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TTRRAANNSSIICCIIÓÓ  DDEE  PPEERRSSOONNEESS    
DDEELL  MMÓÓNN  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  AALL  TTEERRCCEERR  SSEECCTTOORR  

 
 
Aquest qüestionari s’ha elaborat per obtenir informació per l’estudi 
“Transició de persones del món empresarial al Tercer Sector”, realitzat per 
l’Observatori del Tercer Sector. Si desitja més informació sobre la 
investigació pot trobar-la a la web www.tercersector.net. 

Les dades generals de l’entitat són necessàries per poder classificar les 
organitzacions per tipologies a partir de la informació rebuda. Aquesta es 
presentarà sempre de manera agregada, garantitzant la confidencialitat de 
les respostes.  

Totes les organitzacions que participen de l’enquesta rebran un paper 
d’investigació amb les principals conclusions de l’estudi.  
 
Per a qualsevol dubte o aclaració pot contactar amb nosaltres al telèfon    
93 217 72 97 i  preguntar per: 
Mariana Mendes (mariana.mendes@tercersector.net) 
 
INSTRUCCIONS PER RESPONDRE AL QÜESTIONARI: 
 

- El qüestionari pot ser contestat per entitats que hagin o no contractat 
professionals provinents de l’àmbit empresarial. 

 
- L’àmbit geogràfic de l’estudi és l’Estat Espanyol. Malgrat això poden 

considerar-se les contractacions de professionals provinents 
d’empreses que ocupen llocs en altres països sempre que tinguin 
vinculació amb una oficina espanyola. 

 
 
TEMPS ESTIMAT DE RESPOSTA: 20 minuts 
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Abans de començar permeti’ns preguntar-li algunes dades sobre la seva  
organització. 
 

11..  * Nom de l’organització: 
 

 
 

22..  * Comunitat Autònoma on es troba la seu de l’organització: 
 

 
 

33..  * Àmbit d’actuació de l’organització: 
 

••  Cooperació i Desenvolupament 
••  Social 
••  Cultural 
••  Medi Ambient 
••  Oci i Joventut 
••  Participació 
••  Pau 
••  Drets Humans 
••  Inserció Social i Laboral 
••  Altres, si us plau especificar: 

 
44..  * Volum pressupostari anual aproximat (en euros): 

 
••  Menys de 60.000 euros 
••  Entre 60.000 i 300.000  
••  Entre 300.000 i 1,5 milions  
••  Més de 1,5 milions 
••  NS/NR 
 

55..  * Quina és la forma jurídica de l’organització? 
 
••  Associació  
••  Fundació  
••  Altres, si us plau especificar: 
 

66..  * Quantes persones remunerades col·laboren amb l’organització? 
 

••  Menys de 5 persones 
••  Entre 5 i 20  
••  Entre 21 i 50  
••  Entre 51 i 100  
••  Més de 100  
••  NS/NR 
 
 

77..  * En els últims anys l’organització ha contractat algun/alguna 
professional provinent de l’àmbit empresarial? 

 
••  Sí, s’ha contractat almenys un/a professional amb aquest perfil. 
••  No han estat contractats/des professionals amb aquest perfil. 

INFORMACIINFORMACIÓÓ GENERAL SOBRE LA SEVA ORGANITZACIGENERAL SOBRE LA SEVA ORGANITZACIÓÓINFORMACIINFORMACIÓÓ GENERAL SOBRE LA SEVA ORGANITZACIGENERAL SOBRE LA SEVA ORGANITZACIÓÓ
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(CONTINUÏ EL QÜESTIONARI SI LA RESPOSTA A LA PREGUNTA ANTERIOR 
ÉS SÍ) 
 
 
 

 
 

En aquest segon apartat ens agradaria ampliar la informació sobre les 
contractacions de persones provinents d’empreses realitzades per la seva 
organització. 

 
88..  * Quantes persones provinents d’empreses han estat contractades 

per la seva organització en els últims anys? 
 

••  1 a 3 professionals     
••  4 a 5  
••  Si és superior a 5, especificar el nº:__________________  

   
 

99..  * Especificar l’àrea, el lloc de treball i l’any de les contractacions  
(escollir les més rellevants per a l’organització fins a un màxim de 
5): 

 
 Àrea Lloc Any contractació 
01    
02    
03    
04    
05    

  
1100..  * En relació a les contractacions citades anteriorment, les 

persones… 
 

 1  
persona 

2 3 4  
 

5 
persones 

NS/NR 

…Van ser contractades per un 
temps determinat. 

