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Resum executiu 
 

L’any 2018 es va introduir un canvi en l’organització de la 
provisió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de 
Barcelona. La nova organització es basa en la creació d’equips de 
treball autogestionats que donen servei a un grup de persones 
usuàries que resideixen en unes zones geogràfiques d’extensió 
reduïda, anomenades “superilles”. Per avaluar l’impacte d’aquest 
canvi en les persones treballadores es va dur a terme un estudi, 
l’objectiu principal del qual és de determinar els canvis en la salut i el 
benestar de les persones que treballen en el SAD, així com en les 
seves condicions de treball i ocupació. Per a dur-lo a terme es va 
dissenyar un estudi quasi-experimental pre-post amb grup de 
comparació. Es va comparar un grup de treballadores que van fer el 
canvi d’organització (grup intervenció) i un grup que va mantenir 
l’organització habitual (grup control). Es va realitzar una enquesta als 
dos grups en tres rondes, la primera abans del canvi, la segona entre 
els 6 i 12 mesos després del canvi i la tercera entre 20 i 22 mesos 
després d’aquest. A continuació es resumeixen els resultats 
principals. 

 

Característiques socio-demogràfiques 

En la primera ronda van participar 116 persones, de les quals 
més del 90% eren dones. 

El 50% de les treballadores del grup de control i el 61% del grup 
d’intervenció tenia entre 41 i 55 anys en el moment de respondre 
l’enquesta en la primera ronda. 
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La majoria de persones participants en els dos grups va néixer 
fora d’Espanya (55% del grup de control i 61% del grup d’intervenció).  

El nivell d’estudis no va ser diferent entre els grup de control i 
d’intervenció. La major part de treballadores tenien estudis 
secundaris o superiors a aquests. 

 

Estat de salut i benestar 

No es van trobar diferències significatives quant a l’estat de 
salut percebut de les persones dels dos grups. Destaca que en la 
tercera ronda del grup d’intervenció el 21% de les persones 
considerava que tenia un estat de salut regulat o dolent. 

El malestar psicològic de les persones treballadores del SAD en 
general no va ser diferent entre els dos grups. No obstant, cal 
destacar que en la tercera ronda el malestar psicològic del grup 
d’intervenció va augmentar fins al 54% essent significativament 
diferent al 27% del grup control. La tercera ronda de l’enquesta es va 
realitzar durant la pandèmia, just en acabar la primera onada. La 
pandèmia va generar canvis importants i conseqüències a nivell 
d’organització familiar i també laboral. Aquesta situació conjuntament 
amb el canvi organitzatiu amb major responsabilitat i implicació amb 
les persones usuàries i l’autogestió del grup, pot haver influït en 
generar major malestar psicològic en les persones d’aquest grup.  

Es va observar un augment del consum de psicofàrmacs en els 
dos grups en la tercera ronda, destacant que gairebé una quarta part 
del grup d’intervenció manifestava haver-ne consumit els dos dies 
anteriors a l’enquesta. Aquest percentatge va ser superior al del grup 
de control, però de forma no significativa. L’elevat consum de 
psicofàrmacs podria emmascarar els resultats de les variables 
relacionades amb la salut mental. 

Es va trobar una diferència significativa en el cansament general 
entre el grup de control i el d’intervenció en la segona i tercera ronda. 
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L’alta proporció de cansament entre les persones del grup 
d’intervenció podria estar relacionada amb la major proporció de 
postures doloroses o fatigoses en el mateix grup, que juntament amb 
la disminució en els temps de trasllat podria estar implicant menys 
temps de descans entre serveis amb repercussió en el cansament que 
patien les treballadores.  

Un elevat percentatge de persones treballadores (entre el 60% i 
el 80%) d’ambdós grups manifestava haver patir dolor del sistema 
musculesquelètic de diferent localització. Igualment el consum de 
medicaments antiinflamatoris o similars per alleujar el dolor va ser 
elevat en ambdós grups (entre el 40% i el 60%). 

Els resultats suggereixen que la satisfacció laboral va 
augmentar en els dos grups però va ser inferior en el grup 
d’intervenció en les tres rondes. La proporció de persones satisfetes 
en el grup control va ser del 77% en la primera ronda i del 97% en la 
tercera, mentre que en el grup d’intervenció va ser del 64%i del 82%, 
respectivament  

Les persones que en el mes anterior havien pensat en marxar 
del SAD van disminuir en els dos grups. En el grup d’intervenció 
aquesta proporció de persones va baixar des del 50% en la primera 
ronda fins al 30% en la tercera ronda. Tot i així aquestes diferències 
no van ser significatives ni entre grups ni entre les persones del 
mateix grup en les tres rondes.  

 

Condicions d’ocupació  

La proporció de persones amb contracte de treball indefinit es 
va incrementar en els dos grups. En el grup d’intervenció, tot i no 
arribar a la significació estadística, els contractes indefinits van 
augmentar des del 75% en la primera ronda fins al 96% en la tercera 
ronda. En el grup de control sí es va observar un canvi significatiu 
passant del 50% en la primera ronda, al 80% i al 97% en la segona i 
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tercera ronda, respectivament. Aquest increment observat en els dos 
grups suggereix que no està relacionat amb la intervenció 
directament, sinó amb el nou conveni. El mateix motiu podria estar 
relacionat amb l’increment de la satisfacció i la disminució del desig 
de deixar el SAD en ambdós grups (tot i que els resultats no van ser 
estadísticament significatius). 

El tipus de jornada laboral va variar significativament en el grup 
d’intervenció. En la primera ronda, el 61% de persones d’aquest grup 
feia jornada parcial. En la segona i tercera ronda aquest percentatge 
va ser del 41% i del 38%, respectivament. En el grup de control no es 
van observar canvis significatius. 

El temps de desplaçament diari entre serveis va disminuir 
significativament en el grup d’intervenció. En la primera ronda només 
el 34% de les persones d’aquest grup utilitzava menys de 30 minuts 
en els desplaçaments. En la segona ronda el percentatge va 
augmentar fins al 70%. No es van observar canvis en el grup de 
control. 

També es va observar una millora quant a l’antelació amb què 
s’informava a les treballadores dels canvis de torn, d’horari d’entrada 
o de sortida o de dies setmanals de treball. En la primera ronda el 
81% de les persones del grup d’intervenció eren informades del canvi 
de torn amb un dia o menys d’antelació. En la segona ronda aquesta 
xifra va disminuir significativament al 47%. No es van observar canvis 
en el grup de control. 

Es va observar un canvi significatiu en la flexibilitat dels horaris 
d’entrada i sortida en el grup d’intervenció, de manera que va 
disminuir la rigidesa. A més, en la segona ronda el 33% de les 
persones d’aquest grup podien decidir aquests horaris en comparació 
amb només el 2% en la primera ronda. En la tercera ronda, durant el 
període de pandèmia, es va produir un canvi a destacar, en el sentit 
que va disminuir la proporció de treballadores que podien decidir els 
horaris i va augmentar més la proporció de les que l’horari flexible el 
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decidia l’empresa. En el grup de control no es van observar canvis 
significatius. 

 

Factors de risc psicosocial i ergonòmic 

No es van observar canvis significatius en les exigències 
psicològiques de la feina en cap dels dos grups. 

El suport social dels i de les caps, que era moderat en la primera 
ronda, va augmentar significativament en el grup d’intervenció en la 
segona i la tercera ronda. No es van observar canvis en el grup de 
control. 

El suport operatiu de les companyes i companys de feina va 
pujar significativament, arribant a nivells elevats en la segona i tercera 
ronda en el grup d’intervenció. No es van observar canvis en el grup 
de control. 

El suport emocional de les companyes del grup d’intervenció va 
ser més elevat que les participants del grup control en la segona 
ronda. Una mostra més gran probablement podria haver posat de 
manifest diferències estadísticament significatives entre rondes en el 
mateix grup d’intervenció. 

Es va incrementar significativament l’autonomia i la claredat de 
rol en el grup d’intervenció, mentre que no es van observar canvis en 
el grup de control.  

La influència de les persones treballadores en les decisions del 
grup va ser significativament major en la segona ronda en el grup 
d’intervenció comparat amb la segona ronda del grup de control. En 
el grup de control no es van observar canvis significatius en les 
rondes successives probablement perquè el nivell d’influència ja era 
moderadament alt en la primera ronda.  

