2006       

Any 2005       
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Part II. Les persones en les organitzacions del tercer sector social         

11. Quantes persones form en part de la vostra ent itat? ( Indicar-ho en nombre de persones segons sexe 
i t ipus de relació) . S entén per persones col· laboradores totes aquelles persones que tenen una relació mercant il 
amb l ent itat tot i que no est iguin cont ractades. La relació mercant il es soluciona en forma de m inuta per part del 
treballador que assumeix les despeses de seguretat social de manera autònoma.                       

12. Quin percentatge va representar el cost del personal contractat respecte el total de les 
despeses anuals de l ent itat a l any 2 0 0 7 ? (Aquesta dada equival al compte 64 del Pla General 
Comptable)   

Proporció del cost de personal. (Anotar ):     % 
  Ns/Nc   

II. A. Característiques del personal remunerat   

13. Quins són els grups d edat de les persones que form en part de l equip rem unerat ?    
( I ndicar el nombre de persones en cada grup d edat segons siguin homes o dones)                 

 

Homes Dones Total 

  Núm. persones contractades 

                   

  Núm. persones col·laboradores amb 
remuneració

                   

  Núm. persones voluntàries

                   

  Núm. persones conveni de pràctiques                   

  Núm. de socis

                   

  Total                   

 

Núm. Persones contractades 

Edat Homes Dones Total 

  Menys 20 anys

                   

Entre 20 i 35                   

Entre 36 i 50                   

Entre 51 i 65                   

Més de 65 anys                   

Total                   

En aquest segon apartat trobareu qüestions que fan referència al personal contractat de la 
vostra entitat, així com al seu perfil professional. Les dades que us demanem al llarg 
d aquest capítol fan referència al 2007. 
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14. Pel que fa al nivell form at iu

 
del personal contractat , en quina proporció es distribueix 

aquest en funció dels estudis acabats?(Indicar quin nombre representa cada categoria)  

N ivell d estudis    
Nombre de 

Persones contractades 

Sense estudis         

Primaris (inclou EGB)       

Secundaris (inclou BUP, FP, ESO, Batxillerat, FP de grau 
mitjà i de grau superior)       

Estudis universitaris (inclou diplomatures, llicenciatures 
i estudis de màster i postgrau)       

Ns/Nc        

Total         

  

15. Pel que fa a l ant iguitat , quin és el nom bre de persones contractades segons el tem ps que 
fa que t reballen am b rem uneració a l ent itat?. (Indicar el nombre de persones en cada tram temporal 
segons siguin homes o dones)                

16. Respecte el lloc de procedència, dist r ibuïu segons les següents categories al personal 
contractat. (Indicar quin percentatge representa cada origen per cadascun dels anys indicats.)   

Lloc de procedència 2007 2004 

Catalunya i resta de l Estat espanyol             

Resta de la Unió Europea             

Àsia             

Àfrica             

Amèrica del Nord             

Amèrica llatina             

Altres (especificar )                  

Total 100% 100% 

        

Antiguitat Homes Dones Total 

Menys de 3 anys                   

Entre 3 i 5 anys                   

Entre 6 i 10 anys                   

Entre 11 i 20 anys                   

Més de 20 anys                   

Total                    
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17. Tenint en com pte les categories professionals, podeu dist r ibuir e l personal contractat 
segons sexe i t ram s d edat?  
( I ndiqueu el nombre de persones en cada cas. En cas de no tenir informació d alguna de les dades que es 
sol·liciten, posar en el requadre corresponent Ns/Nc

 
)   

18. Ens els darrers 3 anys, heu contractat a alguna persona a l ent itat? (Ens refer im a aquelles 
persones que han signat contracte laboral entre 2004 i fins a 2007 inclòs)  

 Sí 
 No       ( Passar a la pregunta 19) 
 Ns/Nc  ( Passar a la pregunta 19)  

18. a. Indiqueu el nombre de persones contractades en els darrers 3 anys:          

18. b. En relació a les persones contractades en els darrers 3 anys, podeu dir -nos d on   
provenen principalment? (Assenyaleu un màxim de dues respostes)  

