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PRÒLEG
Us presentem l’Informe anual d’indicadors corresponent a la setzena edició del Cercle de
Comparació Intermunicipal de Serveis Socials
resultat del treball de recollida de dades, anàlisi i millora contínua, des del punt de vista de
l’eficàcia i de l’eficiència en la gestió dels Serveis Socials Bàsics.
L’anàlisi abraça un doble enfocament: d’una
banda, una aproximació situacional que compta amb nous indicadors de gestió, procés, context i perfil de persona usuària i, de l’altra, una
mirada de tendència amb la voluntat de seguir construint coneixement en el sector.
Es proposa un debat al voltant de quatre dels
principals reptes que té plantejat el Sistema
de Serveis Socials Bàsics, com són: el model de
provisió del Servei d’Ajuda a Domicili; les prestacions d’urgència social en el context de la
Renda Garantida de Ciutadania; la
implanta-ció del Servei socioeducatiu no
residencial per a infants i adolescents en
situació de risc i les seves famílies (SIS); i la
millora organitzativa i el seu impacte en
l’atenció als Serveis Socials Bàsics.

però també es vol dotar d’eines i coneixement
al conjunt de professionals que dia a dia treballen per oferir una millor atenció a les persones.
Vull agrair la participació dels responsables i
professionals dels ajuntaments i de la Diputació de Barcelona que formen part del projecte
i que fan possible, amb el seu esforç, les seves
reflexions i aportacions, mantenir viu aquest
espai de reflexió i intercanvi, tan necessari, i
continuar fent-lo créixer any rere any.
Espero que, una vegada més, aquesta metodologia i instrument aporti oportunitats de
transformació i millora dels Serveis Socials Bàsics i, en conseqüència, de benestar i inclusió
social als nostres municipis.
Meritxell Budó Pla
Vicepresidenta quarta i presidenta delegada
de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Diputació de Barcelona

En la construcció d’aquest debat ens ha ajudat una nova metodologia dels tallers de Cercles, els quals han comptat amb experts de
cada una de les temàtiques que han obert la
reflexió.
D’aquesta manera, l’informe vol adoptar una
visió més estratègica i aportar-nos, a més de
les dades que ens permeten conèixer com s’està duent a terme la intervenció, informació de
valor afegit per a la comprensió de la realitat
i context en el què es presta, que és el que
ens ajuda a prendre decisions i, en definitiva,
a transformar aquesta realitat.
Com us enunciava, s’ha fet un gran esforç per
tal d’afinar la mirada, i destacar, entre les novetats, la construcció d’un índex de vulnerabilitat social per tal de conèixer millor l’entorn
en què succeeix la intervenció.
L’objectiu és ajudar els responsables a planificar millor, a fer treball preventiu i a ajustar els
serveis a les necessitats reals de la ciutadania,
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INTRODUCCIÓ
L’experiència de la Diputació de Barcelona en l’àmbit dels indicadors de gestió local es remunta a
l’any 1983, amb la creació del Servei d’Informació
Econòmica Municipal (SIEM). Aquest producte, que
gaudeix d’un gran prestigi en l’àmbit de les finances
locals, se centra en l’anàlisi de temes pressupostaris,
de fiscalitat i d’endeutament de l’àmbit local de la
província de Barcelona.
La demanda de serveis públics es va enfortir notablement durant la dècada dels 80, situació que
va comportar que els ajuntaments haguessin d’incrementar d’una manera ràpida i relativament poc
ordenada la prestació de nous serveis per a la ciutadania. Als anys 90 es va veure la necessitat d’instrumentalitzar la gestió en la provisió dels serveis
públics locals, i la racionalització i la qualitat van esdevenir conceptes clau en parlar de serveis públics.
Així doncs, s’observa la necessitat de començar a treballar per obtenir informació en relació amb la manera en què se subministren aquests serveis, per tal
que els responsables i els gestors municipals puguin
prendre decisions.
En aquesta situació, es crea una nova línia de treball
l’any 1998 destinada a la posada en marxa d’un instrument per a l’obtenció d’informació comparada en
el marc de la gestió dels serveis: l’estudi Indicadors
de Gestió de Serveis Municipals (IGSM) destinat a
municipis de més de 10.000 habitants.
L’estudi IGSM oferia als municipis participants una
evolució dels seus indicadors de gestió dels serveis
de forma comparada amb la mitjana del conjunt de
municipis participants. Mitjançant les comparacions, s’establia una mesura del nivell de provisió i de
qualitat en la prestació de serveis municipals.

L’any 2000 es produeix un nou salt qualitatiu amb la
creació i posada en marxa dels Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI), adreçats als responsables
dels serveis locals de municipis amb una població
de més de 10.000 habitants. Es tracta d’un instrument que va més enllà de l’obtenció d’informació
sobre indicadors locals de gestió, ja que introdueix
el valor afegit de la participació activa dels responsables dels serveis locals en els processos de definició
i validació dels indicadors, l’anàlisi dels resultats obtinguts, la comparació entre els diferents municipis,
la posada en marxa d’accions de millora i la transferència de coneixement a través de bones pràctiques
o experiències exemplars.
Els CCI constitueixen un dels productes més innovadors que s’està oferint al món local des de la Diputació de Barcelona en l’àmbit dels indicadors de gestió.
Enguany, tots els serveis analitzats en els IGSM estan
inclosos en algun CCI. El fet diferencial d’aquesta actuació rau en la participació i implicació dels responsables locals en tot el procés d’implementació dels
cercles, des de l’inici fins a l’acabament.
Aquest mètode de treball constitueix la filosofia bàsica d’actuació de la Diputació de Barcelona que,
des del seu Pla d’actuació de mandat, vol impulsar
el treball en xarxa amb els ens locals de la província.
La implicació de la nostra corporació, com a agents
proactius en la definició de les actuacions, esdevé
un factor clau que augmenta la garantia d’èxit en
l’aplicabilitat i en el grau d’utilitat de les polítiques
supramunicipals.

Malgrat això, l’estudi IGSM estava mancat de la participació dels responsables dels serveis municipals,
que ni intervenien en la definició dels indicadors
(eren creats unilateralment pel Servei de Programació de la Diputació de Barcelona), ni eren el punt de
contacte per a la recollida de dades i posterior remissió de la informació (la via de comunicació era a través dels interventors municipals). Addicionalment,
cal mencionar que a l’estudi IGSM tampoc participaven altres àrees de la Diputació de Barcelona, que tenien un contacte habitual amb els responsables dels
serveis locals. Es desaprofitava, d’aquesta forma, el
coneixement específic d’aquestes àrees i la possibilitat d’enfortir la transversalitat interna.

Cercles de comparació
intermunicipal

7

#DibaOberta

Els cercles de comparació intermunicipal

DEFINICIÓ, OBJECTIUS I COMPROMISOS
Els CCI es configuren com un mètode de treball, en
l’àmbit de la prestació i gestió dels serveis proveïts pels
governs municipals, per assolir els objectius següents:
♦♦

♦♦

♦♦

mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats,
formar un grup de treball per intercanviar experiències,
impulsar la millora dels serveis.

La implementació dels CCI s’efectua a través de la realització d’un nombre determinat de reunions per any
(anomenades tallers), amb una metodologia pròpia
de treball, i amb la participació de diferents responsables del servei municipal objecte d’anàlisi, que desenvolupen la seva tasca diària en ajuntaments majors de
10.000 habitants*.

♦♦

♦♦

permetre que tots els participants del CCI puguin veure les dades facilitades (i no mostrar les
dades a terceres persones),
participar en la sessió d’avaluació dels resultats
i de presentació de propostes de millora internes per a cada municipi.

En aquest sentit, cal destacar que les dades que
es publiquen fora del cercle són exclusivament les
mitjanes del conjunt de participants, però mai les
dades concretes de cada municipi.
El perfil de les persones assistents als tallers ha de ser
preferentment de caràcter directiu, amb capacitat de
decisió, i amb coneixement del servei analitzat. Es
tracta de facilitar la implantació de les millores en el
departament que és de la seva responsabilitat.