Les agressions rebudes per part de les persones usuàries i/o 
familiars, tot i ser molt baixes, van disminuir en el grup d’intervenció. 
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No es van trobar diferències significatives quant als altres factors de 
risc relacionats amb el treball de cura. Un elevat percentatge de 
treballadores manifestava haver estat objecte de discriminació per la 
nacionalitat (15% del grup control i 17% del grup intervenció) i per la 
raça (11% i 13%, respectivament). 

Entre els factors de risc ergonòmics mesurats només es van 
observar diferències en relació amb l’exposició a postures doloroses o 
fatigoses durant la feina. La proporció de treballadores del grup 
d’intervenció exposades a aquest factor va ser superior al grup de 
control en la segona i la tercera ronda. En la segona ronda, mentre el 
16% de les persones del grup de control havien de mantenir postures 
doloroses o fatigoses de forma freqüent o molt freqüent, en el grup 
d’intervenció aquest percentatge va ser del 44% i en la tercera ronda 
es va incrementar fins al 57%. Independentment del canvi 
organitzatiu, una elevada proporció de treballadores manifestava 
estar exposada a altres factors de risc ergonòmic, com moviments 
repetitius de la mà o el braç (entre el 52% i el 64%), portar o moure 
càrregues pesants (37% - 52%) i aixecar o moure persones (46% - 55%) 

 

Context familiar 

No es van trobar diferències en l’estructura de les llars, el 
context familiar (a excepció de la convivència amb persones 
dependents, superior en el grup d’intervenció) ni en el treball 
domèstic i de cures a la llar de les persones dels dos grups. La majoria 
de persones vivia en llars de tres persones, en parella amb o sense 
persones dependents. En les llars amb persones dependents, al 
voltant d’una tercera part de les treballadores es feia càrrec ella sola 
de la seva cura, mentre que en totes les llars, una proporció similar 
s’ocupava ella sola de les tasques domèstiques. La dedicació a les 
tasques domèstiques era d’entre 20 i 22 hores a la setmana. Una 
elevada proporció de persones treballadores d’ambdós grups (entre 
el 60% i el 80%) va manifestar dificultats per arribar a final de mes. 
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Tot i que no es van trobar diferències significatives, els resultats 
suggereixen una disminució de les dificultats per a compaginar la vida 
laboral amb el treball domèstic i les responsabilitats familiars en el 
grup d’intervenció. Aquests resultats podrien relacionar-se amb la 
disminució de la rigidesa en els horaris d’entrada i sortida i la millora 
del temps d’antelació per informar dels canvis. 

 

Conclusions 

El canvi organitzatiu del SAD de Barcelona ha comportat 
millores en aspectes relacionats amb les condicions d’ocupació i 
treball, destacant la millora en alguns factors de risc psicosocial 
rellevants, però alerta sobre algun possible efecte negatiu en la salut i 
el benestar de les persones treballadores 

 

Recomanacions 

Es recomana continuar amb el desplegament del nou model 
organitzatiu I prosseguir l’avaluació del seu impacte en les 
treballadores, mantenint la planificació en relació amb el nombre i 
temporalitat dels grups d’estudi. També es recomana aprofundir en 
els resultats presentats en el present informe mitjançant un estudi 
qualitatiu amb algunes de les treballadores del grup d’intervenció.  

Igualment es recomana implementar mesures per revertir 
possibles efectes negatius relacionats amb les postures doloroses o 
fatigoses i el cansament general, mesures de suport psicològic, així 
com accions adreçades a eliminar les manifestacions de discriminació. 
Per dur a terme aquestes mesures es recomana comptar amb els 
Serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses proveïdores 
del servei.  
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Introducció 
 

Les condicions d’ocupació del personal que realitza atenció 
domiciliària sovint es caracteritzen per una elevada precarietat 
laboral, per exemple amb relació a salaris baixos i contractació 
temporal. La precarietat laboral s’ha associat a diversos problemes de 
salut, sobretot de tipus ansiós i depressiu 1. Des del punt de vista 
sociodemogràfic, es tracta d’un col·lectiu que sovint té una edat 
elevada, predominantment de sexe femení i alta freqüència de 
persones nascudes en països de renda baixa, característiques que 
poden contribuir a incrementar les desigualtats socials en salut a la 
ciutat. Amb relació a les desigualtats de gènere, la marcada divisió 
sexual del treball en la nostra societat determina que les dones que 
tenen responsabilitats familiars són les que assumeixen 
majoritàriament el treball domèstic i familiar, havent-lo de 
compaginar amb el treball remunerat. Diversos problemes de salut 
s’han associat a la compaginació de la vida laboral i familiar entre les 
dones, especialment en les de classes socials més desavantatjades 2.  

Les persones que treballen en l’atenció domiciliària estan 
sotmeses a riscos laborals de diferent naturalesa amb efectes 
potencialment negatius per la seva salut i benestar. Per exemple, la 
mobilització de persones s’associa a problemes musculesquelètics de 
diversa localització essent un dels més freqüents la lumbàlgia. 
L’exposició a riscos psicosocials com les elevades exigències 
psicològiques, la manca de suport social (habitualment es treballa 
individualment), les elevades exigències emocionals i conflictes amb 
les persones usuàries, són factors que es relacionen amb problemes 
de tipus ansiós i depressiu3. Les lumbàlgies i els trastorns ansiosos i 
depressius són unes de les causes més freqüents d’incapacitats 
temporals (IT)4 i permanents. 
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Hi ha una àmplia evidència de l’efecte dels factors laborals de 
naturalesa psicosocial sobre la salut. A diferència dels riscos de 
seguretat, d’higiene o d’ergonomia, els psicosocials són intangibles, 
per la qual cosa es requereix concretar aquesta realitat abstracta a 
través de models teòrics que expliquen l’estat de salut i, en segon lloc, 
mesurar les dimensions de risc identificades pels models mitjançant 
escales. Un dels models més utilitzats per explicar la relació entre els 
factors de risc psicosocial i la salut és el basat en el balanç exigències 
psicològiques-control-suport.5,6 

Per exigències psicològiques s’entén el volum de feina, la 
pressió de temps i les interrupcions que obliguen el treballador o 
treballadora a deixar momentàniament les tasques i tornar-hi més 
tard. El control sobre el contingut del treball implica dues sub-
dimensions: possibilitat de desenvolupar les pròpies habilitats, és a 
dir, fer una feina en què el/la treballador/a té la possibilitat de 
treballar en allò que millor sap fer (treballs creatius i variats), i 
autonomia. És també important el grau d’influència en les decisions 
de la unitat. El suport social es refereix tant a la relació emocional 
com a l’aspecte instrumental que implica comptar amb companys/es 
o superiors competents que cooperen per treure la feina endavant. 
La situació més negativa per a la salut es caracteritza per altes 
exigències psicològiques i baix control amb baix suport social4. És 
també negatiu treballar aïllat/da, atesa la manca d’oportunitats de 
comptar amb suport. D’altra banda, les situacions d’hostilitat 
(assetjament, discriminació, etc.) són també riscos per a la salut i el 
benestar.  

Els riscos psicosocials estan relacionats amb l’organització de la 
feina i amb les relacions entre les persones, per aquest motiu es 
poden manifestar en qualsevol lloc de treball. A banda dels que s’han 
mencionat en el paràgraf anterior, n’hi ha que són específics d’alguns 
llocs de treball, com per exemple els llocs que impliquen el tracte amb 
persones, com és el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Barcelona. 
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A l’any 2017 el SAD de Barcelona estava proveït per tres 
empreses amb més de 3500 persones treballadores, de les quals el 
91% eren dones. L’absentisme era superior al 14%, amb una rotació 
de la plantilla de més del 20%. El 39% de la plantilla tenia un contracte 
temporal i fins el 71% tenia contracte a temps parcial. El 31% de les 
persones treballadores del SAD es trobava en una situació de 
precarietat de grau tres, és a dir, tenien un sou baix i un contracte 
temporal i parcial a la vegada 7.  

Davant d’aquesta situació es va plantejar un canvi organitzatiu 
amb una nova forma de provisió del servei, basat en la creació 
d’equips de treball autogestionats constituïts per un grup de fins a 12 
professionals (treballadores familiars i auxiliars de neteja) que atenen 
un grup determinat de persones usuàries (entre 40 i 60) que 
resideixen en unes zones geogràfiques d’extensió reduïda de la ciutat, 
anomenades “superilles”. Els equips formats s’autogestionen per 
donar el servei segons les prescripcions del personal de treball social 
de l’Ajuntament, tenint en compte les preferències de les persones 
usuàries i les seves necessitats. D’aquesta manera es busca reduir els 
desplaçaments, eliminar els pics de feina i millorar les jornades 
laborals. L’objectiu final d’aquest canvi organitzatiu és millorar la 
qualitat del servei i d’altra banda també millorar les condicions 
laborals de les persones treballadores a més de garantir la 
sostenibilitat social i econòmica del SAD.  