  Del món de l Empresa  

  De l Administració Pública  

  Del Tercer Sector remunerat   

  Del Tercer Sector voluntariat   

  Del món acadèmic (personal que ha 

treballat en l àmbit universitari) 

  És la primera feina 

  

No provenen d un sector majoritari 

  Ns/Nc  

  Altres (especificar )         

Segons Sexe Segons t ram s d edat 

Categories professionals Homes Dones Total  
Fins a 

20 
anys 

De 21 
a 35 
anys 

De 36 
a 50 
anys 

De 51 
a 65 
anys 

Més 
de 65 
anys 

Coordinació / Direcció / 
Gerència                                          

       

Responsable àrees / 
projectes / programes                                          

       

Tècnic àrees / projectes / 
programes                                          

       

Personal de suport àrees / 
projectes / programes                                          

       

Personal auxiliar 
(manteniment, consergeria, 
neteja, etc)                                          

       

Altres (especificar )                                                

       

Altres (especificar )                                                

        

Nº Persones 
contractades 

Homes       

Dones       

Total       
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19. Pel que fa al tipus de contracte laboral, quin tipus de contracte té el personal de l entitat?. 
( Indicar en nombre de persones segons sexe).  

20. Quin tipus de jornada laboral tenen les persones contractades de la vostra entitat?.  
( Indicar en nombre de persones segons sexe).           

21. A quantes jornades com plertes equivalen el total de persones contractades i les seves 
diverses jornades? (Dades del 2007)  

Anotar nombre de jornades complertes :      jornades   

II. B. Relacions laborals  

22. Quin o quins són els convenis col·lect ius que s apliquen a la vostra organització? 

  

(En cas d haver-n hi més d un marqueu el que engloba a més persones).  
  Acció social amb infants, joves, famílies i d altres en situació de risc 

  Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç 

  Centres docents privats concertats d educació especial 

  Centres especials de treballadors disminuïts físics o sensorials de Catalunya 

  Centres sociosanitaris i/o de salut mental de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la   

     Salut 

  Empreses i treballadors/es d atenció domiciliària i treball familiar de Catalunya 

  Ensenyament privat de Catalunya 

  Escoles d educació especial de Catalunya 

  Establiments sanitaris d hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d anàlisis clíniques 

  Residències de la tercera edat sense afany de lucre 

  Residències i centres de dia per a l'atenció a persones amb discapacitat severa i profunda de Catalunya 

  Residències privades de la tercera edat d'iniciativa social adscrites a l Associació Patronal Centres  

      Sociosanitaris Catòlics de Catalunya 

  Sector del lleure educatiu i sociocultural 

  Tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya 

  Conveni col·lectiu de la pròpia entitat

 

  Altres       

  Ns/Nc  

Núm. Persones contractades 

Tipus de contracte Homes Dones Total 

Contracte indefinit (o fix)                   

Contracte de durada determinada (o temporal)                   

Contracte de treball fix discontinu                   

Altres (especificar )                        

Altres (especificar )                        

Total                   

Tipus de jornada Homes Dones Total 

A temps complet                   

A temps parcial                   

Altres 
(especificar )                        

Total                   
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1
Definició

Competències
Perfils bàsics
Captació
Selecció

Incorporació

Marc de referència
Modalitats col·laboració
Procés d acollida

2

Desenvolupament

Formació
Comunicació
Avaluació
Promoció interna
Participació

Reconeixement

Retribució econòmica
Altres reconeixements

4
Desvinculació

Entrevista de sortida
Relació posterior
Reincorporacions

·Política de gènere
·Relació equip remunerat i voluntariat
·Identificació missió i valors

Temes 
tranversals:

1

5 3

1
Definició

Competències
Perfils bàsics
Captació
Selecció

Incorporació

Marc de referència
Modalitats col·laboració
Procés d acollida

2

Desenvolupament

Formació
Comunicació
Avaluació
Promoció interna
Participació

Reconeixement

Retribució econòmica
Altres reconeixements

4
Desvinculació

Entrevista de sortida
Relació posterior
Reincorporacions

·Política de gènere
·Relació equip remunerat i voluntariat
·Identificació missió i valors

Temes 
tranversals:

·Política de gènere
·Relació equip remunerat i voluntariat
·Identificació missió i valors

Temes 
tranversals:

1

5 3 

23. Am b quins dels següents òrgans de representació col·lect iva

 
com pta la vostra     

organització?    

