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1. INTRODUCCIÓ 

Els i les professionals de l'àmbit social han demanat durant anys un conveni per 
ordenar les seves condicions laborals. El 2006 es va intentar negociar un conveni 
col·lectiu però va ser impugnat i va tenir eficàcia limitada. El 2010 hi va haver una nova 
mesa de negociació on varen participar més organitzacions i finalment, el 2015, es va 
signar el conveni actual, amb vigència fins 2017 i prorrogat fins a data d’avui. 
 
Abans de l’aprovació del “Conveni Col·lectiu Estatal d'Acció i Intervenció Social”, cada 
entitat o associació reconeixia diferents drets als seus i a les seves treballadors/res 
podent aplicar el conveni que més els convenia. Es tenien diferents condicions en 
funció del territori o l'empresa on es feia feina. Fins i tot s'aplicaven diferents convenis 
en la mateixa empresa. Actualment, es disposa d’un instrument que estableix el marc 
de relacions laborals i garanties jurídiques, articula el sector i homogeneïtza les 
condicions de feina dels i de les professionals de la intervenció social.  
 
Malgrat la seva bona intencionalitat, com per exemple la lluita de la precarització 
laboral, la prevenció de competència deslleial entre empreses, la dignificació i 
visibilització dels i de les professionals del sector, etc. aquest conveni no és del tot 
favorable pels i per les professionals de la Psicologia.  
 
Tot i que d’entrada, el fet de tenir un conveni unificat per a tot el nostre àmbit, 
semblava positiu de cara al reconeixement dels i de les professionals que feim feina en 
aquest sector, de tot d’una es va crear molta incertesa per les conseqüències de 
l’adhesió a aquest conveni per part de les entitats, ja que els psicòlegs i les psicòlogues 
referirem una pèrdua de condicions. Com a  exemple, a la classificació professional 
s’ha unificat al mateix grup els llicenciats i les llicenciades, diplomats i diplomades, i 
graduats i graduades en formació professional, provocant un perjudici al nostre 
col·lectiu ja que han equiparat salaris a la baixa. 
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A les reunions del Grup de Treball d’Intervenció i Atenció Psicològica a l’Àmbit Social 

(GIAPAS) del COPIB es va reflexionar sobre la situació laboral dels i de les professionals 

de l’àmbit social. Es té coneixement que no tots els psicòlegs ni totes les psicòlogues 

tenim les mateixes condicions. Les empreses apliquen diferents convenis i la diferència 

entre l’Administració pública i el sector privat és notable. Volíem impulsar accions de 

millora del nostre col·lectiu però necessitàvem tenir un punt de partida i era necessari 

conèixer de primera mà la situació actual a les Illes Balears. Per això es va planejar 

recollir dades mitjançant una enquesta anònima en línia de caràcter voluntari. 

 

2. METODOLOGIA 

El Grup de Treball d’Intervenció i Atenció Psicològica a la Àmbit Social del COPIB va 

elaborar una enquesta amb la intenció de recollir informació sobre la realitat laboral 

dels i de les professionals amb llicenciatura en Psicologia que fan feina a l’àmbit social 

a la CAIB realitzant funcions pròpies de la psicologia  de la intervenció social. Les dades 

varen ser recollides entre gener i abril de 2017 a través d’un formulari online que es 

podia accedir mitjançant un enllaç.  

Es va fer difusió mitjançant el web corporatiu del COPIB i també es varen enviar 

correus electrònics a les administracions públiques, serveis, empreses privades, 

entitats, associacions, fundacions... perquè els llicenciats i llicenciades en Psicologia hi 

poguessin participar voluntàriament. 

L’enquesta està formada per 23 preguntes amb opció tancada de resposta i una 

valoració final de satisfacció general. Les preguntes anaven adreçades a recavar 

informació damunt les condicions laborals com:  tipus de contracte, jornada real i 

teòrica, sou, formació, mesures de conciliació familiar-laboral, possibilitats de 

promoció interna, nivell de càrrega de feina, etc. També ens interessava saber el grau 

de coneixement del conveni que marca el context laboral i sobretot el nivell de 

satisfacció envers les seves condicions en general. 

S’han recollit les dades de 103 professionals amb els estudis universitaris de Psicologia  

dels quals 86 fan funcions pròpies i estan contractats com a psicòleg/ogues. Malgrat 

no es disposa d’informació sobre el nombre concret de psicòlegs/ogues que fan feina a 

l’àmbit social a la CAIB, hem considerat que les 103 enquestes, en concret 86 

psicòlegs/ogues,  són un nombre suficientment representatiu per poder tenir una visió 

de les condicions laborals dels psicòlegs i psicòlogues que desenvolupen la seva tasca a 

l’àmbit social a la Comunitat de les Illes Balears (especialment a Mallorca i en concret a 

Palma), en els diferents àmbits d’actuació que marca el camp d’acció de la psicologia 

de la intervenció social.  
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3. RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS 

Aquesta enquesta suposa una primera presa de contacte de la situació de la 

intervenció i atenció de la psicologia social a la nostra comunitat. A partir de les dades 

obtingudes podem concloure que la psicologia social es caracteritza pels següents 

aspectes:   

• EXTERNALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS: Només una quarta part de les 

persones enquestades ho fan a les administracions públiques. La resta ho fan a 

altres tipus de serveis o entitats. Les diferències entre pública i privada són 

notables en quant a les condicions, per exemple en el salari. Dins l’àmbit de 

l’Administració pública la majoria dels enquestats cobren més de 25.000€ bruts 

anuals i en els altres casos és la majoria qui percep menys de 25.000€ bruts 

anuals. 