Durant l’any 2018 es van organitzar quatre equips en què es va 
implementar el canvi organitzatiu en el SAD. Les àrees escollides van 
ser: La Marina del Port Vell, Sant Antoni, Vilapicina i la Torre Llobeta i 
el Poblenou.  

Des del punt de vista de l’avaluació d’aquest canvi, es va 
desenvolupar l’ estudi que es presenta a continuació, amb l’objectiu 
principal de determinar els canvis en la salut i el benestar de les 
persones que treballen en el SAD de l’Ajuntament de Barcelona, del 
canvi de model organitzatiu d’aquest servei, així com en les 
condicions de treball i ocupació d’aquestes persones.   
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Objectius 
 

Objectiu general 
Determinar els canvis en la salut i el benestar de les persones 

que treballen en el servei d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de 
Barcelona, del canvi del model organitzatiu d’aquest servei, així com 
en les condicions de treball i ocupació. 

 

Objectius específics 
1. Determinar els canvis en la salut, el benestar i la satisfacció. 

2. Determinar els canvis en les condicions d’ocupació. 

3. Determinar els canvis en l’exposició a riscos laborals, 
fonamentalment ergonòmics i psicosocials, així com en la 
conciliació de la vida laboral i familiar. 
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Mètodes 
 

Disseny 
Es va dissenyar un estudi quasi-experimental pre-post amb 

grup de comparació. 

Selecció de participants 
Es van seleccionar totes les persones treballadores del SAD que 

van participar en l’ampliació de la prova pilot del canvi organitzatiu 
(grup intervenció) entre l’octubre de 2018 i el febrer de 2019 per 
cadascuna de les quatre àrees geogràfiques en què està dividit el SAD 
a la ciutat i les tres empreses encarregades de la provisió del servei en 
aquell moment. D’altra banda es va seleccionar un grup de persones 
treballadores que no s’esperava que s’incorporessin al canvi 
organitzatiu durant els 12 mesos següents (grup control). La selecció 
d’aquestes persones es va realitzar considerant l’àrea geogràfica on es 
donava el servei per tal de que les condicions en què desenvolupaven 
la seva feina fossin les més semblants a les del grup intervenció.  

Recollida de la informació 
Per la recollida de la informació es va dissenyar un qüestionar 

ad-hoc, que es va aplicar a totes les persones participants. Les 
preguntes es van seleccionar a partir d’enquestes validades 
prèviament per obtenir la informació desitjada. Algunes de les 
preguntes van ser adaptades a la situació de les treballadores i 
treballadors del SAD i es van afegir unes altres específiques 
relacionades amb la prestació del servei. El qüestionari va ser auto-
administrat per les pròpies persones treballadores amb disponibilitat 
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de personal de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en la 
mateixa sala per tal de respondre els dubtes o aclarir els enunciats. Es 
va estimar un temps de resposta al voltant d’una hora. L’enquesta es 
va realitzar en tres moments de seguiment. Un primer moment (etapa 
1) just abans d’iniciar el canvi organitzatiu; un segon moment entre els 
6 i 12 mesos (etapa 2) d’haver fet el canvi i una última enquesta (etapa 
3) entre els 20 i els 22 mesos després d’haver iniciat la nova forma 
d’organització. Les tres etapes es van fer als grups intervenció i 
control amb la mateixa periodicitat. 

Variables  
Les variables mesurades van ser les següents: 

 Característiques socio-demogràfiques generals: edat, sexe, país de 
naixement i nivell d’estudis. 
 

 Estat de salut i benestar 
o Estat de salut percebut. Aquest és un dels indicadors de salut 

més utilitzats, millor predictor de la mortalitat que el 
diagnòstic mèdic, del què s’han documentat biaixos segons 
edat, sexe, raça, classe social o aparença física. 8,9 

o Salut mental 
 Malestar psicològic: símptomes ansiós-depressius, 

mesurats amb el qüestionari GHQ-12. Aquest és un 
instrument de cribratge molt utilitzat per mesurar els 
trastorns psiquiàtrics actuals diagnosticables, tot i que 
el que detecta és el malestar psicològic i no categories 
psicopatològiques concretes. Se centra més en el 
trencament del funcionament normal que en trets 
estables de la personalitat. Es considera que una 
persona té mala salut mental quan la seva puntuació 
és superior a 2. 10,11 
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 Risc de presentar un trastorn depressiu, mesurat 
mitjançant el Well Being Index de la Organització 
Mundial de la Salut (WBI WHO-5), amb cinc preguntes i 
sis opcions de resposta. Aquest índex genera una 
puntuació entre 0 i 100. Una puntuació menor de 13 
indica risc de desenvolupar un trastorn depressiu.  

 Ansietat els darrers 12 mesos. 
 Consum de psicofàrmacs (tranquil·litzants i sedants, 

antidepressius, medicaments per dormir) els dos 
darrers dies. 

o Trastorns físics 
 Problemes físics de salut els darrers 12 mesos: mal 

d’esquena, dolors musculars a espatlles, coll i/o 
extremitats superiors, dolors musculars a les 
extremitats inferiors, mals de cap, cansament general. 

 Consum d’antiinflamatoris. 
o Benestar laboral 

 Absències de la feina per motius de salut. 
 Satisfacció amb les condicions de treball mesurada 

amb quatre categories des de molt satisfet/a a molt 
insatisfet/a. 

 Desig de marxar del SAD, mesurat amb la pregunta: en 
les últimes quatre setmanes, ha pensat en marxar del 
SAD? Amb quatre categories de resposta des de mai a 
constantment. 

 
 Condicions d’ocupació i treball 

o Característiques generals: antiguitat en el SAD i ocupació. 
o Condicions d’ocupació: tipus de contracte, jornada laboral, 

hores de treball, hores extres, hores de treball setmanals 
desitjades, torn de treball, temps de desplaçament entre 
domicilis, canvis de torn, d’horari d’entrada o de sortida o de 
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dies setmanals de treball, antelació amb què s’informa 
d’aquests canvis, flexibilitat horària, possibilitat de deixar el 
lloc de treball almenys una hora sense haver de demanar un 
permís especial.  

o Factors de risc psicosocial 
 Exigències psicològiques: volum de feina, pressió de 

temps i interrupcions. 
 Control: possibilitat de desenvolupar les habilitats, 

claredat de rol i autonomia i influència en les decisions 
de la unitat.  

 Suport social dels/de les superiors immediats/es. 
 Suport social dels/les companys/es de feina en les 

seves dues vessants: suport operatiu i emocional. 
 Hostilitat per part de companys/es de feina: 

assetjament sexual, violència física, discriminació i 
intimidació. 

 Tracte just: resolució justa dels conflictes i distribució 
de la feina de forma justa. 

 Factors de risc relacionats amb el treball de cura, 
respecte el comportament de les persones usuàries i 
familiars: persones usuàries i familiars massa exigents, 
reconeixement, agraïments, agressions i discriminació 
(per edat, raça, origen ètnic o color, per nacionalitat, 
per raó de sexe, per religió o per orientació sexual).  

o Factors de risc ergonòmic: adopció de postures doloroses o 
fatigoses, aixecar o moure persones, portar o moure 
càrregues pesants i moviments repetitius de la mà o del 
braç. 
 

 Context familiar: nombre de persones a la llar, estructura de la llar, 
presencia de persones dependents (menors de 15 anys, majors de 
65 anys i de persones amb discapacitat), responsabilitat de la cura 
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d’aquestes persones, responsabilitat de les feines de la llar, temps 
dedicat a les feines de la llar, dificultats per compaginar la vida 
laboral i familiar, contribució als ingressos familiars, dificultat per 
arribar a fi de mes, recepció d’ajut per part de Serveis Socials. 

 

Els factors de risc psicosocial són de naturalesa abstracta, per la 
qual cosa no es mesuren amb una sola pregunta sinó amb una 
bateria d’ítems - escales - relacionats amb el concepte d’interès12,13,14. 
A la taula 1 es mostren les escales analitzades i la seva consistència 
interna mesurada amb l’alfa de Cronbach. Es considera que la 
consistència interna és acceptable quan aquest valor és superior a 
0,7. Algunes de les escales es presenten malgrat que la seva 
consistència interna sigui inferior a 0,7 perquè s’ha considerat que els 
ítems que les conformaven eren, des d’un punt de vista teòric, 
importants per caracteritzar la situació psicosocial de les persones 
treballadores del SAD.  