Els objectius dels tallers són:
♦♦

♦♦

♦♦

proposar una metodologia de treball comuna
que permeti comparar els serveis municipals
dels ajuntaments participants,
arribar a un acord sobre uns indicadors comuns
amb els quals poder comparar els serveis municipals,
formar un grup de treball concret que, de forma
transparent, intercanviï els resultats dels indicadors entre els seus participants.

El nombre recomanable d’ajuntaments participants
en un taller se situa entre els 10 i els 15 en el seu començament. L’augment de la participació de noves
entitats locals passa per la creació de tallers addicionals. Així, en la majoria de serveis municipals hi ha més
d’un taller de millora.
Els compromisos a adquirir per part dels participants
són els següents:
♦♦

*
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facilitar la informació necessària per efectuar
una comparació intermunicipal dels serveis locals analitzats,

Excepcionalment, municipis de menys de 10.000 habitants han
participat en alguns cercles.
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FASES DE L’ESTUDI
El procés de desplegament dels CCI s’articula entorn
de cinc fases que es retroalimenten de manera
successiva:
1. Fase de disseny.

Tractant-se d’un procés que pretén aconseguir la
millora contínua, un CCI no té,en teoria, acabament.
Cada any els seus membres han de tornar a participar
en els tallers per avaluar i continuar implantant les
millores.

2. Fase de mesura.
3. Fase d’avaluació.
4. Fase de millora.
5. Fase de comunicació i implementació.

El Procés de Millora Contínua
1

FASE DE DISSENY
‐
‐
‐

Definició de la missió i objectius del servei
Consens d’indicadors
Consens de les variables de l’enquesta

FASE DE COMUNICACIÓ I
IMPLEMENTACIÓ

5

2

FASE DE MESURA
‐ Recollida de dades
‐ Validació de dades

‐ Comunicació de resultats
‐ Pla de millora *
‐ Implementació *

* Tasques realitzades exclusivament
pels municipis

4

FASE DE MILLORA
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Oportunitats de Millora
Bones Pràctiques
Anàlisi d’evolució del servei
Actuacions d’Estalvi Econòmic
Anàlisi de Fortaleses
Mapa de relacions i accions de millora

Cercles de comparació
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FASE D’AVALUACIÓ
‐ Informes amb indicadors de gestió
‐ Identificació de punts forts /
oportunitats de millora
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1. Fase de disseny
Aquesta fase consisteix en la definició de la missió i
dels objectius estratègics del servei municipal objecte
d’anàlisi, en la relació i definició consensuada dels
indicadors que han de ser emprats en la comparació
entre els municipis (benchmarking), i en l’establiment
de comú acord de les variables utilitzades per al càlcul
dels indicadors.
La durada d’aquesta fase és aproximadament de dos
dies de treball. Es realitzen, per tant, dos tallers de
treball amb els diferents municipis participants en el
CCI.
Al primer taller participen un grup reduït d’experts
municipals (aproximadament 6), amb experiència
reconeguda en el treball amb indicadors. Aquest grup,
dirigit per persones del Servei de Programació i altres
àrees de la Diputació de Barcelona que treballen en
l’àmbit del servei analitzat, s’encarrega d’efectuar
una primera aproximació a la definició de la missió i
objectius estratègics, als indicadors i a les variables.
El mètode de treball es fonamenta en tècniques de
dinàmiques de grup que afavoreixen la participació
ordenada dels ajuntaments, així com la posterior
sistematització de les idees resultants (pluja d’idees,
metaplan i tècniques nominals de grup, entre d’altres).

El segon taller està format per tots els integrants
del CCI. En aquest, s’aporta tot el treball realitzat
prèviament pel grup reduït d’experts i es fan les
consideracions que es creuen oportunes. Finalment es
valida i s’assumeix per part de tot el cercle: la missió i
objectius estratègics del servei analitzat, els indicadors
utilitzats per efectuar la comparació intermunicipal,
i les variables que han de ser contemplades en la
definició dels indicadors. A partir d’aquest moment
es comparteix un llenguatge comú, establert i acordat
per tots els participants, i que serà el fil conductor de
la implementació del cercle.
Convé posar especial èmfasi en el fet que són els
mateixos ajuntaments que seleccionen i consensuen
els indicadors que hauran d’utilitzar per mesurar i
comparar amb d’altres la gestió del servei municipal
que se subministra des del seu govern local. Aquest
fet és fonamental i constitueix una clau d’èxit atès
que garanteix l’aplicabilitat i la utilitat d’allò que s’està
realitzant.
Els indicadors resultants s’estructuren en quatre
dimensions de meta:
♦♦

Primera dimensió: encàrrec polític / estratègic.

♦♦

Segona dimensió: usuari/client.

♦♦

♦♦

Tercera dimensió: valors organitzatius / recursos humans.
Quarta dimensió: econòmica.

Les 4 dimensions
I. Dimensió encàrrec
polític / estratègic
Es tracta d’indicadors relacionats amb la
consecució dels objectius finals del servei, així
com amb la qualitat del servei

IV. Dimensió
econòmica

II. Dimensió
usuari / client

Es tracta d’indicadors que
expressen l’ús dels recursos
necessaris per donar el servei,
els seus costos associats, així
com les fonts de finançament
del servei.

Es tracta d’indicadors relacionats amb l’ús que fan els
usuaris / clients del servei, i la
seva satisfacció amb el servei.

III. Dimensió valors
organitzatius / RH

Si s’escau, es pot distingir entre
usuaris interns i externs del
servei.

Es tracta d’indicadors relacionats amb el model
organitzatiu i de gestió, així com dels recursos
humans (com ara retribucions, formació, taxa de
presència, satisfacció o càrregues de treball).
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Així mateix, s’incorporen alguns indicadors d’entorn,
que ajuden a contextualitzar el municipi.
Cal destacar que els indicadors es presenten en
un format de Quadre resum d’indicadors, que
pretén ser una primera aproximació a un quadre de
comandament integral, en què per a cada dimensió es
defineixen uns objectius estratègics i uns indicadors
que serveixen per mesurar-los.
Amb l’objectiu de poder fer comparacions entre
diversos serveis —objectiu complementari al de
fer comparacions intermunicipals d’un servei, s’han
definit una sèrie d’indicadors transversals per a
tots els serveis analitzats. En concret, es tracta de 6
indicadors de la dimensió de valors organitzatius /
recursos humans (% de gestió directa, % de gestió
indirecta, % d’hores de baixa, salari brut d’una
categoria professional rellevant en el servei, hores de
formació per treballador i % de dones sobre el total
de professionals del servei) i de 5 indicadors de la
dimensió econòmica (despesa corrent per habitant,
% de despesa corrent sobre el pressupost corrent

municipal, % d’autofinançament per taxes i preus
públics i altres ingressos, % de finançament per part
d’altres administracions, i % de finançament per part
de l’ajuntament).
Periòdicament, es realitzen sessions de revisió dels
indicadors, en què es reflexiona sobre els indicadors
consensuats en edicions anteriors i s’arriba a un nou
consens d’indicadors que reflecteixi d’una forma més
acurada el servei analitzat.

Economia

Valors Organitz / RRHH

Usuari / Client

Encàrrec polític

Quadre Resum d'Indicadors SERVEI X

Impulsar A

Impulsar B

Fomentar Y

Fomentar Z

Oferir un servei de qualitat als
usuaris / clients

Oferir un servei accessible als
usuaris

Altres objectius

Altres objectius

Gestionar el servei amb les
diverses formes de gestió

Oferir un servei de qualitat
(model de gestió)

Promoure un clima laboral
positiu pels treballadors

Millorar les habilitats dels
treballadors

Disposar dels recursos
adequats

Finançar adequadament el
servei

Gestionar adequadament els
recursos

Oferir el servei a uns costos
unitaris adequats

Cercles de comparació
intermunicipal
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2. Fase de mesura
Un cop identificades les variables en la fase de
disseny, aquestes es recullen en una enquesta que es
lliura als ajuntaments participants. El suport utilitzat
pel lliurament de l’enquesta pot ser doble, en funció
dels requeriments informàtics del municipi:
♦♦

♦♦

a través d’un fitxer Excel, o bé,

Els indicadors amb dades monetàries s’expressen en
euros en termes corrents; és a dir, no estan deflactats
per l’índex de preus al consum.
Totes les dades són anuals, excepte si s’indica una
periodicitat diferent (diària, setmanal, mensual, etc.).

via Internet, utilitzant una aplicació creada ad
hoc (Gestió i Tramitació d’Enquestes –GTE) que
permet la introducció de dades mitjançant un
accés restringit.