• PRECARIETAT LABORAL:  

o Un 26,74% contesta que té contracte a temps parcial. La majoria de 

contractes a temps complet es concentren a l’Administració pública 

(95,45%). Als altres sectors el percentatge de contractacions a temps 

parcial es mou en un interval del 22,22% fins al 100%. 

o El 47,67% dels professionals enquestats té contracte indefinit. Al 

contrari que pugui semblar, fer feina al sector públic no garanteix tenir 

més estabilitat laboral. Només a l’empresa privada ens trobam amb la 

majoria de contractes indefinits (un 83,33%). 

o Més d’un 64% del total percep salaris inferiors a 25.000 euros bruts 

anuals. Un 52,38% en el cas de les jornades a temps complet. 

o Prop d’un 14% no rep formació per part de l’empresa. 

o Un 26,74% no pot triar lliurement les seves vacances 

o Un 30,23% no té ben definida la funció i rols del/de la psicòleg/oga a la 

seva empresa 

• MANCA DE PROVISIÓ DE PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA:  

o No se substitueixen les baixes de llarga durada en un 44,19% dels casos 

o Prop d’un 45% considera insuficient el nombre de professionals de la 

Psicologia contractats a la seva feina 

o Més de dues terceres parts fan feina amb llicenciats/llicenciades o 

graduats/graduades en Psicologia que no exerceixen com a tals i dels 



5 

quals només un 15% fan feina a una categoria superior 

o Manca de promoció interna en un 52,33% dels casos 

• MANCA DE CORPORATIVISME:  

o Un destacable 54,65% dels casos on no exigeixen la col·legiació   

o Un alt desconeixement del Conveni Col·lectiu Estatal d’Intervenció 

Social (53,49%) i quasi un 28% que desconeix el conveni que se li aplica 

• SATISFACCIÓ AMB LA FEINA REALITZADA: encara que el nivell de satisfacció 

global amb la feina és alt en la majoria dels casos (suposam que per l’alt 

component vocacional de la nostra tasca), quan es demana pel salari, les 

condicions o les càrregues laborals, les respostes reflecteixen majoritàriament 

insatisfacció. 

 

4. PROPOSTES D’ACTUACIONS 

A partir dels resultats obtinguts, les integrants del Grup de Treball d’Intervenció i 

Atenció Psicològica a l’Àmbit Social del COPIB proposam les següents actuacions i plans 

de millora. 

- S’hauria de realitzar una tasca pedagògica per augmentar el grau de 

coneixement de les condicions laborals que tenen els i les psicòlegs/ogues 

(informació sobre els convenis laborals, defensa dels drets laborals...).  

- Fomentar la col·legiació d’aquests/aquestes professionals i augmentar la 

implicació en la participació en grups de treball del COPIB. 

- Defensar el rol del/de la professional de la Psicologia als llocs de feina, definir i 

donar a conèixer junt amb altres col·legis estatals l’àmbit actual i el perfil i 

funcions del/de la psicòleg/oga de la intervenció social.  

- Arribar a convenis de col·laboració amb col·legis professionals relacionats amb 

l’àmbit social, principalment els de Treball Social i Educació Social, per unificar 

esforços i dur a terme actuacions conjuntes ja que pensam que les conclusions 

són extrapolables a tots els perfils professionals de l’àmbit social. 

- Així es proposa que des del COPIB es pugui fer una anàlisi més detinguda 

d’aquestes pràctiques com a entitat que treballa per les condicions òptimes i de 

qualitat del col·lectiu de psicòlegs/ ogues. 
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5. DADES 

A continuació es presenten les dades recollides a cada una de les 23 preguntes de 

l’enquesta i es detallen els resultats obtinguts.      

 

PREGUNTA 1. ESTÀS CONTRACTAT COM A PSICÒLEG?  

 Nombre enquestats %  

Sí 86 83,50% 

No 17 16,50% 

Total  103 100% 

 

 

 

Ens hem volgut centrar en els llicenciats i les llicenciades de Psicologia que fan feina al 

sector social i que realitzen funcions pròpies de psicòleg/oga. Del total de persones 

enquestades, 86 (un 83,50%) fan feina amb com a psicòleg/oga.  

De les 103 respostes, 17 no tenien contracte de psicòleg/oga (un 16,50%). Aquestes 

persones finalitzaren aquí l’enquesta. Ens va interessar conèixer a quina categoria fan 

feina. D’aquests/aquestes 17 professionals,  8 estan a una categoria superior i 9 a una 

inferior. Hagués estat interessant saber si estan a l’Administració pública o a la privada, 

però no es va demanar.  

 

 



7 

PREGUNTA 2. LLOC DE FEINA  

 

LLOC DE FEINA Nombre 
enquestats 

% 

Administració pública 22 25,58% 

Associació 19 22,09% 

Titularitat pública de gestió 
privada 

18 
20,93% 

Fundació de gestió privada 13 15,12% 

Empresa privada 6 6,98% 

Fundació de titularitat pública 3 3,49% 

Autònom 3 3,49% 

Altres 2 2,33% 

Total 86 100,00% 

 

 
Del potencial nombrós de psicòlegs/gues de la intervenció social que treballen al 

sector públic en els àmbits de reforma, protecció de menors, UCAs, residències de gent 

gran, serveis de persones amb discapacitat, serveis socials d’atenció primària, etc. 

només han contestat 22 persones, que suposa el 25,58% del total dels/de les 

enquestats/des. Aquesta dada ens fa reflexionar en tots i totes els/les llicenciats/des 

en Psicologia que fan feina a serveis externalitzats. Tres quartes parts de tots i totes 

els/les professionals de la Psicologia  que han contestat en aquest àmbit ho fan a 

entitats  o de manera autònoma. 