 

Taula 1. Escales de mesura. 

Dimensió Ítems 

Exigències psicològiques 
(alfa= 0,75) 

La meva feina requereix treballar molt de pressa 

El meu treball és molt atrafegat 

La meva feina requereix treballar molt intensament 

El meu treball requereix llargs períodes d’intensa 
concentració en el que estic fent 

Sovint em veig obligat/da a treballar més temps de 
l’estipulat 

En els últims temps, tinc cada cop més feina 

M’interrompen freqüentment les meves tasques 
abans de poder acabar-les, havent de continuar-les 
més tard 

La meva feina s’endarrereix per haver d’esperar la 
d’altres persones o departaments 
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Dimensió Ítems 

Control: oportunitat de 
desenvolupar les pròpies 
habilitats 
(alfa=0,73 ) 

La meva feina requereix aprendre coses noves 

La meva feina requereix que sigui creatiu/va 

La meva feina requereix un alt nivell de capacitació 

Control: Autonomia i claredat de 
rol 
(alfa= 0,67) 

La meva feina em permet prendre moltes decisions 
pel meu compte 

Tinc molta influència sobre allò que passa en el meu 
treball de cada dia 

Tinc l’oportunitat de treballar en allò que millor sé fer 

Els objectius de la meva feina són clars i estan 
planificats 

Sé quines són les meves responsabilitats 

Es donen explicacions clares sobre el que he de fer 

Influència en les decisions de 
l’equip 
(alfa= 0,92) 

Puc influir de manera important en les decisions que 
afecten el meu grup de treball 

Al meu grup de treball, les decisions es prenen 
col·lectivament 

Tinc informació suficient sobre els canvis que afecten 
al meu grup de treball 

Les meves idees sobre el treball del grup de treball es 
tenen en compte 

Suport del cap immediat / de la 
cap immediata 
(alfa= 0,75) 

El meu cap immediat/la meva cap immediata es 
preocupa del benestar de les persones que estan al 
seu càrrec 

El meu cap immediat/la meva cap immediata presta 
atenció al que dic 

El meu cap immediat/la meva cap immediata ajuda a 
treure la feina endavant 

Suport operatiu dels companys i 
companyes de feina 
(alfa= 0,69) 

Els meus companys/les meves companyes són 
competents 

Els meus companys/les meves companyes ajuden a 
treure la feina endavant 

Suport emocionals dels 
companys i companyes de feina 
(alfa= 0,86) 

Els meus companys/les meves companyes són 
agradables 

Els meus companys/les meves companyes 
s’interessen per mi com a persona 

Als meus companys/ a les meves companyes els 
agrada treballar en equip 
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Dimensió Ítems 

Tinc problemes amb els meus companys/les meves 
companyes de feina 

A la feina, em sento part d’un equip 

Persones usuàries o familiars 
massa exigents i dubtes en 
comportament 
(alfa=0,64 ) 

Dubtes sobre la manera d'actuar davant de la família 

Dubtes sobre la manera d'actuar davant d'una 
persona usuària 

Familiars massa exigents 

Persones usuàries massa exigents 

Reconeixement de persones 
usuàries i familiars 
(alfa= 0,62) 

Poc reconeixement de la feina per part de les 
persones usuàries 

Poc reconeixement de la feina per part dels familiars 

Agraïments de persones 
usuàries i familiars 
(alfa= 0,71) 

Agraïment de les persones usuàries per la meva feina 

Agraïment dels familiars per la meva feina 

Agressions i amenaces de 
persones usuàries i familiars. 
(alfa= 0.55) 

Amenaces o insults per part dels familiars 

Agressions físiques de familiars 

Amenaces o insults de les persones usuàries 

Agressions físiques de les persones usuàries 

 

Anàlisi 
Les dades es van analitzar per als dos grups de la mostra: el 

grup d’intervenció i el grup de control. Entre els dos grups les 
comparacions es van realitzar utilitzant el test de Chi-quadrat en el 
cas de les variables categòriques i en els cas les continues la t-Student 
per les comparacions de les mitjanes per a mostres independents. Pel 
que fa a les variables de riscos psicosocials, utilitzant les respostes de 
la primera ronda (punt de referència) es van construir les escales 
després d’una anàlisi factorial i la comprovació de la consistència 
interna de totes elles mitjançant el coeficient alfa de Cronbach. Per 
establir les diferencies i la significació estadística dels canvis produïts 
entre el moment de la primera aplicació del qüestionari i els 
successius al sis mesos i després de l’any, en el cas de les variables 
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categòriques es va realitzar un anàlisi de mostres relacionades 
utilitzant el test de McNemar per les variables dicotòmiques i el test 
d’homogeneïtat marginal o de Stuart-Maxwell en el cas de les 
variables que presentaven més de dues categories. En el cas de les 
variables continues es va realitzar una comparació de les mitjanes per 
a mostres relacionades.  

Per a la presentació dels resultats s’ha utilitzat un bon nombre 
de gràfics, bàsicament diagrames de sectors i de barres en variables 
qualitatives i els anomenats “de cotitzacions” (mitjana i interval de 
confiança del 95%) en les quantitatives. En aquest cas el rang de les 
escales és 1-4. Les puntuacions per sobre del punt mig (2,5) són altes i 
per sota baixes (Figura 1). 

Les diferències significatives trobades entre els dos grups, 
control i intervenció, es destacaran amb un asterisc (*) vermell. Las 
diferències estadísticament significatives dins del mateix grup en les 
rondes successives es destacaran amb un oval de color vermell (0). 

 

Figura 1. Interpretació dels gràfics utilitzats 
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Resultats 
 

En la descripció dels resultats es mencionen preferentment 
aquells en què s’han identificat diferències significatives ja sigui entre 
els dos grups o entre les persones del mateix grup en les diferents 
rondes. Quan no es menciona de forma específica s’ha d’entendre 
que no es van trobar diferències significatives. En algunes ocasions es 
destaca un resultat no significatiu que per la seva naturalesa o 
importància és necessari mencionar per la comprensió general dels 
resultats.  

Característiques socio-demogràfiques  
En la primera ronda van participar 116 persones, de les quals 

més del 90% eren dones. En les dues rondes posteriors el total de 
persones participants va anar disminuint en els dos grups però la 
proporció de dones es va mantenir. Van formar part de l’estudi 
treballadores de les tres empreses proveïdores del SAD, excepte en la 
tercera ronda, en què no van participar les treballadores d’una de les 
empreses degut a que va coincidir amb el concurs de canvi de 
proveïdor. A la taula 2 es pot observar la distribució segons el grup de 
control i d’intervenció en cada ronda. 

 

Taula 2. Distribució de les persones participants segons ronda i grup. 

 Grup de control Grup d’intervenció Total 

Primera ronda 72 44 116 

Segona Ronda 46 34 80 

Tercera ronda 30 24 54 

  



Impacte del canvi organitzatiu en la salut i el benestar de les persones que treballen en el SAD de 
l’Ajuntament de Barcelona 

24 

 

En la primera ronda de l’enquesta la majoria de treballadores 
tenia més de 40 anys, sent el grup més freqüent el de 41 a 55 anys 
(gairebé el 50% del grup de control i el 61% del grup d’intervenció), 
mentre que les majors de 55 anys eren el 31% del grup de control i el 
20% del grup d’intervenció (Figura 2). Aquesta diferència entre els dos 
grups no va ser significativa i la mateixa proporció es va conservar en 
les tres rondes de l’estudi.  

Figura 2. Distribució de les persones participants en la primera ronda segons grups 
d’edat. 

 

A l’inici de l’estudi el 55% de les persones del grup d’intervenció 
havien nascut fora d’Espanya, principalment a Llatinoamèrica (45%). 
En el grup de control, del 61% que havia nascut fora d’Espanya la 
totalitat ho va fer a Llatinoamèrica. Aquesta diferencia entre grups de 
persones nascudes fora d’Espanya no va ser significativa i es va 
mantenir la mateixa proporció en les següents rondes.  

No es van trobar diferències significatives quant al nivell 
d’estudis entre els grups. En la primera ronda el 39% de les persones 
del grup d’intervenció i el 49% del grup de control tenia estudis 
secundaris i/o de batxillerat. Els estudis de formació professional i/o 
superior representaven el 59% del grup d’intervenció i el 45% del grup 
de control (Figura 3). 
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Figura 3. Distribució de les persones participants en la primera ronda segons nivell 
d’estudis. 