La durada d’aquesta fase està consensuada pels
municipis, en funció de la seva disponibilitat d’accés
a la informació. D’altra banda, durant tot el procés
de recollida de dades, s’ofereix assessorament
individualitzat als municipis per omplir l’enquesta.
Si els participants envien la informació en format
Excel, se’n fa un abocament posterior a l’aplicació GTE.
Les dades rebudes són objecte d’una validació
conceptual i estadística per part de la Diputació de
Barcelona, a fi i efecte de depurar possibles errors
en la recollida de dades. Aquesta validació inclou,
entre d’altres, la comprovació dels valors extrems
i la verificació de les dades que s’han modificat
substancialment d’un any a un altre.
Cal mencionar que la mitjana del grup de municipis
participants es calcula de la següent manera:
X = qualsevol variable del numerador de l’indicador
Y = qualsevol variable del denominador de
l’indicador
lp = municipi participant
n

Mitjana =

∑X

lp

l p =1
n

∑Y

lp

l p =1

(és necessari que un municipi tingui disponibles els
valors de les variables del denominador i el numerador
per tal que s’inclogui en el càlcul de la mitjana).

12
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3. Fase d’avaluació
Consisteix en l’elaboració d’un informe amb els indicadors de cada municipi, destacant els valors més
significatius. Així, per a cada indicador es calcula la
mitjana, i es destaquen els valors dels municipis de la
següent manera:
♦♦

♦♦

♦♦

En verd: els valors un 50 % per sobre o per sota
la mitjana del conjunt de municipis participants
que, en general, s’han considerat un punt fort.
En taronja: els valors un 50 % per sobre o per
sota la mitjana del conjunt de municipis participants que, en general, s’han considerat una
oportunitat de millora.

Addicionalment, s’elabora un quadre resum individual, per a cada municipi de referència, comparant els
valors del municipi amb la mitjana de referència del
cercle. De la mateixa manera que a l’informe Intermunicipal, es destaquen els valors específicament significatius (que estan com a mínim un 50 % per sobre o per
sota la mitjana).
A partir d’aquests valors, així com d’altres que puguin
ser significatius, es realitza per part de la Diputació
de Barcelona un primer esborrany d’identificació dels
punts forts i oportunitats de millora de cada municipi, que és accessible a través del Portal d’Informació
Econòmica i de Serveis Locals (PIESL).

En groc: els valors un 50 % per sobre o per sota
la mitjana del conjunt de municipis participants
que no es consideren ni punt fort ni oportunitat
de millora.

MUNICIPI
PUNTS FORTS

OPORTUNITATS DE MILLORA

Anàlisi quantitativa respecte als valors que es troben un 50 % per
sobre o per sota de la mitjana i es consideren un punt fort.

Anàlisi quantitativa respecte als valors que es troben un 50 % per
sobre o per sota de la mitjana i es consideren una oportunitat de
millora.

Selecció i concreció segons una anàlisi qualitativa.

Selecció i concreció segons una anàlisi qualitativa.

ENTORN
Dades sociodemogràfiques que ajuden a contextualitzar el municipi.
ALTRES COMENTARIS
Indicadors amb valors que es troben un 50 % per sobre o per sota de la mitjana i no es consideren ni un punt fort ni una
oportunitat de millora.
Es poden incorporar aspectes de coneixement del servei que no es veuen reflectits en les dades.

Durant el taller d’intercanvi anual, cada municipi pot validar el primer esborrany de punts forts i oportunitats de
millora, i explicar succintament a la resta de municipis el conjunt dels resultats del seu municipi.

Cercles de comparació
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4. Fase de millora
A continuació, i durant aquest taller d’intercanvi
tot just mencionat, es treballa per identificar les
millores que es poden realitzar en la prestació del
servei municipal. Es tracta d’un taller eminentment
pràctic i participatiu, que dona peu a replantejar-se
com s’ofereix i es gestiona el servei, a la vegada que
possibilita l’intercanvi d’experiències i la transferència
de coneixements.

a) oportunitats de millora

Cadascun dels participants selecciona una oportunitat de
millora per treballar, i l’analitza en tres subetapes (que es
descriuen amb més detall a les pàgines següents):
4.A.1. S’identifiquen les diferents causes de l’oportunitat
de millora seleccionada. Eina emprada: diagrama
d’Ishikawa (o d’espina de peix).
4.A.2. Per a l’oportunitat de millora seleccionada, s’identifica el pes de cada causa, i s’ordenen les causes de
major a menor importància. Eina emprada: matriu
de classificació de causes.
4.A.3. Per a l’oportunitat de millora seleccionada, s’identifiquen possibles accions de millora i es ponderen.
Eina emprada: matriu d’anàlisi d’accions de millora.
b) bones pràctiques

Cadascun dels participants presenta una bona pràctica
del seu municipi, en una sessió que s’estructura amb el següent pla de treball:
4.B.1. Objectius a assolir.

En funció del taller, es proposa seguir una de les
metodologies següents:
A) Oportunitats de millora.
B) Bones pràctiques.
C) Anàlisi de l’evolució del servei.
D) Actuacions d’estalvi econòmic.
E) Anàlisi de fortaleses.
F) Mapa de relacions i accions de millora.
d) actuacions d’estalvi econòmic

Cadascun dels participants presenta una actuació d’estalvi
econòmic. Aquesta metodologia té el següent pla de treball:
4.D.1. Introducció de continguts.
4.D.2. Descripció d’una actuació d’estalvi
econòmic.
4.D.3. Presentació i valoració de les actuacions d’estalvi
econòmic.
e) anàlisi de fortaleses

Cada grup de participants analitza una fortalesa. Una
fortalesa és qualsevol àmbit d’un servei, que ha estat
gestionada de forma especialment satisfactòria per un
grup de municipis. Aquesta metodologia té el següent pla
de treball:
Abans dels tallers de millora:
4.E.1. Selecció de les fortaleses (indicadors) a analitzar.

4.B.2 Introducció dels continguts.

4.E.2. Agrupació dels municipis segons el dia de la
realització del taller.

4.B.3 Anàlisi d’un cas.

4.E.3. Agrupació dels municipis per fortaleses.

4.B.4 Descripció d’una bona pràctica.
4.B.5 Presentació i valoració de bones pràctiques.
c) anàlisi de l’evolució del servei

Cada participant analitza la situació del seu servei d’acord
amb l’evolució que han mostrat els indicadors analitzats
durant el període estudiat. La sessió s’estructura seguint les
fases següents:
4.C.1. Anàlisi de la situació actual: els participants analitzen i verifiquen els seus punts forts i oportunitats
de millora.
4.C.2. Anàlisi de l’evolució dels indicadors: els participants analitzen i verifiquen quins indicadors han
millorat, quins s’han mantingut i quins han empitjorat des de l’any base fins a l’any d’estudi.
4.C.3. Encreuament de l’anàlisi de la situació actual amb
l’anàlisi de l’evolució dels indicadors.

Durant els tallers de millora:
4.E.4. Introducció de la metodologia.
4.E.5. Descripció d’una fortalesa (en taules).
4.E.6. Presentació i discussió en plenari de fortaleses.
F) MAPA DE RELACIONS I ACCIONS DE MILLORA
Els participants reflexionen sobre les relacions existents
entre els seus indicadors per identificar les problemàtiques
característiques del seu servei i definir accions de millora
de forma conjunta. Els tallers s’estructuren en dues fases:
4.F.1. Mapa de relacions: anàlisi de les relacions existents
entre punts forts, oportunitats de millora i altres
indicadors clau del servei.
4.F.2. Anàlisi de les causes d’una de les problemàtiques
identificades i definició en grup de les accions de
millora que han d’ajudar a resoldre la situació.