Aquesta variable ens permet comparar les diferències existents a nivell de les 

condicions laborals  entre els/les professionals contractats/des directament a 

l’Administració pública i els/les que no.  
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PREGUNTA 3. TIPUS DE JORNADA  

 

 Nombre 
enquestats 

% 

TEMPS COMPLET 63 73,26% 

TEMPS PARCIAL 23 26,74% 

TOTAL 86 100 % 

 

 

 

Més d’una quarta part dels/de les enquestats/des, un 26.74%, fan feina a temps 

parcial 

 

PREGUNTA 3.a. TIPUS DE JORNADA SEGONS EL LLOC DE FEINA 

Més d’una quarta part dels/de les professionals tenen contractes a temps parcial. 

Volem saber a quin àmbit es dona més estabilitat laboral i on existeix més inestabilitat. 

Per això hem creuat les dades lloc de feina i tipus de jornada, per veure si hi ha 

diferències, si hi ha un percentatge més  elevat  de jornada completa a l’Administració 

o fora de l’Administració pública. 
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Lloc de feina Contracte a temps complet Contracte a temps parcial 

Administració pública 95,45%  4,55%  

Empresa privada 66,67% 33,33% 

Titularitat pública de gestió 
privada 77,78% 22,22% 

Fundació de titularitat 
pública 66,67% 33,33% 

Fundació de gestió privada 57,14% 35,71% 

Autònom 0,00% 100,00% 

Associació 73,68% 26,32% 

Altres 0,00% 100,00% 

Total 73,26% 26,74% 

 

 

El 95,45% dels contractes a l’Administració pública són a temps complet enfront de 

l’empresa privada que es troba entre un 77,78% i un 57,14%.  

Les contractacions a temps parcial es donen principalment a les categories 

d’autònoms/es i altres (100% a temps parcial) i de manera mínima a l’Administració 

pública 

Podem deduir que al sector privat hi ha més precarietat pel que fa al temps del 

contracte en comparació al sector públic, on la tendència és que els contractes siguin a 

temps complet, donant estabilitat al col·lectiu. 

Podria ser interessant conèixer en una futura enquesta si les contractacions a temps 

parcial són a demanda del/de la treballador/a (com per exemple per mesures de 

conciliació familiar) o si són per criteris de l’empleador/a. 



10 

PREGUNTA 4. ES CORRESPONEN LES HORES REALS DE FEINA AMB LES QUE 

TEÒRICAMENT FIGUREN AL TEU CONTRACTE  

 

 Nombre 
enquestats 

% 

SÍ 67 77,90% 

NO 16 18,60% 

NO CONTESTA 3 3,40% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

El 18’60% dels/ de les psicòlegs/ogues que ha respost l’enquesta manifesta que el 

nombre d’hores per les quals ha estat contractat no coincideix amb les que realitza. És 

probable que treballi més hores del que marca el seu contracte laboral cobrant les 

hores de forma irregular, acumulant hores o altres privilegis o fins i tot de forma 

voluntària i no remunerada. En qualsevol cas, només el de la “bona predisposició”, és 

un aspecte clau i significatiu a tenir en compte per la millora de les condicions dels 

psicòlegs/ogues i la qualitat del lloc de feina.  
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PREGUNTA 5. NÚMERO D’HORES QUE FIGUREN AL CONTRACTE  

 Nombre 
enquestats 

% 

0 a 10 4 4,65 % 

11 a 20 9 10,46% 

21 a 30 8 9,30% 

31 a 40 62 72,09% 

No contesta 3 3,48% 

Total 86 100% 

 

 

 

El 72,09% dels/de les psicòlegs/ogues que ha contestat treballa de 31 a 40 hores (color 

lila) seguit del 24,41 que treballa entre 11 i 30 hores (color vermell). 

Així, es pot deduir que el 25% de les persones enquestades complementa la seva 

jornada laboral de psicòleg/oga amb un altre treball (desconeixem si del mateix sector, 

però sabem que ho fa en categories inferiors o d’altres sectors totalment diferents.  

Aspecte rellevant a tenir en compte per la qualitat del treball dins la professió).  
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PREGUNTA 6. TIPUS DE CONTRACTE  

Tipus de contracte Nombre enquestats % 

Indefinit 41 47,67% 

Fix discontinu 1 1,16% 

Eventual 5 5,81% 

Per obra i servei 19 22,09% 

Per interinitat o substitució 15 17,44% 

De pràctiques 0 0% 

Per formació i aprenentatge 1 1,16% 

De relleu 0 0% 

Autònom 4 4,65% 

Total  86 100,00% 

 

 

Els resultats ens fan pensar que a l’àmbit d’Intervenció social es compta actualment en 

la provisió de llocs de feina amb la figura dels/ de les professionals de la Psicologia amb 

una escassa estabilitat laboral. Dels/de les 86 psicòlegs/ogues que han contestat 

l’enquesta, el 47,67% té contracte indefinit, seguit del 22,09% amb contracte per obra i 

servei i el 17,44% per interinitat o substitució. Sobresurt que la immensa majoria 

treballa amb contracte “per compte aliè” i no per “compte propi”; a l’hora que amb 

una proporció similar els que tenen contracte indefinit i els temporal. 

