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DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RI 
AVALUACIÓ DELS RISCOS PSICOSOCIALS  

 

 

Com potser sabeu, el comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha engegat un procés d'identificació i 
avaluació dels riscos psicosocials que afecten als treballadors i treballadores del Departament.  

El concepte de risc psicosocial fa referència a les condicions que hi ha en una situació laboral, 
com ara els ritmes de treball, la diversitat de tasques, els horaris, la pressió, etc, directament 
relacionades amb l'organització, el contingut de la feina i l'execució de la tasca, i que poden 
afectar tant el benestar i la salut (física, psíquica o social) del treballador, com el desenvolupament 
de la feina. No cal recordar que les conseqüències perjudicials sobre la salut o el benestar del 
treballador/a derivades d'una situació amb unes condicions psicosocials adverses o desfavorables 
són, per exemple, l'ansietat, els trastorns depressius, la insatisfacció laboral, l'afectació de les 
relacions personals, els trastorns cardiovasculars i els dolors musculars, entre altres. Com a CSS 
hem considerat que són precisament aquest tipus de riscos els que més poden afectar la plantilla 
del Departament. 

Per avaluar els riscos psicosocials hem acordat amb el Departament la utilització del Qüestionari 
PSQ CAT 21 per diverses raons: 

• Garanteix l'anonimat i la confidencialitat de les persones que el responen. 
• És un mètode amb validesa científica contrastada, homologat per la Generalitat i amb 

experiències reals molt positives en altres països d'Europa. 
• La identificació dels riscos es fa només a partir de la participació activa i directa dels 

treballadors, que són els qui coneixen millor la seva feina i les condicions laborals. 
• És un mètode que mesura condicions laborals, és a dir, com es treballa i com s'organitza 

l'activitat a l'empresa. En cap cas és una enquesta de clima laboral, sinó un estudi 
vinculant per millorar  les condicions laborals perjudicials. 

• És, per tant, un mètode científic que facilita una informació molt útil per poder intervenir 
més endavant amb propostes de millora de les condicions laborals del conjunt de la 
plantilla. Val a dir que el mateix compromís de l'empresa en acceptar el mètode implica 
l'assumpció de mesures concretes. 
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El  mètode mateix garanteix la participació de toth om amb total confidencialitat i anonimat . 
Per  això, s’encarrega de recollir els qüestionaris i d'analitzar-ne les dades tècniques del Servei de 
Prevenció, amb garanties de rigor científic, independència i secret professional. D’altra banda, 
durant la definició de les unitats d’anàlisi, hem treballat perquè ningú pugui quedar identificat en un 
grup determinat per la seva edat, sexe, antiguitat a l’empresa, etc. A partir de l’anàlisi dels 
resultats, el CSS i el Servei de Prevenció només obtenen dades estadístiques de l'exposició als 
riscos psicosocials, en discuteixen les possibles causes i fan propostes de mesures correctores 
per solucionar-los efectivament. Els resultats seran presentats al conjunt de treballadors per 
incorporar-hi noves aportacions i completar així el document definitiu per aplicar les mesures 
preventives. 

El Servei de Prevenció recollirà directament aquesta documentació per analitzar-ne les dades. 
Dels resultats que se n'obtinguin s'espera identificar les exposicions a factors de riscos 
psicosocials i desenvolupar les mesures necessàries per eliminar-los o reduir-los al màxim.  

 

PROCEDIMENT 

La recollida de dades es farà en horari laboral. Disposarem d'un espai habilitat i prou garanties 
de tranquil·litat i confidencialitat per omplir els qüestionaris. En tot moment hi haurà a la vostra 

Perquè els resultats siguin representatius  i es puguin aplicar solucions als problemes detectats, 
és imprescindible una alta participació (com a mínim del 60%) i la màxima sinceritat i naturalitat en 
les respostes. Com més qüestionaris es responguin, més fàcil serà conèixer la vostra opinió sobre 
aquest tema i buscar-ne les solucions. 

Els pròxims dies continuarem informant d'aquesta iniciativa. En cas de dubte, els membres del 
Comitè de Seguretat i Salut (Lluis Serrat i Isidro Sánchez) serem a la vostra disposició. 

 

LA TEVA PARTICIPACIÓ ÉS IMPRESCINDIBLE. GRÀCIES PER  ENDAVANT. 

DELEGATS DE PREVENCIÓ DE CCOO AL DEPARTAMENT DE GOV ERNACIÓ I RELACIONS 
INSTITUCIONALS 

 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
 