4.C.4. Presentació i valoració de l’evolució del servei des
de l’any base fins a la situació actual.
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A) OPORTUNITAT DE MILLORA
4.A.1 Diagrama d’Ishikawa
A partir d’aquests diagrames de causa efecte, anomenats també d’espina de peix, es poden detectar les causes
d’una determinada oportunitat de millora.

4.1

ORGANITZACIÓ

Diagrama Ishikawa
ENTORN

(o d’espina de peix)

ESTRUCTURA

OPORTUNITAT DE
MILLORA

PERSONAL

CLIENTS

En primer lloc, s’escriu l’oportunitat de millora a la
part dreta de l’espina de peix. A continuació, a través
d’una pluja d’idees s’identifiquen les diferents causes

de l’oportunitat de millora que, a la vegada, es classifiquen a les espines principals, en vàries categories.

CLASSIFICACIÓ DE CAUSES

ORGANITZACIÓ
ENTORN
ESTRUCTURA
PERSONAL
CLIENTS

Causes degudes al sistema d'organització del centre
Ex. Funcions no ben delimitades

Causes degudes a factors externs al servei
Ex. No s'ha donat prioritat política al servei

Causes degudes a deficiències estructurals o de recursos
Ex. Manca d'espai suficient per realitzar determinades activitats

Causes degudes als professionals / treballadors
Ex. Manca de formació en atenció al públic

Causes degudes als usuaris - clients

Ex. Desconeixement dels serveis que oferim

MATRIU D'ANÀLISI DE LES ACCIONS DE MILLORA

Cercles de comparació
intermunicipal
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4.A.2. Matriu de classificació de causes
És una metodologia que ens permet conèixer el pes de cada causa en la globalitat d’una oportunitat de millora,
així com ordenar les causes de major a menor importància.

Municipi:
MATRIU DE CLASSIFICACIÓ DE CAUSES
OPORTUNITAT
DE MILLORA:
PARTICIPANTS***
Tipus *

1

Causes **

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL ****

%

% Acumulat

TOTAL
* Espines principals del peix: Organització / Entorn / Estructura / Personal / Clients
** Espines secundàries del peix

Els participants d’un equip de millora es reuneixen i,
individualment, donen una puntuació subjectiva a les
causes d’un problema (analitzades amb el diagrama
Ishikawa). Cadascun dels participants valora la importància de la causa d’1 a 3 (1 poc important, 2 important, 3 molt important).
A continuació, per a cada causa es multipliquen les
puntuacions individuals i es calcula la ponderació acumulada de cadascuna, que ens permet ordenar-les de

*** Puntuació: 1 Poc Important, 2 Important, 3 Molt important
**** Multiplicació de la puntuació dels diversos participants

major a menor, i d’aquesta manera decidir quines, de
totes les causes detectades, cal abordar primer.
Gràficament, es poden representar les causes amb un
diagrama de Pareto. A l’exemple següent, amb 2 causes, s’aconsegueix atacar un 80 % de l’oportunitat de
millora, entès com el percentatge acumulat de les 2
causes amb major ponderació total:

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 4

Causa 5

Causa 6

Causa 7

Causa 8

Causa 9
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4.A.3. Matriu d’anàlisi de les accions de millora
Aquesta eina ens permet identificar possibles accions de millora i ponderar-les.
Un cop s’han prioritzat les causes de l’oportunitat de
millora, en seleccionarem les 2 o 3 causes principals
(és a dir, aquelles que hagin obtingut una puntuació
total més elevada en la matriu de classificació de causes i que conjuntament superin el 60 %).

Per a cadascuna de les causes, amb la tècnica del
brainstorming s’identifiquen possibles accions de
millora.

Municipi:
MATRIU D'ANÀLISI DE LES ACCIONS DE MILLORA
OPORTUNITAT
DE MILLORA:

DESCRIPCIÓ
CAUSA

(a partir del diagrama causaefecte)

PONDERACIÓ (*)

ACCIÓ DE MILLORA PROPOSADA

EFECTIVITAT

DISPONIBILITAT DE
RECURSOS

FACTIBILITAT

ACCEPTACIÓ

TOTAL
(**)

* Escala de 1-5: 1 cap; 2 alguna; 3 moderada; 4 alta; 5 molt alta
** Efectivitat x Disponibilitat de Recursos x Factibilitat x Acceptació

A continuació, es ponderaran les possibles accions de millora, mitjançant la matriu d’anàlisi de les accions de
millora, emprant les següents 4 dimensions.

EFECTIVITAT

DISPONIBILITAT
DE RECURSOS

En quin grau dona resposta al problema?

En quin grau estan disponibles els recursos (econòmics i
materials) necessaris?

FACTIBILITAT

En quin grau és viable la proposta de millora tenint en
compte el nivell organitzatiu?

ACCEPTACIÓ

En quin grau serà acceptada l’acció de millora pels
treballadors i pels usuaris?

Les dimensions es valoren en una escala d’1 a 5 (1 cap,
2 alguna, 3 moderada, 4 alta, 5 molt alta).

Les accions de millora amb major puntuació són aquelles que s’haurien de portar a terme.

S’obté la puntuació total multiplicant els valors de les
4 dimensions.

Cercles de comparació
intermunicipal
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B) BONES PRÀCTIQUES
A continuació es detallen els principals aspectes
conceptuals d’una bona pràctica i el pla de treball
desplegat.

Les bones pràctiques han acabat constituint-se com
una molt bona eina per a la gestió pública, amb una
especial incidència a l’Administració local.

I. CONCEPTE, ATRIBUTS I ESTRUCTURA FORMAL
D’UNA BONA PRÀCTICA

El desenvolupament de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) ha reforçat el seu
ús i n’ha potenciat la creació de bases de dades, la
generació de comunitats virtuals i la constitució de
xarxes de treball.

EL CONCEPTE DE BONA PRÀCTICA
Es pot definir com a bona pràctica qualsevol actuació
o experiència implantada, avaluable, participativa,
sostinguda i transferible, basada en el disseny
d’una planificació prèvia, que dona una resposta
satisfactòria a un problema concret, en un determinat
àmbit d’actuació, ja sigui per resoldre una temàtica
innovadora o per millorar de forma excel·lent una
pràctica ja existent.
L’impuls del concepte de bones pràctiques a les Administracions públiques ha tingut un desenvolupament
important a partir de la dècada dels noranta, amb la
finalitat de donar resposta a nous reptes i necessitats
de canvi en l’àmbit del sector públic.
Concepte originari del món anglosaxó, Best Practices. La
idea bàsica consisteix a recollir i difondre experiències
exemplars que donin resposta a problemes comuns
per a diferents organitzacions o territoris.
Les bones pràctiques van girar, en un primer moment,
al voltant de temes relacionats amb l’eficiència en l’ús
dels recursos públics, les polítiques d’orientació als
usuaris/clients i la qualitat dels serveis prestats. Amb el
temps, es van anar estenent a temàtiques i sectors més
específics fins a arribar a una àmplia popularització.
Hi ha dos aspectes, a banda d’altres que veurem més
endavant, que caracteritzen de forma especial les
bones pràctiques:
♦♦

♦♦
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la innovació, ja que serveix per abordar situacions o problemes nous a partir d’experiències
exitoses,
la millora orientada cap a l’excel·lència, és a dir;
bones pràctiques ja reconegudes que són millorades en el seu disseny metodològic o en la
seva aplicació per a experiències posteriors.