És destacable el reduït nombre de psicòlegs/ogues de l’àmbit de la intervenció social 

que treballa de forma autònoma, un 4,65%, sobretot si es compara amb altres àmbits 
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d’actuació de la Psicologia com el sector clínic. Recordam que els/les professionals 

autònoms/es que han contestat l’enquesta treballen a temps parcial dins l’àmbit social 

la qual cosa ens fa pensar que tal vegada aquesta no sigui la seva activitat professional 

principal sinó que es complementa amb feina a un altre sector de la Psicologia, com 

per exemple la clínica. 

Les feines a associacions, fundacions, ONG se solen caracteritzar per ser tasques de 

curta durada i una mica precàries a nivell de sou i per tant se solen completar amb 

activitat privada.   

 

PREGUNTA 6.A. TIPUS DE CONTRACTE SEGONS EL LLOC DE FEINA 

 

 Tipus de contracte 

Indefinit Fix 

discontinu 

Eventual Per obra i 

servei 

Per 

interinitat 

o 

substitució 

Per formació 

i 

aprenetatge 

Autònom  

 

L

l

o

c

  

d

e

 

f

e

i

n

a 

Administració 

pública 
50%     4,55% 45,45%     

Empresa privada 83,33%       16,67%     

Titularitat 

pública de gestió 

privada 

38,89% 5,56% 5,56% 38,89% 5,56% 5,56%   

Fundació de 

titularitat pública 
    33,33%   66,67%     

Fundació de 

gestió privada 
53,87%     46,15%       

Autònom             100% 

Associació 47,37%   15,79% 26,32% 5,26%   5,26% 

Altres 100%             

Total  47,67% 1,16% 5,81% 22,09% 17,44% 1,16% 4,65% 
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Analitzant les dades relatives al tipus de contracte segons el lloc de feina s’observa que 

el total dels contractes indefinits del sector només representa el 47.67%, 

independentment del lloc de feina.  

A l’Administració pública només el 50% dels contractes són indefinits. Aquest fet 

demostra la precarietat laboral del nostre col·lectiu. Que hi hagi un 45% d’interins 

tampoc assegura estabilitat laboral a l’Administració. Sembla que l’Administració té la 

intenció política de realitzar oposicions a curt termini per donar estabilitat als 

treballadors i les treballadores del sector públic.  

Només se salva l’empresa privada amb un 83.33% d’indefinits, però tota la resta no té 

estabilitat. És significatiu que a les fundacions de titularitat pública cap dels psicòlegs i 

de les psicòlogues que han contestat l’enquesta té contracte indefinit: el 33% són 

eventuals, mentre el 66, 67% són contractes d’interinitat o substitució. 

És significatiu també que a les associacions i a les empreses de gestió privada només hi 

ha un poc més del 5% de contractes de substitució o per interinitat.  

En general es pot afirmar que independentment del lloc de feina, el gruix  de 

contractes estan concentrats en indefinits (entre el 40-50%). El segueixen els contactes 

d’obra i servei, que es troben majoritàriament a les entitats de gestió privada de 

serveis comunitaris i fundacions (entre 28%-38% aproximat). El contracte d’interinitat 

o substitució és massa alt a l’Administració. Pensam que  en general al nostre col·lectiu 

hi ha una manca de provisió de llocs de feina per a professionals de la Psicologia.  

 

PREGUNTA 7. SOU BRUT ANUAL AMB TOTS ELS COMPLEMENTS  

 

SALARI BRUT ANUAL EN € Nombre 
enquestats 

PERCENTATGE 

Menys de 20.000 29 33,72 % 

Entre 20.001 i 25.000 26 30,23 % 

Entre 25.001 i 30.000 15 17,44 % 

Entre 30.001 i 35.000 9 10,47 % 

Entre 35.001 i 40.000 1 1,16 % 

Entre 40.001 i 45.000 1 1,16 % 

Més de 45.001 5 5,81 % 

Total  86 100 % 
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Aproximadament un 64% dels enquestats percep retribucions inferiors a 25.000 euros 

anuals bruts amb tots els complements. Hem de tenir en compte que es contemplen 

els psicòlegs contractats a jornada completa i a jornada parcial.  

 

PREGUNTA 7.A. SALARI SEGONS JORNADA 

Si desglossam les dades segons la jornada, un 52,38% dels/de les professionals 

contractats/des a temps complet rep menys de 25.000 € bruts anuals amb tots els 

complements, percentatge que puja a un 95,65% en el cas dels contractes a temps 

parcial.  

SALARI EN € JORNADA 
A TEMPS 
COMPLET 

JORNADA 
A TEMPS 
PARCIAL 

Menys de 20.000 19,05 % 73,91% 

Entre 20.001 i 25.000 33,33 % 21,74% 

Entre 25.001 i 30.000 22,22 % 4,34 % 

Entre 30.001 i 35.000 14,29 % 0 % 

Entre 35.001 i 40.000 1,59 % 0 % 

Entre 40.001 i 45.000 1,59 % 0 % 

Més de 45.001 7,94 % 0 % 

Total  100 % 100 %  
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PREGUNTA 7.b. SALARI SEGONS LLOC DE FEINA (dels/de les treballadors/es a temps 

complet) 