 

 

Estat de salut i benestar 

Estat de salut percebut 

La majoria de les persones enquestades dels dos grups tenia un 
bon estat de salut percebut. En el grup de control només el 15% va 
referit tenir un estat de salut regular o dolent i aquest percentatge es 
va mantenir estable en les tres rondes de l’estudi. En el grup 
d’intervenció, tot i que no es van trobar diferències significatives amb 
el grup de control, el percentatge de persones amb un estat de salut 
regular o dolent es va incrementar lleugerament en la segona i la 
tercera ronda fins arribar al 21% (en la primera va ser del 12%) (Figura 
4). No es van trobar diferencies significatives, però, entre les tres 
rondes.  
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Figura 4. Mal estat de salut percebut en les tres rondes. 

 
 

 

Salut Mental 

En la primera ronda del grup de control el 31% de les persones 
que van contestar l’enquesta tenien malestar psicològic. Aquest 
percentatge es va mantenir estable i sense canvis en les tres rondes 
(Figura 5). En el grup d’intervenció, el 34% va presentar malestar 
psicològic en la primera ronda que va augmentar fins al 54% en la 
tercera ronda. No es van trobar diferències significatives en aquest 
grup en les tres rondes, no obstant, en la tercera ronda la diferència 
va a ser significativa al comparar amb el grup de control on només el 
27% referia malestar psicològic. Cal destacar que la tercera ronda de 
l’enquesta es va realitzar durant el període de pandèmia COVID-19. 
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Figura 5. Malestar psicològic en les tres rondes. 

 
*: diferència significativa de la categoria entre el grup de control i d’intervenció. 

 

Cap persona del grup de control va presentar risc de 
desenvolupar un trastorn depressiu en les tres rondes de l’estudi, 
mentre que en el grup d’intervenció dues persones van presentar 
aquest risc en cada una de les rondes. 

Més del 20% de les persones enquestades dels dos grups va 
presentar ansietat en els últims 12 mesos en la primera ronda. 
Aquest percentatge va augmentar lleugerament en la segona ronda i 
va arribar al 32% en el grup de control i al 30% en el grup 
d’intervenció en la tercera ronda. Aquestes diferències no van ser 
estadísticament significatives entre els grups ni entre les persones del 
mateix grup en les tres rondes (Figura 6). 
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Figura 6: Ansietat en els últims 12 mesos en les tres rondes. 

 
 

El consum de psicofàrmacs que es va mantenir estable en les 
dues primeres rondes, al voltant del 10%, va augmentar en la tercera 
ronda en els dos grups però sense significació estadística, arribant al 
14% en el grup de control i al 23% en el grup d’intervenció, valor que 
es considera alt (Figura 7). Aquesta diferència de gairebé el 10% entre 
grups no va ser estadísticament significativa. 

 

Figura 7. Consum de psicofàrmacs en les tres rondes. 
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Trastorns físics 

Quant als problemes físics de salut (mal d’esquena, dolors 
musculars de la part superior o inferior del cos, mal de cap i 
cansament general) no es van trobar diferències entre les persones 
del mateix grup en les tres rondes de l’estudi. No obstant, sí es va 
observar una diferència significativa entre el grup de control i el grup 
d’intervenció respecte al cansament general en la segona ronda (38% i 
75%, respectivament). Aquesta diferencia es va mantenir en la tercera 
ronda. Cal destacar l’elevada proporció de treballadores del grup 
d’intervenció amb cansament general en les dues darreres rondes 
(entre el 75% i el 78%) (Figura 8). Així mateix és destacable l’elevat 
percentatge de treballadores d’ambdós grups que manifestava patir 
dolor del sistema múscul-esquelètic (entre poc menys del 60% i més 
del 80%). 

 

Figura 8: Problemes físics manifestats en les tres rondes. 
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*: diferència significativa de la categoria entre el grup de control i d’intervenció. 

 

La proporció de persones que van consumir medicaments 
antiinflamatoris o similars per alleujar el dolor en els últims dos 
dies va ser molt elevat en els dos grups. En la primera ronda el 44% 
de les persones del grup de control i el 54% del grup d’intervenció 
manifestaven aquest consum. En la tercera ronda el consum va del 
58% en el grup de control i del 56% en el grup d’intervenció. No es van 
trobar diferències significatives entre els dos grups ni entre les tres 
rondes de l’estudi (Figura 9). 

 

Figura 9: Consum de medicaments antiinflamatoris o similars per alleujar el dolor en 
els dos dies previs en les tres rondes. 
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La proporció de persones que van faltar a la feina per 
malaltia o motius de salut en l’últim any va ser elevat en els dos 
grups. En la primera ronda el 61% del grup control i el 68% del grup 
d’intervenció van estar en aquesta situació. En la tercera ronda els dos 
grups van augmentar, essent significativa la diferència en el grup de 
control que va a arribar al 83%. No es van trobar diferències entre els 
dos grups (Figura 10).  

 

Figura 10: Faltar a la feina per malaltia o motius de salut en l’últim any en les tres 
rondes. 

 

 

Benestar laboral 

Com es pot observar en la figura 11, la satisfacció laboral de 
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del grup control va ser alta (77%) en la primera ronda i va anar 
augmentant en les rondes següents fins al 97% sense presentar 
diferències significatives. En el grup d’intervenció la satisfacció laboral 
en la primera ronda va ser només d’un 64% i també es va anar 
incrementant en les rondes següents fins arribar al 83% en la tercera 
ronda. Malgrat la clara tendència ascendent que no va arribar a ser 
significativa, destaca la menor satisfacció general del grup 
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d’intervenció respecte a les seves companyes del grup control, tot i 
que tampoc en aquest cas les diferències van ser estadísticament 
significatives).  

 

Figura 11. Satisfacció laboral en les tres rondes. 

 
 

Finalment, en la figura 12 s’observa la proporció de persones 
que almenys alguna vegada en les últimes quatre setmanes va 
pensar en marxar del SAD. En el grup de control en la primera ronda 
va ser del 30% i va disminuir fins al 20% en l’última ronda. En el grup 
d’intervenció, la meitat de les treballadores havia pensat en marxar 
del SAD en la primera ronda. Aquesta proporció es va reduir, tot i que 
sense significació estadística, fins al 30% en l’última ronda de l’estudi. 
Només es va produir una diferència significativa entre els dos grups 
en la primera ronda. 
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Figura 12. Pensar en marxar del SAD en les tres rondes. 

 
 

 

 

Condicions d’ocupació i treball 

Característiques generals 

Respecte l’ocupació, la major part de les persones enquestades 
en la primera ronda tant en el grup de control com en el d’intervenció 
eren treballadors/es familiars (91% i 80%, respectivament). Aquesta 
diferència no va ser significativa i la mateixa proporció es va mantenir 
en les dues rondes següents.  

No es van trobar diferències entre els dos grups respecte 
l’antiguitat en el SAD. Només el 3% de les persones treballadores del 
grup de control i el 5% de les del grup d’intervenció portaven menys 
d’un any treballant al SAD quan es va realitzar la primera ronda 
(Figura 13). 
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Figura 13. Antiguitat en el SAD en la primera ronda. 

 
 

Condicions d’ocupació 

En la primera ronda el tipus de contracte majoritari en el grup 
d’intervenció va ser el contracte amb caràcter indefinit (75%), la qual 
cosa va ser significativament diferent a la situació contractual en el 
grup de control on el 50% de les persones treballadores tenia aquest 
tipus de contracte. El grup de control va presentar una diferència 
significativa en la segona i tercera ronda en les quals el percentatge 
de contractes indefinits va pujar al 80% i al 97%, respectivament. La 
situació del grup d’intervenció en la segona ronda es va mantenir 
gairebé sense canvis. Aquest grup va incrementar més la contractació 
indefinida en l’última etapa (arribant al 96%), malgrat la diferència 
amb la primera ronda no va arribar a tenir significació estadística 
(Figura 14). Aquests increments no s’associen amb el canvi 
organitzatiu, sinó probablement amb altres circumstancies 
relacionades amb les directrius de les pròpies empreses. 
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Figura 14. Contracte indefinit en les tres rondes. 