ATRIBUTS D’UNA BONA PRÀCTICA
Quins atributs o característiques ha de tenir una bona
pràctica? L’ampli desplegament que han tingut ha fet
que, segons el marc en què es desenvolupin, es posi
més l’accent en un tipus d’atributs que no pas en
d’altres.
En el nostre marc de treball ens centrarem en els següents:
1) Planificació. La bona pràctica ha de ser fruit de
l’ús de la metodologia de la planificació en què, a
partir d’un diagnòstic i l’establiment d’uns objectius, el desplegament d’un conjunt d’accions ordenades i interrelacionades permeti l’assoliment
d’uns resultats mesurables i concrets.
2) Participació. La bona pràctica ha d’estar basada
en la participació activa de diversos agents, amb la
finalitat de concretar acords que beneficiïn totes
les parts interessades.
3) Impacte. La bona pràctica ha d’aportar resultats
tangibles i concrets que suposin canvis positius i
observables en l’àmbit en què s’ha portat a terme.
4) Avaluable. La bona pràctica ha de disposar de
mecanismes que permetin fer un seguiment de
la seva evolució, detectar possibles desviacions i
avaluar els resultats obtinguts segons els objectius prèviament formulats.
5) Innovació. La bona pràctica ha de suposar una
novetat o una millora excel·lent respecte al que ja
s’està fent.
6) Perdurable. La bona pràctica ha de provocar uns
efectes que es mantinguin en el temps, més enllà del període temporal vinculat a la posada en
marxa i execució del projecte que inicialment l’ha
generat.
7) Transferible. La bona pràctica ha de poder ser repetida amb èxit, en els seus aspectes essencials,
en un context diferent del qual va ser originada.
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ESTRUCTURA FORMAL DE PRESENTACIÓ D’UNA
BONA PRÀCTICA
Les pautes que es donen per presentar les bones
pràctiques, matisos a banda, acostumen a estructurarse d’una forma semblant:
♦♦

Dades identificatives.

♦♦

Descripció sintètica.

♦♦

Descripció detallada.

♦♦

♦♦

♦♦

En el nostre marc de treball usarem l’estructura de
presentació següent:
♦♦

Dades identificatives
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Nom de la bona pràctica. Ha d’avançar el tema
sobre el qual s’ha portat a terme la bona pràctica.
Organització promotora. Nom de l’organització que l’ha impulsat.
Altres agents participants. Nom d’organitzacions, col·lectius o professionals que hi han
intervingut.
Dates clau. Inici, posada en marxa, avaluació,
així com d’altres que es considerin rellevants.

♦♦

Accions portades a terme. Quines accions
es van portar a terme per assolir els objectius
plantejats.
Recursos utilitzats. Quins van ser els recursos humans, tecnològics, econòmics, logístics i
d’altres emprats.
Resultats obtinguts. Quins resultats concrets
es van assolir d’acord amb els objectius plantejats.
Difusió feta de la bona pràctica. A qui, quan i
com es va transmetre la bona pràctica.
Aspectes clau a ressaltar (positius i dificultats). Quins van ser els aspectes més positius
generats per la bona pràctica i quines van ser
les principals dificultats a l’hora de portar-la a
terme.

En la presentació cal utilitzar un estil de llenguatge
planer i concís, amb frases curtes i entenedores, títols
que amb un cop d’ull permetin obtenir una visió de
l’estructura general del text. Cal utilitzar enumeracions
i símbols que facilitin la comprensió interna dels diferents apartats. Sempre s’aconsella defugir de l’argot
administratiu i de l’ús de tecnicismes.

Descripció sintètica
Text concís que dona una idea precisa de la bona
pràctica en qüestió i dels seus aspectes més
rellevants, aquells que aporten més valor.
Descripció detallada
♦♦

♦♦

♦♦

Necessitats detectades. Quines van ser les necessitats que va generar la bona pràctica.
Objectius plantejats. Quins objectius es van
plantejar a partir de les necessitats detectades.
Metodologia emprada. Quin plantejament
metodològic de treball es va portar a terme:
fases de treball; tipus de reunions, amb quins
participants, amb quina periodicitat; gestió de
la informació generada; mecanismes de seguiment i avaluació; etc.

Cercles de comparació
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II. PLA DE TREBALL
S’estructura a partir dels punts següents:
4.B.1 Objectius a assolir.
4.B.2 Introducció de continguts.
4.B.3 Anàlisi d’un cas.
4.B.4 Descripció d’una bona pràctica.
4.B.5 Presentació i valoració de bones
pràctiques.

4.B.4. Descripció d’una bona pràctica
A l’hora de descriure la seva bona pràctica, els i les
participants compten amb una plantilla per desenvolupar els punts següents:
♦♦

Nom de la bona pràctica.

♦♦

Organització promotora.

♦♦

Altres agents participants.

♦♦

Dates clau: inici / posada en marxa / avaluació.

♦♦

Descripció sintètica.

4.B.1. Objectius a assolir
L’acció es desenvolupa a partir dels objectius següents:

♦♦

Analitzar els principals aspectes metodològics
d’una bona pràctica.

Necessitats detectades.

♦♦

Objectius plantejats.

Descriure bones pràctiques.

♦♦

Metodologia emprada.

Compartir i valorar les bones pràctiques
descrites.

♦♦

Accions portades a terme.

♦♦

Recursos utilitzats.

4.B.2. Introducció de continguts

♦♦

Resultats obtinguts.

Es presenten els continguts següents:

♦♦

Difusió feta de la bona pràctica.

♦♦

Aspectes clau a ressaltar (positius i dificultats).

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Què és una bona pràctica?

♦♦

Atributs associats a bones pràctiques.

♦♦

Formalització de la bona pràctica.

♦♦

Criteris de valoració.

♦♦

Webs de bones pràctiques.

♦♦

Premi internacional Dubai.

♦♦

Comentari webs i documentació.

4.B.5. Presentació i valoració de
les bones pràctiques
Un cop elaborada la bona pràctica per part de cada
municipi, se’n fa la presentació en plenari i la resta de
participants en fan una valoració amb una plantilla
que contempla els paràmetres següents:
♦♦

Aquests continguts es complementen amb documents i webs de referència sobre bones pràctiques.

♦♦

4.B.3. Anàlisi d’un cas

♦♦

Dades identificatives (nom de la bona pràctica,
biblioteca, municipi).
Indicadors de puntuació per a cada atribut de la
bona pràctica presentada:
Gens: 0, Poc: 1/4, Bastant: 5/8, Molt: 9/10.
Atributs a valorar (vegeu apartat d’atributs d’una
bona pràctica).

Es presenta i valora un cas sobre el servei analitzat,
que s’elabora específicament per a la sessió, per facilitar la comprensió de la metodologia amb un cas
pràctic.
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C) ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DEL SERVEI A PARTIR DELS INDICADORS DEL QUADRE RESUM D’INDICADORS
Cadascun dels participants analitza la situació del seu
servei segons l’evolució que han mostrat els indica-

dors analitzats. És una sessió que s’estructura seguint
les fases següents:

4.C.1. Anàlisi de la situació actual
Els participants analitzen i verifiquen els seus punts forts i oportunitats de millora.
Com s’ha indicat a l’apartat «3. Fase d’Avaluació»
d’aquest capítol, cada municipi valida el primer esborrany de punts forts i oportunitats de millora.

♦♦

En la metodologia d’anàlisi de l’evolució del servei, es
defineixen prèviament:

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

els indicadors amb correlació positiva (és a dir,
que com més grans, millor),

♦♦

els indicadors amb correlació negativa (és a
dir, com més petits, millor),
els indicadors pels quals no es pot considerar
que la situació millora o empitjora quan pugen
o baixen.

Aquesta predefinició permet assignar colors distintius en el Quadre resum d’indicadors, de manera que:

els indicadors destacats amb color verd són
punts forts (per estar un 25 % per sobre o per
sota la mitjana),
els indicadors destacats amb color taronja
són oportunitats de millora (per estar un 25 %
per sobre o per sota la mitjana),
els indicadors destacats amb color groc denoten una situació especial, però no es poden
considerar ni punts forts ni oportunitats de millora (per estar un 25 % per sobre o per sota la
mitjana).

Així mateix, s’incorpora la menció de les oportunitats
de millora analitzades els anys anteriors (casella central a la dreta).

MUNICIPI
PUNTS FORTS
Provenen de:
1.
Anàlisi quantitativa segons els valors
superiors�/inferiors en més / menys d’un 25 %
de la mitjana.
2.
Selecció i concreció en base a una anàlisi
qualitativa.

ENTORN
9 Dades qua ajuden a contextualitzar el municipi

OPORTUNITATS DE MILLORA
Provenen de:
1.
Anàlisi quantitativa segons els valors superiors /
inferiors en més / menys d’un 25 % de la mitjana.
2.
Selecció i concreció en base a una anàlisi
qualitativa.