Creuam els/les professionals contractats/des a temps complet i el lloc de feina per 

comparar el salari percebut 

JORNADA  
A TEMPS COMPLET 

SALARI BRUT ANUAL EN EUROS 

Menys de 

20.000 

Entre 20 i 

25 mil 

Entre 25 i 

30 mil  

Entre 30 i 

35 mil  

Entre 35 i 

40 mil 

Entre 40 i 

45 mil 

Més de 

45 mil 

Total  

LL
O

C
 D

E 
FE

IN
A

 

Administració 
pública 

 23,81% 14,29%  33,33 %  4,76 % 23,81% 100 % 

Empresa 
privada 

50 % 25 % 25 %     100 % 

Titularitat 
pública de  
gestió privada 

28,58 % 42,87 % 28,58 %     100 % 

Fundació 
de titularitat 
pública 

50 %  50 %     100 % 

Fundació 
de gestió privada 

25 % 37,5 % 12,5 % 25 %    100 % 

Associació 21,42 % 42,85 % 28,57 %  7,14 %   100 % 

Total  19,04 % 33,33 % 22,22 % 14,29% 1,59 % 1,59 % 7,94 % 100 % 
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Existeixen notables diferències en les retribucions anuals entre els/les professionals 

que fan feina a l’Administració pública i els/les que ho fan a altres llocs. Els salaris més 

alts es perceben a l’Administració pública. Més del 75% cobra més de 25.000€ bruts 

anuals i és l’única situació on es perceben salaris de més de 40.000€ bruts anuals. 

Si simplificam les dades en dues categories, els/les que guanyen més de 25.000€ 

anuals i els/les que perceben menys de 25.000€ anuals s’observa més clarament 

aquesta diferència.  

 

SALARI BRUT ANUAL 

Menys de 

25.000 € 

MÉS DE 

25.000 € 

Total  

LL
O

C
 D

E 
FE

IN
A

 

Administració 
pública 

23,81% 76,19% 100 % 

Empresa 
privada 

75 % 25 % 100 % 

Titularitat 
pública de  
gestió privada 

71,42 % 28,58 % 100 % 

Fundació 
de titularitat 
pública 

50 % 50 % 100 % 

Fundació 
de gestió privada 

62,50 % 37,50 % 100 % 

Associació 71,43 % 28,57 % 100 % 

Total  47,63 % 52,37 % 100 % 
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Això suposa un greuge comparatiu. Molts dels serveis de l’Administració s’estan 

externalitzant i els/les professionals contractats/des estan molt enfora d’arribar a les 

condicions econòmiques dels seus/de les seves companys/es que estan a 

l’Administració pública. Ens trobam amb una situació on els criteris econòmics de les 

empreses que concursen per guanyar una contractació pública van molt per damunt 

que els criteris tècnics.  

 

PREGUNTA 8. COMPLEMENTS   

Es va demanar a les persones enquestades si percebien cap tipus de complement al 

seu salari base com per exemple antiguitat, direcció, carrera professional o altres. Les 

respostes han estat: 

 Nombre 
enquestats 

Direcció Carrera Antiguitat  Altres Cap 
complement 

No percep 
cap 

complement 

38     38 

Només 1 
complement 

27 4 4 15 4  

Direcció +1 
complement 

5 5  4 1  

Direcció +2 
complements 

1 1  1 1  

Direcció +3 
complements 

1 1  1 1  

Carrera 
Professional 

+1 
complement 

2  1 3 1  

Carrera 
professional 

+2 
complements 

2  4 2 2  

Antiguitat +1 
complement 

7  2 7 7  

No contesta 3      

Total 86 11 11 33 17 38 
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La gran majoria de persones enquestades es troba entre els/les que només cobren un 

complement salarial (27 persones) i els/les que no perceben cap complement (38). En 

aquest cas, no sabem si això es degut a que aquestes persones desconeixen els 

components del desglossament del seu sou o si consideren només com a complements 

aquells que s’han afegit a posteriori de la seva incorporació a la empresa. També és 

possible que simplement no disposen de cap complement i el seu sou sigui només el 

salari base.  
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PREGUNTA 9. HI HA ESTABILITAT LABORAL A LA TEVA EMPRESA?   

 

 Nombre enquestats % 

SÍ 59 68,60% 

NO 27 31,40% 

Total 86 100 % 

 

Més de dues terceres parts dels i de les professionals consideren que hi ha estabilitat 

laboral en el seu àmbit. Sembla que els programes on fan feina tenen una certa 

continuïtat.  És necessari aclarir que això és una valoració subjectiva de les persones 

enquestades, ja que no se’ls ha demanat  cap dada objectiva envers l’antiguitat dins 

l’empresa o dins l’àmbit, ni tampoc si hi ha hagut canvi de les empreses gestores dels 

programes on fan feina, subrogacions, etc. 

Tampoc sabem si són “estables” a l’entitat o organització però han canviat de 

programa o servei. 

 

 

 

PREGUNTA 10. REPS FORMACIÓ A CÀRREC DE L’EMPRESA?  

 Nombre 
enquestats 

% 

Sí i és específica amb les meves funcions 53 61,63% 

Sí però no és específica amb les meves 
funcions 

21 24,42% 

No rep formació a càrrec de l’empresa 12 13,95% 

Total  86 100 % 
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Els treballadors i les treballadores reben habitualment formació a càrrec de la seva 

empresa, i majoritàriament és específica per a les seves funcions. Tot i això hi ha un 

14% de professionals que no rep cap tipus de formació de la seva empresa. Aquest 

punt és d’importància ja que tots i totes els treballadors i les treballadores tenen dret a 

formació i si l’empresa no els hi ofereix, els/les professionals podrien formar-se a altres 

bandes i demanar subvenció a la seva empresa .  