 
 

La jornada laboral majoritària en el grup d’intervenció va ser la 
de tipus parcial amb el 61%. Aquesta xifra va ser significativament 
menor en la segona ronda, on només el 41% mantenia una jornada 
de treball parcial. En la tercera ronda, aquesta xifra va disminuir 
significativament una mica més fins al 38% (Figura 15). En el grup de 
control en la primera ronda el 57% de les persones feia una jornada 
parcial. Aquest percentatge també va disminuir en les rondes 
successives però sense significació estadística.   

Figura 15. Jornada laboral parcial en les tres rondes. 
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Respecte a les hores setmanals de treball, no es van trobar 
diferencies significatives entre el grup de control i d’intervenció, 
essent en la primera ronda la franja més freqüent entre 21 i 34 hores 
(54% en ambdós grups). En la segona i en la tercera ronda aquesta 
proporció va disminuir, mentre que va augmentar la proporció de 
persones que feien entre 35 i 40 hores de treball setmanal. Aquesta 
diferència no va ser significativa per a cap dels dos grups (Figura 16).  

Figura 16. Hores de treball setmanal en les tres rondes. 
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respectivament) (Figura 17). Aquests resultats podrien estar 
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relacionats amb el treball de gestió de les treballadores del grup 
intervenció que sovint s’ha de fer fora d’horari laboral, tal com 
manifestava una de les treballadores en l’apartat de comentaris del 
qüestionari. 

 

Figura 17. Hores extres en les tres rondes. 

 
*: diferència significativa de la categoria entre el grup de control i d’intervenció. 

 

Al voltant del 33% de les persones enquestades en la primera 
ronda afirmava que la quantitat d’hores de treball setmanals era la 
que desitjava, sense diferència entre els dos grups. En la segona 
ronda no hi va haver canvis significatius. No obstant, en la tercera 
ronda, en el grup d’intervenció aquest percentatge va ser 
significativament superior al del grup de control (70% i 46%, 
respectivament). Aquesta elevada proporció de persones del grup 
d’intervenció que manifestava treballar les hores desitjades és 
concordant amb la disminució de la jornada parcial en aquest grup, 
però en part també podria estar relacionat amb la situació de 
pandèmia (l’elevada proporció va ser només en la tercera fase, no en 
la segona), en el sentit que malgrat tenir menys hores de les 
desitjades, donada la situació sanitària en aquell moment concret no 
es volgués incrementar les hores de treball diari (Figura 18).  
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Figura 18: Acord entre les hores de treball realitzades i les hores de treball desitjades 
en les tres rondes. 

 
*: diferència significativa de la categoria entre el grup de control i d’intervenció. 

 

En els dos grups, al voltant del 85% de les persones que no 
estaven d’acord amb la quantitat d’hores de feina contractades, 
voldria treballar entre 35 i 40 hores setmanals. No es van observar 
canvis significatius en les tres rondes de l’estudi.  

La majoria de les persones enquestades del dos grups feia un 
torn de treball de matins de dilluns a divendres, seguides del grup 
de treballadores amb horari partit. No es van trobar diferencies en la 
distribució entre els dos grups ni entre les respostes de les tres 
rondes d’enquestes. Per il·lustrar la distribució dels torns es presenta 
a la Figura 18 les respostes de la primera ronda.  
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Figura 19. Torn de treball en la primera ronda. 

 

 

Els temps de desplaçament entre domicilis de les persones 
del grup d’intervenció va experimentar una diferencia significativa 
entre la primera i segona ronda d’enquestes. En la primera ronda el 
41% de les treballadores d’aquest grup informava d’un temps de 
desplaçament diari entre 31 i 60 minuts, mentre que el 25% 
manifestava un temps superior a 60 minuts diaris. En la segona ronda 
només al voltant del 3% feia desplaçaments superiors a 60 minuts i el 
71% utilitzava entre 0 i 30 minuts per fer els desplaçaments diaris 
entre serveis (Figura 20). En el grup de control no es van observar 
diferències entre rondes en la distribució del temps de desplaçament. 
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Figura 20. Temps de desplaçament diari en les tres rondes. 

 

 

 

No es van trobar diferències entre els dos grups en relació amb 
la freqüència dels canvis de torn, horari d’entrada o de sortida o 
de dies setmanals de treball. Tant en el grup de control com en el 
d’intervenció al voltant del 20% de les persones que van respondre 
l’enquesta referien que els canvis es produïen molt sovint o 
contínuament. Aquesta proporció no va canviar en les dues rondes 
següents.  

Quant a l’antelació amb què els canvis de torn, d’horari 
d’entrada o de sortida o de dies setmanals de treball, 
s’informaven a les treballadores destaca que en la primera ronda el 
81% de les persones del grup d’intervenció eren informades del canvi 
amb un dia d’antelació o en el mateix dia. Aquesta situació era 
significativament diferent a les persones del grup de control on 
aquest percentatge va ser del 62%. En el grup d’intervenció s’observa 
una millora significativa en la segona ronda on la proporció de 
persones amb avís de canvis de torn amb un dia d’antelació o en el 
mateix dia va disminuir fins al 47% (Figura 21).  
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Figura 21. Temps d’antelació per informar els canvis en les tres rondes. 

 
 

Quant a la flexibilitat de l’horari, en la primera ronda el 36% 
de les persones del grup d’intervenció tenia un horari d’entrada i 
sortida rígid i només el 2% referia un horari flexible que podia decidir 
la mateixa treballadora. Aquesta situació va canviar significativament 
en la segona ronda en què el percentatge amb horari rígid va baixar al 
12% i les persones que podien decidir l’horari es van incrementar fins 
al 33%. També s’observa un canvi significatiu en el grup d’intervenció 
entre la primera i la tercera ronda, però en aquest cas la variació més 
important s’observa en l’augment del percentatge de persones amb 
horari flexible però que l’empresa és la que decideix els horaris 
flexibles (figura 22). S’ha de tenir en compte per interpretar aquest 
canvi que la tercera ronda es va realitzar durant el temps de 
pandèmia COVID-19, la qual cosa pot haver influït en què les persones 
treballadores del grup d’intervenció tinguessin menys influencia en la 
decisió dels seus horaris. No es van observar diferències significatives 
en el grup de control.  
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Figura 22. Flexibilitat per decidir els horaris d’entrada i sortida en les tres rondes. 

 

 

Respecte a la possibilitat de deixar el lloc de treball almenys 
una hora sense haver de demanar un permís especial, no es van 
trobar diferències entre les persones dels dos grups ni entre les tres 
rondes de l’estudi. En els dos grups al voltant del 90% de les persones 
deia que això ho podien fer només alguna vegada o mai.  

 

Factors de risc psicosocial 

Les exigències psicològiques, considerades conjuntament en 
els seus tres components de volum de feina, pressió del temps i 
interrupcions, van presentar valors intermedis en el dos grups. No es 
van trobar canvis significatius entre les tres rondes de l’estudi (Figura 
23).  
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Figura 23. Exigències psicològiques en les tres rondes. 

 
 

 

El control sobre la feina en la seva vessant relacionada amb la 
possibilitat de desenvolupar les habilitats va ser moderadament alt en 
els dos grups i sense diferencies significatives entre ells ni entre les 
tres rondes de l’estudi. Sí es van trobar diferències en relació amb la 
dimensió que mesura conjuntament l’autonomia per a desenvolupar 
les seves tasques i la claredat de rol. En aquest apartat el grup 
d’intervenció presentava en la primera ronda valors moderadament 
alts que van augmentar significativament a valors alts en la tercera 
ronda. En el grup de control no es van trobar diferències (Figura 24).  

  

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Primera
ronda

Segona
ronda

Tercera
ronda

Primera
ronda

Segona
ronda

Tercera
ronda

Control Intervenció



Impacte del canvi organitzatiu en la salut i el benestar de les persones que treballen en el SAD de 
l’Ajuntament de Barcelona 

44 

 

Figura 24. Autonomia i claredat de rol en les tres rondes. 

 

 

Quant a la influència de les persones en les decisions del grup 
no es van observar diferències significatives dins de cada grup en les 
tres rondes de l’estudi. No obstant, cal destacar una diferència 
significativa entre el grup control, que es va mantenir en nivells 
intermedis en la segona ronda, i el grup d’intervenció que va passar a 
nivells alts d’influència en la segona ronda (Figura 25). En la tercera 
ronda el grup de control va augmentar en influència sense presentar 
diferencies respecte el grup d’intervenció. En aquest resultat s’ha de 
considerar que la tercera ronda es va realitzar en el període de 
pandèmia, la qual cosa pot haver afectat als dos grups en quan a la 
influència en la organització de la feina. No obstant, sorprèn 
l’augment en influència, tot i no ser significatiu, a la tercera ronda del 
grup control tenint en compte que per la seva organització no hi havia 
un grup de treball establert.  
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Figura 25. Influència sobre les decisions del grup en les tres rondes. 