OPORTUNITATS DE MILLORA ANALITZADES

8 Es mostren les oportunitats de millora analitzades pels
municipis els anys anteriors.

ALTRES COMENTARIS
Poden provenir indistintament de:
 Punts Forts i Oportunitats de Millora.
 Aspectes de coneixement del municipi que no es veuen reflectits en les dades.

Cercles de comparació
intermunicipal
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4.C.2. Anàlisi de l’evolució dels indicadors
Els participants analitzen i verifiquen quins indicadors han millorat, quins s’han mantingut i quins han empitjorat
des de l’any base fins a l’any d’estudi.
Els participants han de verificar si els indicadors han
empitjorat, s’han mantingut, o han millorat (respecte a
l’any base) mitjançant un Quadre resum d’indicadors
adaptat que incorpora tant els valors de cada any com
fletxes de colors per il·lustrar la seva evolució.
•

•

•

•

•

Quan puja l’indicador consecutivament els
3 anys (i més d’un 5 %), és positiu-millora.
Quan baixa l’indicador consecutivament els
3 anys (i més d’un 5 %), és positiu-millora.

Quan puja l’indicador consecutivament els
3 anys (i més d’un 5 %), és negatiu-empitjora.
Quan baixa l’indicador consecutivament els
3 anys (i més d’un 5 %), és negatiu-empitjora.
Quan l’indicador entre l’any base i l’any d’es
tudi no varia en més d’un 5 %, es manté.

Aquesta informació es resumeix de la següent manera:

MUNICIPI
INDICADORS QUE EMPITJOREN

Es mostren els indicadors que
durant els tres anys analitzats
presenten una tendència negativa
continuada (i la variació és superior
al 5 % entre l’any inicial i l’any
final).
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INDICADORS QUE ES MANTENEN

Es mostren els indicadors que entre
el primer i el tercer any analitzat NO
han tingut una variació superior al
5 %.

INDICADORS QUE MILLOREN

Es mostren els indicadors que
durant els tres anys analitzats
presenten una tendència positiva
continuada (i la variació és superior
al 5 % entre l’any inicial i l’any
final).

Cercles de comparació
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4.C.3. Encreuament de l’anàlisi de la situació actual amb l’anàlisi de l’evolució dels indicadors
Els participants han d’encreuar la informació de
l’anàlisi de la situació actual (4.C.1) amb l’anàlisi de
l’evolució dels indicadors (4.C.2).

Per a aquesta fase, s’utilitza el document anàlisi de la
situació actual a partir de l’evolució dels indicadors,
que consisteix en una matriu de doble entrada:

Municipi

OPORTUNITATS DE MILLORA

PUNTS FORTS

INDICADORS QUE
EMPITJOREN

INDICADORS QUE ES
MANTENEN

INDICADORS QUE MILLOREN

Es mostren:
Es mostren:
Es mostren:
els indicadors que l’any
els indicadors que l’any
els indicadors que l’any
ACTUAL són PUNT FORT
ACTUAL són PUNT FORT
ACTUAL són PUNT FORT
i
i
i
durant els anys analitzats han durant els anys analitzats NO durant els anys analitzats han
tingut una tendència
tingut una tendència
han tingut una variació
NEGATIVA
POSITIVA
superior al 5 %
Es mostren:
Es mostren:
Es mostren:
els indicadors que l’any
els indicadors que l’any
els indicadors que l’any
ACTUAL són OPORTUNITAT ACTUAL són OPORTUNITAT ACTUAL són OPORTUNITAT
DE MILLORA
DE MILLORA
DE MILLORA
i
i
i
durant els anys analitzats han durant els anys analitzats NO durant els anys analitzats han
tingut una tendència
tingut una tendència
han tingut una variació
NEGATIVA
POSITIVA
superior al 5 %

Els participants han d’escriure en cadascun dels
quadrants del document anàlisi de la situació actual
a partir de l’evolució dels indicadors una de les 6
situacions següents (d’esquerra a dreta i de dalt a baix):

5. Els indicadors que són una oportunitat de
millora i que s’han mantingut (ni han millorat ni
han empitjorat). Dit amb paraules planeres: «No
millora».

1. Els indicadors que són un punt fort però que han
tingut una tendència negativa (han empitjorat).
Dit amb paraules planeres: «Bé, però atenció!».

6. Els indicadors que són una oportunitat de
millora però que han tingut una tendència
positiva (han millorat). Dit amb paraules
planeres: «Progressant bé».

2. Els indicadors que són un punt fort i que s’han
mantingut (ni han millorat ni han empitjorat).
Dit amb paraules planeres: «Bé!».
3. Els indicadors que són un punt fort i que han
tingut una tendència positiva (han millorat). Dit
amb paraules planeres: «Molt bé!».
4. Els indicadors que són una oportunitat de
millora i que han tingut una tendència negativa
(han empitjorat). Dit amb paraules planeres:
«Crític».

Cercles de comparació
intermunicipal
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Cal destacar que en el document anàlisi de la situació actual a partir de l’evolució dels indicadors NO
apareixen tots els punts de l’anàlisi de la situació actual (4.C.1) ni de l’anàlisi de l’evolució dels indicadors
(4.C.2), ja que es tracta de la intersecció de dos conjunts. Aquests indicadors que no apareixien són els
que no compleixen les condicions d’anàlisi (no són ni
punt fort ni oportunitat de millora, o que tenen una
evolució clara).

Com es pot veure en la imatge següent, en el document anàlisi de la situació actual a partir de l’evolució
dels indicadors apareixen les rodones però no les
creus.

Anàlisi de l’evolució dels indicadors
MUNICIPI
INDICADORS QUE EMPITJOREN

Es mostren els indicadors que
durant els tres anys analitzats
presenten una tendència negativa
continuada (i la variació és superior
al 5% entre l’any inicial i l’any final).

Anàlisi de la
Situació Actual

INDICADORS QUE
EMPITJOREN

INDICADORS QUE ES MANTENEN

Es mostren els indicadors que entre
el primer i el tercer any analitzat NO
han tingut una variació superior al
5%.

INDICADORS QUE ES
MANTENEN

INDICADORS QUE MILLOREN

Es mostren els indicadors que
durant els tres anys analitzats
presenten una tendència positiva
continuada (i la variació és superior
al 5% entre l’any inicial i l’any final).

INDICADORS QUE MILLOREN

OPORTUNITATS
DE MILLORA

OPORTUNITATS DE MILLORA

Provenen de:
1.
Anàlisi quantitativa en base als valors superiors /
inferiors en més / menys d’un 50 % de la mitjana.
Selecció i concreció en base a una anàlisi
qualitativa.

2.

OPORTUNITATS DE MILLORA ANALITZADES

 Es mostren les oportunitats de millora analitzades pels
municipis els anys anteriors.

MUNICIPI

PUNTS FORTS

PUNTS FORTS

Provenen de:
1.
Anàlisi quantitativa en base als valors superiors
/ inferiors en més / menys d’un 50 % de la
mitjana.
Selecció i concreció en base a una anàlisi
qualitativa.

2.

ENTORN

 Dades qua ajuden a contextualitzar el municipi

ALTRES COMENTARIS

Poden provenir indistintament de:
 Punts Forts i Oportunitats de Millora.
 Aspectes de coneixement del municipi que no es veuen reflectits en les dades.

D’altra banda, es destaquen en negreta les oportunitats de millora analitzades els anys anteriors, i que
es troben en alguna de les 6 situacions anteriorment
mencionades.