 

PREGUNTA 11. POTS TRIAR LLIUREMENT LES TEVES VACANCES?  

  Nombre enquestats % 

SI 63 73,26% 

NO 23 26,74% 

Total 86 100% 

 

El 73,26% contesta que pot triar lliurement les seves vacances. No  tenim dades del 

sector en el qual treballen els/les professionals per extreure més conclusions. Tampoc 

no podem saber el grau de satisfacció amb aquest fet. Seria convenient saber si el 

26,74% que no pot triar lliurement les vacances te més condicionants o és compensant 

d’alguna manera. Suposam que els motius per no tenir opció a triar les vacances són 

per donar una bona assistència o per l’organització del servei. 
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PREGUNTA 12. SE SUBSTITUEIXEN LES TEVES BAIXES DE LLARGA DURADA?  

 Nombre enquestats % 

SÍ 48 55,81% 

NO 38 44,19% 

Total 86 100% 

Un 44,19% de les persones enquestades contesta que no se substitueixen les baixes de 

llarga durada. Si creuam  les dades segons el lloc de feina s’observa el següent: 

 SÍ NO 

Administració pública 45,45% 54,55% 

Empresa privada 33,33 % 66,66 % 

Titularitat pública de gestió privada 66,66% 33,33% 

Fundació de titularitat pública 66,66% 33,33% 

Fundació de gestió privada 69,23% 30,77% 

Autònom 33,33% 66,66% 

Associació 63,16% 36,84% 

Altres   100% 

Total  55,81% 44,19% 

En percentatge 

 

En aquest apartat destaca el fet que el 54,55% de les persones enquestades respon 

que a l’Administració pública no es cobreixen les baixes de llarga durada. Aquest 

percentatge és més elevat a l’empresa privada (66,66%). Aquest fet fa que la qualitat 

del servei sigui menor. Seria interessant veure si no se cobreixen per manca de 

professionals disponibles, manca de planificació de l’empresa o polítiques 

empresarials. Aquests és un punt interessant on el Col·legi podria fer un seguiment, 

cobrir una baixa laboral de llarga durada pot ser una bona oportunitat per adquirir 

experiència laboral. 

Aquí també potser que el moment conjuntural de “crisi econòmica“ del país hagués 

repercutit en el no cobriment de les baixes llargues; en concret, la Llei Montoro a 

l’àmbit de l’Administració pública ha estat una evidència. 
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PREGUNTA 13. TENIU FACILITATS PER CONCILIAR VIDA LABORAL I FAMILIAR?  

 Nombre 
enquestats 

% 

Reducció de jornada 20 23,25% 

Flexibilitat horari laboral 18 20,93% 

Llicències no retribuïdes 4 4,65% 

No en tenc 11 12,79% 

Flexibilitat + no tinc  1 1,16% 

Flexibilitat + llicències no 
retribuïdes 

3 3,49% 

Reducció jornada + flexibilitat 
horari 

12 13,95% 

Reducció +llicències 6 6,98% 

Flexibilitat + reducció jornada + 
llicències  

11 12,79% 

Total  86 100% 

 

De les 86 persones que responen a la pregunta de si hi ha alguna facilitat per a la 

conciliació familiar, el 12,79% (11) respon que no tenen cap  tipus de facilitat, mentre 

que la resta té algun tipus de flexibilitat. Un 23,25% (20) respon que té reducció de 

jornada. Un 13,95% (12) té reducció de jornada i flexibilitat horària. Un 12,79% (11) 

gaudeix de flexibilitat, reducció de jornada i algun tipus de llicència. 

Seria interessant creuar aquestes dades per gènere, per veure si aquestes facilitats 

només són gaudides per dones únicament. També seria interessant conèixer si són de 

l’àmbit privat o públic. En principi a l’Administració la conciliació laboral familiar és un 

dret consolidat. 

 

PREGUNTA 14. CONSIDERES SUFICIENTS EL NOMBRE DE PSICÒLEGS/OGUES 

CONTRACTATS/DES A LA TEVA EMPRESA?  

 Nombre enquestats % 

SÍ 48 55,81% 

NO 38 44,19% 

TOTAL 86 100% 

 

Quasi la meitat de les persones enquestades considera insuficient el nombre de 

psicòlegs/psicòlogues contractats/des a la seva empresa. Si comparam les dades per 

lloc de feina, observam que aquesta sensació d’insuficiència de professionals de 

l’àmbit de la Psicologia és general llevat de les empreses de  titularitat pública de 

gestió privada, les fundacions de gestió privada i les associacions.  
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Aquesta dada ens dona per interpretar que els/les psicòlegs/psicòlogues de l’àmbit 

social en general no poden assumir totes les tasques que tenen encomanades amb els 

conseqüents retards i saturacions en la població que atenen. Això pot ser un factor 

d’estrès psicosocial a l’àmbit laboral i un dèficit en la qualitat de l’atenció a la 

ciutadania. 

 

 SÍ NO 

Administració pública 36,36% 63,64% 

Empresa privada 50% 50% 

Titularitat pública de gestió privada 61,11% 38,89% 

Fundació de titularitat pública 33,33% 66,66% 

Fundació de gestió privada 61,54% 38,46% 

Autònom 33,33% 66,66% 

Associació 73,68% 26,32% 

Altres 100%   

Total  55,81% 44,19% 

 

La percepció d’insuficiència de professionals es dona més als i les professionals 

autònoms/es i a les fundacions de titularitat pública (ambdós amb un 66.66%), seguit 

de l’Administració pública (un 63,64%). 
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PREGUNTA 15. ES VA VALORAR L’EXPERIÈNCIA PROFESIONAL A LA SELECCIÓ?  