 
*: diferència significativa de la categoria entre el grup de control i d’intervenció. 

 

El suport social del cap va presentar nivells moderadament 
alts en el grup de control que no van variar significativament durant 
les tres rondes de l’estudi. En canvi, en el grup d’intervenció el suport 
del cap es va incrementar significativament d’un valor intermedi en la 
primera ronda a un nivell alt en la segona i la tercera ronda (Figura 
26).  

Figura 26. El suport social del cap en les tres rondes. 
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El suport social de les companyes i companys de feina es va 
mesurar en les seves dues vessants. El suport operatiu en el grup 
control va ser moderadament baix a la primera ronda pujant a 
moderadament alt en les dues rondes següents. No obstant, aquest 
canvi no va ser significatiu. En el grup d’intervenció sí es van observar 
canvis significatius augmentant des de valors intermedis en la 
primera ronda a valors alts en les dues rondes següents (Figura 27).  

 

Figura 27. Suport operatiu de les companyes de feina en les tres rondes. 

 
 

Pel que fa al suport emocional de les companyes de feina es 
va considerar moderadament alt o alt en els dos grups sense 
diferencies significatives en les tres rondes. Cal destacar una 
diferencia significativa entre el grup de control i el grup d’intervenció 
apreciable en la segona ronda, on el suport emocional de les 
companyes del grup d’intervenció va ser significativament més elevat 
que en el grup de control (Figura 28).  
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Figura 28. El suport emocional de les companyes de feina en les tres rondes. 

 
*: diferència significativa de la categoria entre el grup de control i d’intervenció. 

 

Respecte al tracte hostil (intimidació, discriminació, o 
assetjament sexual) per part de les pròpies companyes de feina, tot i 
que de forma global no es van trobar diferències significatives entre 
els dos grups ni entre les diferents rondes de l’estudi, sí es va detectar 
un elevat nivell de discriminació, al voltant del 10%, informat per les 
treballadores del grup d’intervenció. En el grup control aquest 
percentatge va ser del 3%. En la primera ronda, el 5% de les persones 
que van contestar l’enquesta en el grup d’intervenció van informar 
haver estat intimidades per altres companyes de feina. Es presenten 
en la figura 29 els valors de la primera ronda. 
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Figura 29. Tracte hostil rebut per part de les companyes i companys de feina en la 
primera ronda. 

 
 

 

La resolució justa dels conflictes va augmentar en els dos 
grups i per cada una de les rondes de l’enquesta, malgrat no haver 
arribat a la significació estadística. En la figura 30 s’observa que en el 
grup d’intervenció en la primera ronda el percentatge de 
treballadores que deien que freqüentment o molt freqüentment la 
resolució de conflictes es feia de manera justa era del 41% versus la 
resta que deien que això es feia només alguna vegada o mai. En el 
grup de control aquest percentatge era del 45%. En ambdós grup 
aquesta proporció va augmentar fins al voltant del 65% en la tercera 
ronda.  
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Figura 30: Resolució de conflictes de manera justa freqüent o molt freqüentment en 
les tres rondes.

 
 

Respecte a la distribució de la feina de forma justa, en la 
primera ronda s’observa una diferència significativa entre els dos 
grups. Mentre en el grup control el 50% de les treballadores van 
contestar que la feina es distribuïa de forma justa freqüent o molt 
freqüentment, en el grup d’intervenció aquesta opció va ser del 31%. 
En la segona ronda va augmentar en el grup d’intervenció fins al 61% 
malgrat que l’increment no va arribar a ser significatiu. També va 
augmentar més lleugerament i sense significació estadística en el 
grup de control (Figura 31).  
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Figura 31: Distribució de la feina de forma justa en les tres rondes. 

 
 

Factors de risc relacionats amb el treball de cura 

Es tracta de factors que fan referència al comportament de 
persones usuàries i familiars respecte les treballadores. Com es pot 
observar en la Figura 32, la freqüència amb què les treballadores 
estaven exposades a persones usuàries i familiars massa exigents va 
ser baixa en els dos grups sense diferències significatives entre ells ni 
entre les tres rondes de l’estudi. 

Figura 32. Persones usuàries o familiars massa exigents en les tres rondes. 
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El reconeixement per part de les persones usuàries i familiars 
de la feina que desenvolupen les treballadores també va ser baix 
sense diferències entre els grups ni entre les tres rondes de les 
enquestes (Figura 33). 

 

Figura 33. Reconeixement per part de persones usuàries i familiars en les tres 
rondes. 

 
 

 

En general, els agraïments que reben les treballadores per part 
de les persones usuàries i familiars van ser baixos, essent més baixos 
en el grup d’intervenció sense diferències significatives entre les 
rondes. No obstant, en la segona ronda sí es va observar que aquesta 
diferència era significativa entre el grup de control i el d’intervenció 
(Figura 34). 
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Figura 34. Agraïments per part de persones usuàries i familiars en les tres rondes. 

 
 

Les agressions rebudes per part de les persones usuàries i 
familiars van ser molt baixes de forma general. No obstant es va 
observar una diferencia significativa en el grup d’intervenció de forma 
descendent entre la primera i la tercera ronda. D’altra banda també 
es va observar una diferència significativa entre els dos grups en la 
tercera ronda, en el sentit que en el grup de control les agressions, tot 
i ser molt baixes, van ser significativament majors que en el grup 
d’intervenció (Figura 35). 
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Figura 35. Agressions rebudes per part de persones usuàries i/o familiars en les tres 
rondes. 

 
*: diferència significativa de la categoria entre el grup de control i d’intervenció. 
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Figura 36. Discriminacions rebudes per part de persones usuàries i/o familiars en la 
primera ronda. 

 
 

 

 

Factors de risc ergonòmic 

Dels factors de risc ergonòmic valorats, l’exposició a postures 
doloroses o fatigoses durant la feina va ser estadísticament diferent 
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grup d’intervenció aquest percentatge va augmentar fins al 57% 
(Figura 37). No obstant, no es van trobar diferències entre les 
persones del mateix grup en les diferents rondes.  
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Figura 37. Postures doloroses o fatigoses de forma freqüent o molt freqüent en les 
tres rondes. 

 
*: diferència significativa de la categoria entre el grup de control i d’intervenció. 
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Figura 38. Exposició a factors de risc ergonòmic de forma freqüent o molt freqüent 
en la primera ronda. 

 
 
 

Context familiar  
El nombre de persones a la llar de les treballadores 

participants en l’estudi era de 3 persones de mediana amb un rang 
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la llar no va canviar en les tres rondes de l’estudi, per la qual cosa 
només es presenten les dades de la primera ronda. 
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Figura 39. Estructura de les llars de les persones treballadores en la primera ronda. 
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Figura 40: Responsabilitat de la cura de les persones dependents convivents en la 
primera ronda. 

 
No es van trobar diferències significatives quant a la 

responsabilitat de les feines de la llar entre els grups ni canvis 
entre les tres rondes. El 35% de les persones del grup de control i el 
30% del grup d’intervenció es feien càrrec totes soles de les feines de 
la seva llar, mentre que el 27% de les persones del grup de control 
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iguals amb la parella. En el grup d’intervenció el 43% de les persones 
rebia ajuda de la seva parella i el 12% compartia les feines de la llar a 
parts iguals amb la seva parella (Figura 41). 

Figura 41. Responsabilitat de les feines de la llar en la primera ronda. 
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La mitjana d’hores setmanals dedicades a les feines de la llar 
va ser de 20 hores (DE=11 hores) en el grup de control i de 22 hores 
(DE=13 hores) en el grup d’intervenció, sense diferències entre els 
grups ni entre les rondes de l’estudi. Cal tenir en compte que el 
nombre d’hores de treball domèstic no es va modificar en les tres 
rondes malgrat l’augment observat, tot i que no significatiu, de les 
hores de treball remunerat i la disminució significativa de la jornada 
parcial en el grup d’intervenció.  

La dificultat per compaginar la vida laboral amb el treball 
domèstic i les responsabilitats familiars va disminuir en el grup 
d’intervenció de forma progressiva en les tres rondes però sense 
arribar a tenir significació estadística. Tot i així aquests resultats són 
congruents amb l’augment de la flexibilitat en l’horari d’entrada i 
sortida del grup d’intervenció mencionat en l’apartat de condicions 
d’ocupació. No es van trobar diferències amb el grup de control 
(Figura 42).  