4.C.4. Presentació i valoració de l’evolució del servei des de l’any base fins a la situació actual
En aquesta fase, cadascun dels participants presenta i
valora la situació dels indicadors segons l’evolució que
aquests han experimentat durant els anys analitzats.
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És una fase de posada en comú de les valoracions,
idees i propostes de millora entre tots els participants.
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D) ACTUACIONS D’ESTALVI ECONÒMIC
A continuació es detallen els principals aspectes
conceptuals d’una actuació d’estalvi econòmic i el pla
de treball desplegat.
I. MOTIVACIÓ I ESTRUCTURA FORMAL D’UNA ACTUACIÓ D’ESTALVI ECONÒMIC
FINALITAT I OBJECTIUS DE LES ACTUACIONS D’ESTALVI
ECONÒMIC
En el context actual de restriccions pressupostàries
en l’àmbit local, des de la Diputació de Barcelona es
vol potenciar la transferència de coneixement entre
els municipis d’aquelles actuacions d’estalvi econòmic
que, o bé contribueixin a reduir la despesa corrent, o a
incrementar els ingressos corrents; i analitzar l’impacte
global que aquestes tenen en la prestació dels serveis,
en els usuaris, en els treballadors municipals, i en la
resta de serveis municipals.
La metodologia d’actuacions d’estalvi econòmic té per
finalitat identificar i avaluar processos o actuacions
relacionats amb la gestió en l’ús dels recursos públics.
La naturalesa de les actuacions d’estalvi econòmic
responen a casuístiques molt variades. A grans trets es
poden establir tres grans blocs:
a) Actuacions que s’inicien davant una reducció
dels ingressos municipals i la necessitat de les
entitats municipals de mantenir la prestació dels
serveis.
b) Actuacions que s’inicien davant el sorgiment de
noves demandes amb un pressupost de despesa
congelat.
c) Actuacions que s’inicien en el marc de la introducció de millores organitzatives en el procés de
prestació del servei.

ESTRUCTURA FORMAL D’UNA ACTUACIÓ D’ESTALVI
ECONÒMIC
La fitxa d’una actuació d’estalvi econòmic s’estructura
en dos blocs:
♦♦

Bloc I. Descripció de l’actuació

♦♦

Bloc II. Impactes

BLOC I. Descripció de l’actuació
En aquest bloc, els responsables municipals han de
descriure l’actuació portada a terme tenint en compte
els següents ítems. Cal remarcar que la descripció ha
de ser concisa.
Actuació
S’ha de descriure una mesura o actuació que realitza
el servei que hagi estat prestada amb una dotació
menor de recursos (humans, materials, monetaris). La
mesura en termes d’estalvi econòmic pot ser causada
per diferents raons:
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Identificar les actuacions en l’àmbit de la gestió econòmica que condueixi a un increment de
l’estalvi en la prestació del servei i alhora avaluarne les potencialitats i limitacions.
Compartir experiències i coneixements entre els
responsables municipals d’actuacions vinculades
amb la gestió dels serveis en moments de restricció econòmica.

Cercles de comparació
intermunicipal

Sorgiment de noves demandes de servei per part
de la ciutadania però amb un pressupost que es
manté.
Millora dels processos de prestació del servei que
ha comportat una millora en l’eficiència de la prestació del servei.
Augment dels ingressos del servei.

En la casella actuació, s’ha d’emplenar els següents
ítems:
♦♦

Nom de l’actuació.

♦♦

Organització promotora.

♦♦

Agents participants.

♦♦

Any d’implementació.

Els objectius d’aquesta metodologia són dobles:
♦♦

Reducció del pressupost assignat al servei.

Objectiu de l’actuació
S’ha d’assenyalar sintèticament les necessitats (problemàtiques) detectades i establir els objectius que es
plantegen.

25

#DibaOberta

Els cercles de comparació intermunicipal

Descripció de l’actuació

BLOC II. IMPACTES

L’objectiu es realitzar una descripció concisa de les
accions més rellevants portades a terme per complir
els objectius plantejats així com dels recursos utilitzats
(recursos humans, tècnics, tecnològics, logístics, etc.
emprats).

En el Bloc II es detallen de forma concisa els impactes/
efectes (tant positius com negatius) que ha suposat
l’actuació en diferents àmbits:
♦♦

En aquest apartat, es fa especial menció a les
actuacions de caràcter econòmic; així com, els efectes
que l’actuació comporta en termes d’estalvi econòmic.

♦♦

Valoració econòmica de l’actuació
♦♦

Els participants han d’indicar:
1) La quantia d’estalvi econòmic que ha comportat l’actuació (expressat en euros), ja sigui o bé
l’import d’increment dels ingressos o bé l’import
de la reducció de la despesa.

♦♦

En la prestació del servei: es recullen les millores organitzatives que s’han aconseguit gràcies a
l’aplicació de la mesura.
En l’usuari /client: incidència de l’actuació sobre
els ciutadans/usuaris del servei.
En el treballador: incidència de l’actuació sobre
el recursos humans del propi servei.
En la resta de serveis: incidència de l’actuació sobre la resta de serveis de l’ajuntament.

2) La despesa corrent del servei (a partir de les dades de l’enquesta de cercles).
3) Finalment, s’ha de determinar què suposa
aquesta actuació d’estalvi econòmic en termes
de percentatge sobre la despesa corrent del servei (és a dir, el percentatge d’1 / 2).
BLOC II. IMPACTE DE L’ACTUACIÓ

NOM DEL MUNICIPI

EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE PRESTACIÓ)

ACTUACIÓ D’ESTALVI ECONÒMIC EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
BLOC I. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ



ddd

Positius











ACTUACIÓ:

Negatius



- Nom de l’actuació:

EN L’USUARI/CLIENT

- Organització promotora:

Positius



- Agents participants:



- Any d’implementació:













OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ:

Negatius

EN EL TREBALLADOR

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

Positius











Negatius





EN LA RESTA DE SERVEIS MUNICIPALS


VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ

1. Valoració econòmica de l’actuació
Valoració econòmica de l’actuació
(import en euros)
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Increment
d’ingressos

Positius















Negatius

Disminució de
despeses

2. Despesa corrent del servei

€

3. % sobre la despesa corrent del servei (1 / 2)

%
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II. PLA DE TREBALL
S’estructura a partir dels punts següents:

•

4.D.1. Introducció de continguts.

♦♦

4.D.2. Descripció d’una actuació d’estalvi econòmic.

♦♦

4.D.3. Presentació i valoració de les actuacions
d’estalvi econòmic.

♦♦

•

•

4.D.1. Introducció de continguts
•

La Diputació de Barcelona remet als municipis participants un correu electrònic amb els continguts següents:
♦♦

♦♦

•

Finalitat i objectius de les actuacions d’estalvi
econòmic.
Fitxa de formalització de les actuacions d’estalvi
econòmic.

4.D.2. Descripció d’una actuació d’estalvi econòmic

•

Impacte en la prestació del servei: de 0 a 10
en funció de com es compensen els aspectes
positius i els negatius.
Impacte en l’usuari / client: de 0 a 10 en funció
de com es compensen els aspectes positius i els
negatius.
Impacte en el treballador: de 0 a 10 en funció
de com es compensen els aspectes positius i els
negatius.
Impacte en la resta de serveis: de 0 a 10 en
funció de com es compensen els aspectes positius i els negatius.
Grau d’implementació de l’actuació: sense
implementar = 0, implementada durant uns
mesos = 5, implementada durant més d’1 any
= 10.
Transferible: capacitat de poder ser aplicada
per un altre municipi en els seus aspectes essencials, en un context diferent d’on va ser originada.

Els participants descriuen l’actuació d’estalvi econòmic
des dels seus municipis. Per a fer-ho, compten amb
una plantilla (vegeu apartat «Estructura formal d’una
actuació d’estalvi econòmic»).
A més a més, es remeten als participants un parell
d’exemples d’actuacions d’estalvi econòmic per
facilitar la comprensió de la metodologia amb un cas
pràctic.
4.D.3. Presentació i valoració d’una actuació
d’estalvi econòmic
Durant el taller de millora, es fa una presentació en plenari de les actuacions d’estalvi econòmic elaborades
pels diferents municipis.
La resta de participants en fan una valoració amb una
plantilla que contempla els paràmetres següents:
♦♦

♦♦

Dades identificatives (nom de l’actuació d’estalvi
econòmic, municipi).
Atributs a valorar, en una escala de 0 a 10:
•

Grau de compliment amb l’objectiu: de 0
a 10 en funció de la consecució de l’objectiu
establert.

Cercles de comparació
intermunicipal
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E) ANÀLISI DE FORTALESES
A continuació, es detallen els principals aspectes de
la metodologia anàlisi de fortaleses així com el pla de
treball desplegat.

Durant els tallers de millora:
4.E.4. Introducció de la metodologia.
4.E.5. Descripció d’una fortalesa (en taules).

I. MOTIVACIÓ I ESTRUCTURA FORMAL D’UNA
FORTALESA

4.E.6. Presentació i discussió en plenari de
fortaleses.