Sí No Ns/Nc 

Comitè d empresa 

   
Representant dels treballadors 

   
Grup o persona del propi equip que fa la 

funció de representant 

   

Altres (especificar )      

    

Part III. Les polítiques de gestió i desenvolupament de persones                         

24. Existeix una àrea específica de gestió i desenvolupament de persones

 

(recursos humans) 
a l organització? 

  Sí   

  No   (Passar a la pregunta 25 ) 

  Ns/Nc      

2 4 .a. Quants t reballadors hi ha dins l àrea de gest ió i desenvolupam ent de persones

 

que 
no

 

es dediquen a desenvolupar tasques d adm inist ració de personal (és a dir, que no realitzen 
tasques administratives de contractació, pagament nòmines,...)  

  De 1 a 3 persones 

  De 4 a 5 persones 

  Més de 5 persones. Especificar quantes persones s hi dediquen :      

  Ns/Nc  

25. La vostra organització recull per escrit algun tipus de política de gestió i desenvolupament 
de persones (recursos humans)?  

  Sí   

  No         (Passar a la pregunta 2 6 ) 

  Ns/Nc    ( Passar a la  pregunta 2 6 ) 

A continuació, es presenten diversos aspectes que es tenen en compte per portar a terme 
una política de gestió i desenvolupament de persones a les organitzacions. Les preguntes 
seran un recorregut pel cicle que us adjuntem. 
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2 5 .a. Quines? (Veieu el cicle de gestió i desenvolupament de persones)         

III. A. Selecció i incorporació de nous treballadors  

26. En relació a les dificultats per cobrir determinats llocs de treball, en quines categories 
professionals teniu especials dificultats i en quines no?          

27. Quins són els canals que més habitualment utilitzeu per publicar ofertes de feina o posar 
en marxa processos de selecció de personal? (Per contestar aquesta pregunta podeu utilitzar com a 

referència els darrers processos de selecció que s hagin endegat a l organització) prioritzeu els 5 més emprats   

  Pàgines web especialitzades del sector 

  Pàgines web genèriques 

  Pròpia web de l organització 

  Empreses de captació 

  Diaris 

  Contactes personals 

  Captació de persones que realitzen 

voluntariat 

  Estudiants en pràctiques / convenis 

  SOC (Servei d Ocupació de Catalunya) 

  Borsa de treball del món acadèmic o col·legis 

  

     professionals 

  Altres (especificar ):      

  Ns/Nc  

28. Com gestioneu el procés de selecció de recursos humans? De manera interna o externa?   
(filtrat de Cv, trucades, primeres entrevistes de selecció, etc.) 

  Sempre s utilitzen mitjans propis 

  Sempre s externalitza  

  A vegades s externalitza.  

 

Especificar en quins casos : 

  Per la dificultat per trobar perfils concrets 

  Per manca de temps 

  Altres(especificar ):       

 Altres         

 

Ns/Nc  

Sí No Ns/Nc 

Política de definició  

   
Política d incorporació 

   
Política de desenvolupament 

   
Política de reconeixement 

   

Política de desvinculació 

   

Altres (especificar )       

   

Categories professionals Sí No Ns/Nc 

Coordinació / Direcció / Gerència 

   

Responsables àrees / projectes / programes 

   

Tècnic àrees / projectes / programes 

   

Personal de suport àrees / projectes / 
programes 

   

Personal auxiliar (manteniment, consergeria, 
neteja, etc.) 

   

Altres (especificar )      

   

Altres (especificar )      
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29. Un cop la persona s incorpora a l equip de t reball, com es realitza l acollida del nou 
treballador/a? (Podeu m arcar més d una resposta) 

  No hi ha procés d acollida. 

  Es dóna informació sobre l entitat (missió, visió, valors, etc.). 

  Es realitza una primera reunió de presentació a l equip de treball i dels llocs de treball. 