 Nombre enquestats % 

SÍ 64 74,42% 

NO 22 25,58% 

TOTAL 86 100% 

 

El 74,42% de les persones enquestades comenta que sí es valora l’experiència 

professional. Podem concloure que majoritàriament els llocs de feina estan  ocupats 

per professionals amb experiència i formació adequada. 

 

PREGUNTA 16. EXIGEIXEN COL·LEGIACIÓ?  

 Nombre enquestats % 

SÍ 39 45,35% 

NO 47 54,65% 

TOTAL 86 100% 

 

Ens agradaria destacar que més de la meitat de les persones enquestades responen 

que al seu lloc de treball no exigeixen estar col·legiat/da per poder desenvolupar les 

seves funcions. Només a les fundacions de titularitat pública és obligatòria la 

col·legiació tal i com s’observa a la taula següent.  

El COPIB hauria de tenir en compte aquesta dada ja que un/a professional necessita 

estar col·legiat/da per exercir la pràctica de la Psicologia en qualsevol àmbit, incloent el 

social. 

 SÍ NO 

Administració pública 40,91% 59,09% 

Empresa privada 33,33% 66,66% 

Titularitat pública de gestió privada 66,66% 33,33% 

Fundació de titularitat pública 100%   

Fundació de gestió privada 38,46% 61,54% 

Autònom 66,66% 33,33% 

Associació 31,58% 68,42% 

Altres   100% 

 

Únicament s’exigeix col·legiació a les fundacions de titularitat pública. A la majoria de 

les altres situacions, no es demana col·legiació obligatòria. 
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PREGUNTA 17. ESTÀ BEN DEFINIDA LA FUNCIÓ I ROLS DE PSICÒLEG/OGA A LA TEVA 

EMPRESA?  

 Nombre enquestats % 

SÍ 60 69,77% 

NO 26 30,23% 

TOTAL 86 100% 

 

 

Cal destacar que un 30,23% dels/de les professionals enquestats/des no té clara la 

seva funció i rols dins la seva empresa. Aquest desconeixement pot tenir origen tant 

per part del/de la treballador/a o bé dels/de les empleadors/res. Tal vegada això seria 

una conseqüència de la incorporació i del solapament de funcions amb altres 

professionals (professionals de l’Educació Social i del Treball Social, Coaching), així com 

a l’intrusisme professional que es dona a la nostra professió.  
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Cal recordar que la interprofessionalitat habitual en els equips de feina pot ser un 

enriquiment però també una “difusió” dels rols i funcions de cada perfil professional.  

 

PREGUNTA 18. FAS FEINA AMB PERSONES LLICENCIADES EN PSICOLOGIA QUE 

DESENVOLUPEN UN ALTRE ROL PROFESSIONAL?  

 Nombre enquestats % 

Sí amb rol de direcció 12 13,95 % 

Sí a categoria similar 18 20,93 % 

Sí a categoria inferior 14 16,27 % 

Categoria similar + inferior 2 2,33 % 

Direcció + inferior 2 2,33 % 

Direcció + similar 1 1,16 % 

Direcció + similar + inferior 8 9,30 % 

No  29 33,72 % 

Total 86 100 % 

 

 

 

Dues terceres parts dels/ de les professionals enquestats/des treballen amb col·legues 

de professió. Pel contrari, un terç ho fa tot sol. Això podria reflectir la no adequació 

d’estudis amb treball a l’hora que la possible doble formació dels joves estudiants. 
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PREGUNTA 19. CONEIXES EL CONVENI COL·LECTIU ESTATAL D’ACCIÓ I INTERVENCIÓ 

SOCIAL?  

 Nombre enquestats % 

SÍ 40 46,51% 

NO 46 53,49% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

Aquesta dada és molt significativa. El 53,49% dels/ de les treballadors/es no coneix el 

conveni col·lectiu. Podria ser una bona tasca del Grup de Treball d’Intervenció i 

Atenció Psicològica a l’àmbit Social donar a conèixer el conveni i assessorar als/les 

col·legiats i col·legiades amb aquest àmbit. 

 

PREGUNTA 20. QUIN CONVENI T’APLIQUEN? 

 Nombre enquestats % 

Conveni col·lectiu estatal d’acció i intervenció social 31 36,04% 

Desconec el conveni que m’apliquen 24 27,90% 

Conveni de centres de persones amb discapacitat 19 22,09% 

Administració local 5 5,81% 

Altres1: 4 4,65% 

Conveni de reforma juvenil i protecció de menors 3 3,45% 

Total  86 100% 

 

 
1 Dins la categoria altres ens han especificat: teleassistència i ajuda domiciliària, en negociació, oficines i 
despatxos i conveni col·lectiu personal laboral 
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La majoria dels psicòlegs i de les psicòlogues que han respost estan contractats segons 

el conveni col·lectiu estatal d’acció i intervenció social (un 36,04%), seguit del conveni  

de discapacitat (un 27,90%). 

És significatiu que quasi un 28% de les persones entrevistades desconeix quin conveni 

se’ls aplica. D’aquí que s’hauria de plantejar fer una campanya de sensibilització, 

informació i orientació al respecte.  