      

…Van ser contractades per un 
temps determinat, però van 
renovar els seu contracte. 

      

…Van ser contractades per un 
temps indefinit. 

      

…Van ser contractades per a una 
substitució. 

      

…Van ser contractades per 
ampliació de personal. 

      

…Segueixen col·laborant amb 
l’organització. 

      

 
 
 
 
 
 

CCOONNTTRRAACCTTAACCIIÓÓ  DDEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLSS  PPRROOVVIINNEENNTTSS  
DD’’EEMMPPRREESSEESS 
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1111..  * Quines són les motivacions de l’organització a l’hora de 
contractar personal provinent d’empreses? (marcar fins a un 
màxim de 3 ítems) 

 
oo  No hi ha cap motivació especial, és suficient que el/la candidat/a 

encaixi amb el perfil requerit. 
oo  En situacions d’ampliació de personal no sempre es troben suficients 

professionals amb el perfil desitjat en el tercer sector. 
oo  Aquests/es professionals saben treballar per objectius i amb 

orientació a resultats. 
oo  L’organització està passant per un procés de professionalització, per 

això és necessari realitzar noves contractacions. 
oo  Moltes vegades aquests/es professionals desenvolupen habilitats 

difícils de trobar en professionals del tercer sector. 
oo  És difícil trobar professionals d’empreses que encaixin en el perfil de 

l’organització. Malgrat tot, estem oberts a aquest tipus de 
contractacions. 

oo  Altres motivacions, especificar: _____________________________ 
 

 
1122..  * El sou i els beneficis oferts als/les professionals en el moment de 

la contractació… 
 

 1   
Gairebé 

cap 

2 3 4  
Gairebé 
tots/es 

NS/NR 

… eren equivalents a llocs similars en 
el Tercer Sector. 

     

… van ser revisats per a què el/la 
professional acceptés el lloc. 

     

 
 

1133..  * En relació a la incorporació de nous/ves professionals en 
l’organització… 

 
oo  … no hi ha un procés formalitzat. El coneixement sobre l’organització 

i el seu funcionament s’adquireix en el dia a dia. 
oo  … hi ha un procés senzill i formal de presentació de l’organització. No 

obstant això, hauria de ser revisat. 
oo  … el procés de presentació de l’organització és bastant complet i es 

porta a terme amb totes les persones que s’incorporen.  
oo  … la presentació de l’organització es realitza a través d’un procés 

formal i periòdic en el que participen totes les persones que 
s’incorporen. A més, aquest procés té en compte que poden haver 
persones provinents de diferents cultures/sectors. 

oo  NS/NR 
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Les següents qüestions es refereixen als/les professionals contractats/des, els 
seus perfils i la seva adaptació a l’organització. 
 
 

1144..    Els/les professionals… 
 

 1 
Gairebé cap 2 3 

4 
Gairebé 
tots/es  

NS/NR 

… han estat contractats/des 
per a un lloc de lideratge.  

     

… tenien funcions similars 
en treballs anteriors. 

     

… que tenien gran afinitat 
amb la missió van ser 
contractats/des tot i que el 
seu perfil o experiència no 
van ser exactament els 
requerits. 

     

… ja tenien alguna 
vinculació anterior (no 
remunerada o informal) 
amb el Tercer Sector. 

     

… tenien alguna formació 
relacionada amb el Tercer 
Sector. 

     

 
1155..    * Era un requisit tenir coneixements/ habilitats en gestió 

empresarial per a aquestes contractacions? 
 