  Es realitza una reunió inicial de treball i traspàs de feina amb superiors. 

  Formació prèvia a la incorporació. 

  Formació durant els primers mesos i en el mateix lloc de treball. 

  Es realitza un seguiment continuat i sistematitzat del nou treballador per part d algun superior. 

  Altres (especificar ):      

  Ns/Nc  

III. B. Participació  

30. Quins són els principals mecanismes de participació dels treballadors i treballadores de 
l ent itat?  (Assenyaleu els tres més destacats) 

  No existeix cap mecanisme o canal de participació formal ni informal.  (Passar a la pregunta 31) 

  Jornades, seminaris i/o debats interns 

  Sortides periòdiques de l equip 

  Participació en la presa de decisions dels òrgans de govern 

  Comissions de treball sobre aspectes de l entitat 

  Instruments de comunicació interna (intranet, butlletins, monogràfics, ...etc.) 

  Altres (especificar ):      

  Ns/Nc  

30. a. En quins temes participen, o habitualment participen, les persones contractades 
per  l ent itat?  (Podeu escollir m és d una opció.) 

  Pla d actuació anual 

  Pla Estratègic 

  Condicions laborals dels treballadors 

  Metodologia de treball 

  Tipus d activitats i projectes a desenvolupar 

  Altres (especificar ):      

  Ns/Nc  

III. C. Promoció interna   

31. Hi ha promoció interna a la vostra entitat?  
  Sí    

  No  ( Passar a pregunta 3 2 ) 

  Ns/Nc   

31.a . Quines són les 2 pr incipals categories professionals dest inatàr ies de la prom oció 
interna? 

Coordinació / Direcció / Gerència 

Responsable àrees / projectes / programes 

Tècnic àrees / projectes / programes 

Personal de suport àrees / projectes / programes 

Personal auxiliar (manteniment, consergeria, neteja, etc) 

Altres (especificar ):       

Ns/Nc  
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III. D. Formació  

32. Establiu un sistema de formació contínua pels vostres treballadors?. Entenem la formació 

contínua com el mitjà per a desenvolupar competències noves i la seva actualització o reciclatge. La formació 

contínua pretén, així, ajustar el desequilibri entre la demanda per part del mercat laboral i les capacitats dels 

professionals. 
  Sí    

  No        (Passar a la  pregunta 3 3 ) 

  Ns/Nc   ( Passar a la  pregunta 3 3 )    

3 2 .a. Pel que fa a la form ació cont ínua del personal contractat , indiqueu si la vostra 
organització...    

Sí No Ns/Nc 

Programa les accions formatives dins d un pla de formació per als 
treballadors 

   

El pla formatiu s emmarca dins d una política formativa escrita 

   

Comunica la política i els plans de formació als treballadors/es 

   

Disposa d un sistema de detecció de necessitats formatives 

   

Disposa d un sistema d avaluació de la formació 

     

3 2 .b. En el darrer any quin percentatge del total d hores de formació

 

s ha realitzat    
      internament i quin percentatge externament?  

(Indicar el percentatge, el total sempre ha de ser 100)          

III. E. Condicions laborals  

33. L organització té establerta una escala salar ia l escr ita en funció dels perfils o categories

 

professionals?  
  Sí  

  No 

  Ns/Nc  

Percentatge

 

Formació interna      % 

Formació externa      % 

Total 100% 
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34. Quin és el percentatge de t reballadors

 
segons la seva categoria professional i la seva 

escala salarial (salari brut total)?  (En percentatge) (Fer el càlcul en base a jornada completa)  

35. Els salaris es troben per sobre del conveni laboral?

 

  Sí 

  No 

  Ns/Nc  

36. Quin ha estat l increm ent en l escala salar ia l en els darrers 3 anys, segons la categoria 
professional del personal de l equip contractat?  

Ha augmentat  

  

S ha 
mantingut

 

Segons 
inflació 
(IPC) 

Entre 
l 1 -10% 

Entre 
l 1 1 -20%

 

Entre 
el 21-
30% 

Més del 
30% 

Ns/Nc 

Coordinació / Direcció / 
Gerència 

       

Responsables àrees / projectes 
/ programes 

       

Tècnic àrees / projectes / 
programes 

       

Personal de suport àrees / 
projectes / programes 

       

Personal auxiliar 
(manteniment, consergeria, 
neteja, etc.) 