 

Pregunta 20.a. SALARI SEGONS CONVENI (només dels/de les treballadors/res a 

jornada completa)  

 Menys 
de 20 
mil 

20-25 
mil 

25-30 
mil 

30-35 
mil 

35-40 
mil 

40-45 
mil 

Mes de 
45 mil 

Total  

Conveni col·lectiu 
estatal d’acció i 
intervenció social 

36,36% 27,27% 27,27% 4,55%   4,55% 100 

Conveni de reforma 
juvenil i protecció de 
menors 

 33,33% 33,33% 33,33%    100 

Conveni de centres de 
persones amb 
discapacitat 

13,33% 40% 26,67% 13,33% 6,67%   100 

Desconec el conveni 
que m’apliquen 

6,67% 40% 13,33% 26,67%   13,33% 100 

Altres: 
Administració local 

 20%  20%  20% 40% 100 

Altres teleassistència i 
ajuda domiciliaria 

100%       100 

En negociació   100%     100 

Conveni col·lectiu 
personal laboral 

 100%      100 



30 

S’observa clarament que els salaris més elevats corresponen a les persones que fan 

feina a l’Administració local.  

Prop d’un 64% de les persones a les quals se’ls aplica el conveni col·lectiu estatal 

d’acció i intervenció social percep menys de 25.000€ bruts anuals. Aquest conveni 

suposa una millora respecte a convenis com el de teleassistència però queda molt 

enfora equiparar les condicions salarials dels/de les professionals als quals s’aplica un 

altre conveni com el de reforma juvenil (on el 66.67% cobra més de 25.000€).  

En cap cas, les condicions d’aquests convenis es poden equipar a l’Administració local. 

La diferència és notable i la bretxa salarial és molt òbvia. 

 

 

 

 

PREGUNTA 21. ES FOMENTA LA PROMOCIÓ INTERNA A LA TEVA EMPRESA?  

 

 Nombre enquestats % 

SI 41 47,67% 

NO 45 52,33% 

total 86 100% 
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La promoció interna no es fomenta en un poc més de la meitat de les feines de les 

persones que han contestat l’enquesta (un 52,33%).  

Les persones que fan feina a centres especials d’ocupació i a entitats sense ànim de 

lucre han contestat que sí es fomenta la promoció interna (100%), seguit de l’empresa 

privada i les fundacions de titularitat pública amb un 66,67% .  Pel contrari, un 73,45% 

de les persones que fan feina a l’Administració pública respon que no es fomenta la 

promoció interna a la seva organització. 

Veure taula i gràfics següents. 

Promoció interna segons lloc de feina SÍ NO 

Administració pública 26,55% 73,45% 

Empresa privada 66,67% 33,33% 

Titularitat pública de gestió privada 55,56% 44,44% 

Fundació de titularitat pública 66,67% 33,33% 

Fundació de gestió privada 61,54% 38,46% 

Autònom 33,33% 66,67% 

Associació 47,37% 52,63% 

Altres 100%  

 

 

47,674%
52,326%

Respostes 

SI NO

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

PROMOCIÓ INTERNA SEGONS LLOC DE FEINA
SI NO
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PREGUNTA 22. ÍNDEX DE SATISFACCIÓ  

Es va demanar a les persones enquestades que valorassin globalment la seva situació 

laboral en referència al grau de satisfacció respecte el sou, horari, càrregues de feina, 

condicions laborals i satisfacció general. Els resultats són els següents: 

 Gens 
satisfactori 

Poc 
satisfactori 

Satisfactori Molt 
satisfactori 

Completament 
satisfactori 

Sou 19,77% 30,23% 33,72% 12,79% 3,49% 

Horari 1,16% 8,14% 53,49% 24,42% 12,79% 

Càrregues 8,14% 27,91% 54,65% 5,81% 3,49% 

Condicions 5,81% 30,23% 45,35% 10,47% 8,14% 

Satisfacció 
general 

6,98% 16,28% 58,14% 15,12% 3,49% 

 

 

 

 

El grau de satisfacció amb el salari es reparteix a parts iguals: la meitat de les persones 

està satisfeta amb el seu sou i l’altra meitat no ho està. Aquesta resposta concorda 

amb la pregunta 7 on prop d’un 64% dels professionals enquestats rep un salari 

inferior a 25.000€. 
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Hi ha acord sobre l’horari en què desenvolupen les seves tasques és satisfactori o molt 

satisfactori per als i les professionals de l’àmbit social.  

 

 

Més d’una tercera part dels/de les professionals enquestats/des considera que les 

càrregues de la seva feina són inadequades, entenem que bé per sobrecàrregues de 

ratis de persones ateses al seu càrrec o pel nombre de funcions a desenvolupar per 

un/a mateix/a professional.  
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Més d’una tercera part dels enquestats considera insatisfactòries les condicions de la 

seva feina. Aquest percentatge ens sembla molt elevat.  

Seria interessant esbrinar a quines condicions es refereix (lloc, espai, relacions socials a 

la feina, treball en equip, estrès psicosocial...) ja que l’horari i el sou ja s’han valorat 

abans. 

 

 

En general, es podria dir que tres quartes parts de les persones enquestades estan 

satisfetes en general amb el seu treball i les condicions que tenen al seu lloc de feina. 

Tot i que hi ha insatisfacció pel que fa a algunes condicions laborals, aquests resultats 

podrien venir donats per components vocacionals i de satisfacció amb les tasques 

desenvolupades. Un concepte a tenir en compte que podria aclarir això i és el de 

“salari emocional” que podria explicar aquesta satisfacció malgrat les condicions. 