••  No, aquestes habilitats no formaven part dels requisits sol·licitats. 
••  No, no era requisit, tanmateix, són habilitats que es valoren en 

l’organització. 
••  Sí, era requisit en alguns perfils dels/les professionals 

contractats/des. 
••  Sí, en gairebé tots els/les professionals contractats/des aquestes 

habilitats eren importants. 
••  NS/NR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EELL  PPEERRFFIILL  DDEELLSS//LLEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLSS  PPRROOVVIINNEENNTTSS  
DD’’EEMMPPRREESSEESS  CCOONNTTRRAACCTTAATTSS//DDEESS  II  LLAA  SSEEVVAA  

AADDAAPPTTAACCIIÓÓ  EENN  LL’’OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ 
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1166..    Quins coneixements formaven part dels perfils requerits? 
(contestar si la resposta anterior ha estat positiva)          

 
 1 

Per a 
gairebé cap 
professional  

2 3 

4 
Per a gairebé 
tots/es els/les 
professionals 

NS/NR 

Administratiu i financer      
Comunicació i Marketing      
Gerència       
Gestió de persones, 
lideratge 

     

Processos i control de 
qualitat 

     

Treball orientat a resultats      
Gestió de Projectes       
Captació de fons      
Noves tecnologies i 
informàtica 

     

Altres:      
 

1177..   * Aquestes persones han aportat noves habilitats a l’organització? 
 

 
1 

 Cap 
professional 

2 3 

4 
Gairebé tots/es 

els/les 
professionals 

NS/NR 

Sí, aquestes noves 
habilitats eren un 
requisit per al lloc. 

     

Sí, però aquestes 
habilitats no eren un 
requisit per al lloc. 

     

No, ja havia 
professionals en la 
organització amb el 
mateix perfil. 

     

 
1188..   * Si l’organització ha passat o està passant per una transformació, 

en quines àrees s’han donat els canvis?    
 

oo  Missió i valors 
oo  Línies estratègiques 
oo  Processos/procediments interns 
oo  Avaluació de resultats 
oo  Gestió de persones 
oo  Comunicació i relacions externes  
oo  Línies de projectes i accions 
oo  Captació de fons  
oo  NS/NR  
oo  Altres, si us plau especificar: 
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1199..   Algun/a d’aquests/es professionals va ser contractat/da com a 
resultat dels canvis anteriorment esmentats, o bé, per a fer-se 
càrrec d’ells? 

 
oo  No, la contractació d’aquestes persones no té a veure amb canvis en 

l’organització. 
oo  Sí, la nostra organització va contractar a algun/a d’aquests/es 

professionals per col·laborar en canvis organitzacionals. 
oo  Sí, la contractació ha estat resultat de canvis en l’organització, però 

els ha portat un altre àrea i/o professional. 
oo  NS/NR. 

 
2200..  * El procés d’adaptació d’aquests/es professionals en 

l’organització... 
 

 
1 

Per a cap 
professional 

2 3 

4 
Per a gairebé 
tots/es els/les 
professionals 

NS/NR 

…  ha estat fàcil i 
fluït. 

     

…  ha estat lent 
doncs les diferències 
culturals són 
enormes. 

     

… va dependre de la 
disponibilitat del 
professional per 
canviar antics hàbits 

     

… va ser en part 
mèrit de 
l’organització per 
haver recolzat al/la 
nou/va professional 

     

 
Si us plau, comentar algunes dificultats que han sorgit: 
 
 
 
 
 

2211..   En general el procés d’adaptació de personal provinent de les 
empreses és…  

 
oo  … semblant al de les persones provinents del tercer sector. 
oo  … pot ser una mica lent, doncs tot depèn de la disponibilitat i 

obertura del/de la professional contractat/da. 
oo  … més difícil i requereix un acompanyament més d’aprop. 
oo  … no tenim paràmetres de comparació ja que aquests són els/les 

primers/es professionals provinents de les empreses que contractem. 
oo  … NS/NR. 
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2222..  * Les contractacions d’aquests/es professionals han generat 
impacte en l’organització en aspectes relacionats amb ... 

 

 
1  

Gairebé cap 
impacte 

2 3 
4 

Impacte elevat 
NS/NC 

… l’estructura i 
funcionament. 

     

… la missió i línies 
estratègiques. 

     

… relació amb altres 
entitats del sector 
i/o empreses. 

     

… gestió interna      
 
Altres impactes, comentar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gràcies per col·laborar responent al qüestionari de 
l’estudi sobre la “Transició de persones del món 
empresarial al tercer sector”.    

Per a més informació pot accedir a la pàgina web de   
l’Observatori del Tercer Sector: www.tercersector.net 

Si té algun dubte o comentari pot contactar amb 
nosaltres al  telèfon: 93 217 72 97 i preguntar per 
Mariana Mendes   (mariana.mendes@tercersector.net) 

FFII  DDEELL  QQÜÜEESSTTIIOONNAARRII