       

Altres(especificar ):       

       

Altres(especificar ):       

         

37. Segons la vostra opinió, la ret r ibució del personal de les organitzacions del tercer sector 
social en comparació am b l Adm inist ració i les Em preses està:          

< 12  
mil 

  
12-18 
mil   

19-24 
mil   

25-36 
mil    

3 7 -48 
mil 

  
4 9 -60 
mil    

> 60 mil   Ns/Nc 

Coordinació / Direcció / 
Gerència      %      %      %      %      %      %

      
% 

 
Responsables àrees / 
projectes / programes      %      %      %      %      %      %

      
% 

 

Tècnic àrees / projectes 
/ programes      %      %      %      %      %      %

      

% 

 

Personal de suport àrees 
/ projectes / programes      %      %      %      %      %      %

      

% 

 

Personal auxiliar 
(manteniment, 
consergeria, neteja, etc.)      

%      %      %      %      %      %

      

% 

 

Altres 
especificar ):           %      %      %      %      %      %

      

% 

  

Igual 
Per 

sobre 
Per 
sota 

Ns/Nc 

En relació a l Administració pública està... 

    

En relació a les Empreses està... 
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38. Els salar is inclouen alguna de les següents rem uneracions var iables? (S entén per remuneració 
variable una forma directa de remunerar el t reball i està basat en el concepte de pagament per product ivitat o 
eficiència, antiguitat, etc. i  no només per volum de producció)     

Sí No Ns/Nc

 
Complement fix personal (incloent pagaments per 
antiguitat convertits en complements personals) 

   

Pagaments per antiguitat

    

Pagaments per hores extres, allargament de jornada o 
treballs en diumenges o festius 

   

Prima variable per rendiment o productivitat individual

    

Prima variable per resultats de la seva àrea de treball

    

Altres(especificar ):      

   

Altres(especificar ):      

    

39. A la vostra entitat hi ha treballadors/es que realitzen hores extra de manera habitual? 
  Sí 

  No   ( Passar a la pregunta 40) 

  Ns/Nc              ( Passar a la pregunta 40)   

3 9 .a. L ent itat compensa, d alguna m anera, les hores extres del personal remunerat?   

  No hi ha compensació 

  Compensació econòmica 

  Compensació per temps 

  Altres (especificar ):      

  Ns/Nc   

40. La vostra entitat proporciona als treballadors alguna de les següents prestacions?     

Tot 
l equip Tècnics

 

Ningú Ns/Nc 

Ajudes per a l habitatge 

    

Plans de pensions o complements de pensions 

    

Ajudes per a la formació 

    

Ajudes econòmiques per als àpats (tíquets menjador o 
menjador a preu econòmic) 

    

Ajudes per transport 

    

Ajudes per a despeses en l àrea de salut 

    

Ajudes per a l educació dels fills o familiars del treballador 

    

Accés en condicions preferencials a determinats serveis 

    

Ús de vehicle d empresa 

    

Línia de telefonia mòbil (aparell i/o cost trucades) 

    

Guarderies o ajudes per a guarderies 

    

Algun altre tipus de benefici social  (especificar ):      
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41. Quins altres temes ofereix la vostra entitat als treballadors? (indiqueu-ne tres)  

  Flexibilitat horària 

  Conciliació de la vida laboral/familiar 

  Bon clima laboral  

  Satisfacció amb el tipus de feina 

  Identificació amb la missió i valors de 

l entitat 

  Escala salarial adequada 

  Possibilitat de promoció interna  

  Altres (especificar ):       

  Ns/Nc  

III. F. Sortida de persones   

42. En els darrers tres anys, ha sortit alguna persona de l organització?  

  Sí 

  No  (Passar a la pregunta 43)  

  Ns/Nc (Passar a la pregunta 43)   

42.a Quantes persones contractades han sortit de l'organització en els darrers 3 anys          