 

 

Figura 42. Dificultats per compaginar la vida laboral amb el treball domèstic i les 
responsabilitats familiars en les tres rondes. 
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Pel que fa a la contribució als ingressos de la llar, al voltant 
del 45% de les persones participants eren les que més hi contribuïen, 
sense diferències estadístiques entre els dos grups ni canvis destacats 
entre les rondes de l’estudi.  

 

El 60% de les persones del grup d’intervenció presentava 
dificultats per arribar a finals de mes en la primera ronda. Aquest 
percentatge va augmentar fins al 71% en la tercera ronda (Figura 43). 
En el grup de control en la primera ronda gairebé el 80% de les 
persones manifestava dificultats per arribar a finals de mes. Aquest 
percentatge va disminuir lleugerament en les dues rondes següents. 
No obstant, no es van trobar diferències estadísticament significatives 
entre els grups ni entre les tres rondes de l’estudi en aquest apartat.  

 

Figura 43. Dificultats per arribar a finals de mes en les tres rondes. 

 
 

 

El 14% de les persones participants va referir que rebia ajuda 
econòmica o d’altre tipus dels serveis socials. No es van trobar 
diferències entre els dos grups ni entre les tres rondes de l’estudi. 
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Limitacions 
 

1. En la primera ronda van participar 116 persones, de les quals 44 
formaven part del grup d’intervenció que posava en pràctica el 
canvi organitzatiu del SAD. El nombre de persones participants va 
anar disminuint en les dues etapes següents, de tal manera que en 
la tercera etapa només 24 persones formaven part del grup 
d’intervenció i 30 del grup de control. Aquesta situació implica una 
limitació important de l’estudi, donat que dificulta molt que es 
puguin trobar diferències significatives en alguns aspectes que es 
consideren importants. Probablement, aquestes diferències es 
podran visualitzar millor amb una mostra més gran de persones 
participants. 

2. S’ha de considerar que amb la mostra limitada de persones les 
diferències estadístiques significatives que s’han manifestat en 
l’estudi amb una mostra major serien encara més fortes.  

3. La tercera ronda de l’enquesta es va realitzar en període de 
pandèmia, la qual cosa molt probablement va afectar els resultats i 
la seva interpretació. 
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Conclusions 
 

1. El canvi organitzatiu del SAD de Barcelona ha significat per a les 
persones treballadores canvis positius en diferents àmbits: 

 Millora d’algunes condicions de ocupació, concretament la 
disminució de les jornades parcials, del temps de desplaçament 
entre domicilis, l’increment del temps d’antelació en què 
s’informa dels canvis de torn, de l’horari d’entrada o de sortida o 
dels dies setmanals de treball, i la reducció de la rigidesa en els 
horaris d’entrada i de sortida.  

 Millora d’alguns factors de risc psicosocial rellevants com són el 
major suport social dels i les caps, el major suport operatiu dels 
companys i de les companyes de feina, l’increment del control 
(autonomia i claredat de rol) i de la influència en les decisions 
del grup de treball. 

 Disminució de les agressions per part de les persones usuàries 
i/o familiars.  

2. Malgrat aquest canvis positius no ha estat possible identificar 
canvis significatius en els indicadors de salut relacionats amb la 
intervenció, cosa que es podria relacionar amb diferents factors: a) 
es tracta d’indicadors molt sensibles a canvis en aspectes diversos 
de les persones com la seva vida familiar, els canvis en el seu 
entorn i en el seu estat de salut físic i no només als canvis en les 
condicions de treball, b) la insuficient mida de la mostra, c) 
l’ocurrència d’una pandèmia mundial que ha afectat a tots els 
àmbits de les persones, d) la finalització dels contractes de les 
empreses proveïdores del servei, el nou concurs de licitació i la 
resolució d’aquest que va suposar el canvi de proveïdor d’un dels 
dos grups participants en la tercera ronda de l’estudi. Tot i així 
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alguns resultats suggereixen un possible efecte negatiu de la 
intervenció manifestat en: 
 Un increment del cansament general i un augment de postures 

doloroses o fatigoses. Aquests resultats es podrien relacionar 
amb la disminució en el temps de trasllat entre domicilis. 

 Més malestar psicològic i elevat consum de psicofàrmacs. 
Aquests resultats es podrien relacionar amb un impacte major 
de la pandèmia de COVID-19 en l’àmbit de la salut mental 
associada al nou model d’organització. 

Independentment del model organitzatiu, destaca l’elevat 
percentatge de persones treballadores amb dolor múscul-
esquelètic de diferent localització i l’elevat consum de 
medicaments per alleujar el dolor. Aquest fet, juntament amb 
l’elevada proporció de treballadores de més edat, alerta sobre la 
necessitat d’establir mesures adreçades a la prevenció (també 
terciària) dels trastorns múscul-esquelètics. 

3. En el període estudiat hi ha hagut un increment dels contractes 
indefinits en ambdós grups (amb significació estadística només en 
el grup de control), la qual cosa probablement no es relaciona amb 
el canvi de model organitzatiu sinó amb dinàmiques de la gestió de 
recursos humans de les empreses. Els resultats que suggereixen 
una millora de la satisfacció laboral i una disminució del desig 
d’abandonar el SAD en ambdós grups, recolzarien aquesta 
conclusió.  

4. Amb l’estudi realitzat es pot concloure que el canvi organitzatiu del 
SAD de Barcelona ha comportat millores en aspectes relacionats 
amb les condicions d’ocupació i treball, destacant la millora en 
alguns factors de risc psicosocial rellevants, però alerta sobre 
algun possible efecte negatiu en la salut i el benestar de les 
persones treballadores.  
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Recomanacions 
 

Per la intervenció 
1. Desplegar el nou model organitzatiu incloent el major nombre 

possible de persones treballadores. 

2. Implementar mesures per revertir possibles efectes negatius en la 
salut i el benestar de les treballadores que participen en el nou 
model organitzatiu relacionades amb les postures doloroses o 
fatigoses i el cansament general. Valorar el nombre de persones 
usuàries assignades, les tasques que impliquen postures forçades, 
així com mesures ergonòmiques i temps de recuperació de la 
musculatura implicada, entre altres. Comptar amb la participació 
dels serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses 
proveïdores per dur a terme aquestes mesures. 

3. En relació amb el possible efecte negatiu en la salut mental de les 
treballadores que participen en el nou model organitzatiu: 

 Dur a terme un o més grups de discussió amb treballadores per 
tal de valorar aquest efecte i, si és el cas, identificar els possibles 
factors concrets associats. 

 Valorar l’oferiment d’un servei de suport psicològic. 

 Mesurar aquesta dimensió de la salut en la fase següent de 
l’estudi en un major nombre de treballadores i a ser possible en 
fase de remissió de la pandèmia de COVID-19.  

4. Dur a terme accions adreçades a eliminar les manifestacions de 
discriminació per qualsevol motiu, però especialment per 
nacionalitat i raça, origen ètnic o color, per part de les persones 
usuàries cap a les treballadores. 
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5. Implementar protocols de prevenció i gestió de conductes hostils 
dutes a terme per les persones treballadores.  

 

Per la continuïtat de l’avaluació 
1. Mantenir la planificació en relació amb el nombre i temporalitat del 

grups d’intervenció i de control seguint el protocol de l’estudi. 

2. Informar a l’equip de l’ASPB de l’inici de nous grups de 
treballadores que s’incorporen al canvi organitzatiu, amb suficient 
temps per organitzar els grups d’intervenció i de control, tenint en 
compte que la primera enquesta s’ha de fer abans de començar el 
canvi.  

3. Dur a terme un o més grups de discussió amb treballadores per tal 
d’aprofundir en alguns dels resultats i adaptar el qüestionari de 
recollida de dades.  

4. Revisar, reduir i adaptar el qüestionari per eliminar o modificar 
preguntes amb dificultats de comprensió, identificades en les 
enquestes fetes, així com per reduir-ne la durada i adaptar els 
resultats del/s grup/s de discussió. 

5. Limitar el nombre de persones citades simultàniament per 
respondre al qüestionari per tal de facilitar el suport de l’equip de 
l’ASPB a les treballadores amb més dificultats de comprensió. 
Alternativament, augmentar el nombre de persones de suport en 
cada grup. 

6. Dur a terme una avaluació de procés. 
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