4 2 .b. Segons la vostra opinió, quines són les causes pr incipals

 

d aquestes 
desvinculacions? 
 (Assenyaleu les tres principals causes)   

  Per manca o insuficiència de flexibilitat 

     horària 

  Per dificultats en la conciliació de la vida 

      laboral i familiar/personal 

  Per un clima laboral insatisfactori 

  Per insatisfacció amb el tipus de feina 

  Per manca o pèrdua d identificació amb la 

missió i valors de l entitat 

  Per una escala salarial no satisfactòria 

  Per manca de promoció interna  

  Altres (especificar ):       

  Ns/Nc  

43. Es realitzen entrevistes de sortida del personal

 

contractat de l ent itat?  

  Sí 

  No 

  Ns/Nc  

44. Quin t ipus de relació s estableix de m anera m ajor itàr ia am b les persones que es 
desvinculen laboralment

 

de l ent itat?. (Podeu escollir m és d una opció)  

  No hi ha relació 

  Formar part de la Junta directiva/Patronat 

  Assistència a activitats de l entitat 

  Comunicació sobre les activitats de 

l organització  

  Col·laboracions puntuals

 

  Ns/Nc 

  Altres: (especificar )        

Nº de persones que 
han sortit 

Dones       

Homes       

Total       
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45. L ent itat contem pla la reincorporació

 
de persones? (És a dir , en general, es deixa la porta oberta 

per a què aquestes persones puguin tornar a ser cont ractades per l organització)   

  Sí. En quins casos :      

  No 

  Ns/Nc   

Part IV. Una mirada cap el futur   

46. Quins creus que seran, en els propers 5 anys, e ls perfils professionals m és dem andats en 
la vostra organització? (Indiqueu-ne un màxim de 3)  

  Coordinació / Direcció / Gerència 

  Responsables àrees / projectes / programes 

  Tècnic àrees / projectes / programes 

  Personal de suport àrees / projectes /   

      programes 

  Personal auxiliar (manteniment, consergeria,  

     neteja, etc.) 

  Altres (especificar ):       

  Ns/Nc    

47. Segons la vostra opinió,  en els propers 5 anys, la capacitat del tercer sector d iniciat iva 
social per crear ocupació...

 

  Augmentarà considerablement 

  Augmentarà lleugerament 

  Es mantindrà 

  Disminuirà lleugerament 

  Disminuirà considerablement 

  Ns/Nc 

  Altres (especificar ):        

48. Com creieu que evolucionarà el núm ero de treballadors de la vostra organització

 

en els 
propers 3 anys?   

Augmentarà  Disminuirà 

  

Es 
mantindrà 

igual Entre  

 

1 -20%

 

Entre 
 21-40%

 

Més del 
40% 

Entre  
1 -  20%

 

Entre 
2 1 -40%

 

Més del 
40% 

Ns/Nc 

Coordinació / Direcció / Gerència 

        

Responsables àrees / projectes / 
programes 

        

Tècnic àrees / projectes / programes

         

Personal de suport àrees / projectes 
/ programes 

        

Personal auxiliar (manteniment, 
consergeria, neteja, etc.) 

        

Altres(especificar ):      

        

Altres(especificar ):      

         

Les següents preguntes fan referència a alguns elements claus pel futur de les organitzacions 
del Tercer Sector.  
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49. Actualment, quins 3 aspectes us preocupen m és en relació a la polít ica de la gest ió de 
persones?  

  Garantir l estabilitat de l equip humà 

contractat 

  Formació dels treballadors (pla de formació, 

avaluació de la formació, plans de formació 

individuals, etc.)  

  Selecció adequada dels perfils a contractar  

  Motivació dels treballadors 

  Política salarial dels treballadors 

  Canvis en els convenis laborals 

  Desvinculació de les persones de 

l organització  

  Promoció de la comunicació interna 

  Incrementar la participació interna 

  

Millora de les condicions i/o clima laboral 

  Altres (especificar )       

  Ns/Nc   

Part V. Observacions  

A continuació podeu afegir a lt res com entar is que considereu rellevants en relació al 
qüestionari        

        

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!!

 