OBJECTIUS DE L’ANÀLISI DE FORTALESES
Una fortalesa és qualsevol àmbit d’un servei, que ha
estat gestionada de forma especialment satisfactòria
per un grup de municipis.

Abans dels tallers de millora, hi ha les següents
tasques a realitzar.

Els objectius d’aquesta metodologia són dobles:

4.E.1. Selecció de les fortaleses (indicadors)
a analitzar

♦♦

♦♦

Identificar els factors d’èxit que permeten assolir una fortalesa i els obstacles apareguts durant
el procés d’assoliment de la fortalesa.
Compartir coneixements i experiències que han
permès o permetran un elevat grau d’assoliment
en un objectiu determinat relatiu a la prestació
del servei entre els responsables municipals.

ESTRUCTURA FORMAL D’UNA FORTALESA
La fitxa de la fortalesa analitzada s’estructura en tres
blocs:
♦♦

♦♦

♦♦

Identificació de la fortalesa: nom de la fortalesa, i
municipis participants en la seva anàlisi.
Factors d’èxit: tots aquells elements que faciliten
assolir la fortalesa.
Obstacles: tots aquells elements que dificulten assolir la fortalesa.

El servei de referència selecciona les fortaleses a
analitzar durant els tallers de millora.
Com a criteri general, les fortaleses són indicadors
seleccionats del Quadre resum d’indicadors (vegeu
apartats «Fase de Mesura » i « Fase d’Avaluació ») sobre
els quals els tècnics del servei puguin actuar (és a dir,
que siguin gestionables).
Eventualment, es poden seleccionar altres temes
rellevants o d’actualitat relacionats amb el servei.
4.E.2 Agrupació dels municipis segons el dia de
la realització del taller
En el cas que hi hagi més d’un taller, el servei de referència fa una agrupació dels municipis segons el dia
de la realització dels tallers, atenent els següents criteris:
♦♦

Aproximadament 15 municipis per taller.

♦♦

En funció de les fortaleses (indicadors) a analitzar.

II. PLA DE TREBALL
♦♦

S’estructura a partir dels punts següents:

S’ha de tenir en compte el % de municipis assistents a les edicions anteriors.

Abans dels tallers de millora:
4.E.1. Selecció de les fortaleses (indicadors) a
analitzar.
4.E.2. Agrupació dels municipis segons el dia de la
realització del taller.
4.E.3. Agrupació dels municipis per fortaleses.
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4.E.3. Agrupació dels municipis per fortaleses
Per a cada taller, es fa una agrupació dels municipis
per taules (cada taula analitza una fortalesa), tenint en
compte els següents aspectes.
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4.E.5. Descripció d’una fortalesa (en taules)
Els i les participants, distribuïts per taules, analitzen la
fortalesa assignada, seguint els següents passos.
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Aproximadament, es fan taules de 5 municipis
(eventualment 6).
La majoria dels municipis presents, a través del
seu tècnic municipal, en una taula, han assolit la
fortalesa analitzada (és a dir, tenen bons valors de
l’indicador analitzat), de manera que poden transmetre i compartir la seva experiència exitosa amb
la resta de membres de la taula.
L’assoliment reeixit de la fortalesa, es compagina
en algun cas, amb municipis que no han assolit la
fortalesa analitzada (és a dir, tenen valors no tan
bons de l’indicador analitzat), de manera que permet emfatitzar els obstacles.

Durant els tallers de millora, hi ha les següents
tasques a realitzar.
4.E.4. Introducció de la metodologia
El Servei de Programació introdueix als tècnics
municipals presents els objectius i la dinàmica del
taller d’anàlisi de fortaleses.
Es distribueixen els municipis segons la fortalesa que
han d’analitzar per taules.
Cada taula està representada, a més a més, per un/a
coordinador/a que és personal tècnic de l’àrea de
referència del servei analitzat de la Diputació de
Barcelona. Els representants municipals juntament
amb el coordinador de taula escolliran un municipi/
portaveu que és un tècnic municipal membre de la
taula.

Cercles de comparació
intermunicipal

♦♦

♦♦

Cada municipi de forma individual fa una pluja
d’idees dels factors que han permès assolir la fortalesa factors d’èxit. És una pluja d’idees individual
ràpida (10 minuts aproximadament) que els tècnics traslladen a unes cartolines de color verd.
Posteriorment, cada tècnic municipal explica a la
resta de membres de la taula els factors d’èxit. El
coordinador fa una agrupació/síntesi dels factors
d’èxit suggerits i consensuats pels municipis. Per
fer aquesta tasca s’utilitza un cartell de mida A0
on s’agrupen i ordenen les diferents cartolines de
factors d’èxit i té una durada aproximada de 30
minuts.
De forma similar, cada municipi de forma individual fa una pluja d’idees sobre els obstacles
als quals s’han afrontat per assolir la fortalesa.
Posteriorment, el coordinador fa una agrupació
d’aquests obstacles seguint la mateixa tècnica comentada anteriorment.

4.E.6. Presentació i discussió en plenari
de fortaleses
Les fortaleses analitzades per cada grup de municipis
són presentades a la resta dels participants en plenari.
El municipi portaveu de cada taula exposa els factors
d’èxit i obstacles d’una fortalesa que s’han consensuat
i traslladat al cartell A0.
Posteriorment, s’obre un torn de preguntes, comentaris
i suggeriments de la resta dels municipis assistents al
taller.
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F) MAPA DE RELACIONS I ACCIONS DE MILLORA
4.F.1. Anàlisi i contextualització de les relacions existents entre els indicadors de cada municipi

MAPA DE RELACIONS DEL QUADRE DE COMANDAMENT

MUNICIPI

Comparat amb:

Dades ANY . . . .

Mitjana ANY ..... grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un cop distribuïts per grups formats per 4 o 5 municipis, els participants reben i validen el mapa de relacions característic del seu servei, el qual recull interrelacionats els indicadors considerats clau i aquells que són
punt fort o oportunitat de millora en comparació amb
la mitjana del grup de referència (format pels municipis
d’un mateix tram poblacional).

Així mateix, el diagnòstic que se’n deriva permet identificar les diferents problemàtiques característiques de
cada participant, l’any d’anàlisi, per acabar triant-ne
una que es treballarà durant la següent fase.

Individualment, es reflexiona sobre els vincles existents
entre els indicadors i es contextualitzen els resultats
obtinguts per complimentar la diagnosi quantitativa
amb comentaris explicatius de caràcter més qualitatiu. El document final és un mapa diferenciat per cada
municipi que, de forma esquemàtica, interrelaciona els
recursos disponibles amb els indicadors de resultat.

30

Cercles de comparació
intermunicipal

#DibaOberta

Els cercles de comparació intermunicipal

4.F.2. Anàlisi de les causes d’una de les problemàtiques identificades i definició en grup de les accions de
millora que han d’ajudar a resoldre la situació

MUNICIPI
Problemàtica
INDICADOR D
(valor)

INDICADOR C
(valor)

INDICADOR B
(valor)

Factors determinants
Informació de context:
Es recull aquella informació que ajuda
a dimensionar la problemàtica
escollida
d’acord
amb
les
característiques del municipi i aquells
indicadors relacionats.
Descripció de la problemàtica:
Es descriu la problemàtica fent
especial èmfasi en les causes que la
provoquen. Aquestes causes poden
estar relacionades amb els recursos
del servei, l’organització interna,
l’estructura municipal, factors externs,
etc.

INDICADOR A
(valor)

Inspirada en el diagrama d’Ishikawa de la metodologia
«A. Oportunitats de millora», aquesta fase busca primer
identificar les diferents causes que motiven la problemàtica que cada participant ha triat, les quals poden
estar associades directament a les persones treballadores, al sistema d’organització del servei, a la seva població objectiu, a l’existència de deficiències estructurals i
de recursos, o a factors externs.
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Accions Kaizen
1

...

2

...

3

...

4

...

5

...

Es recullen les accions de millora
concretes que han estat definides
conjuntament seguint una metodologia
de dinàmica de grup. S’han de
caracteritzar, en la mesura del possible,
per una fàcil implementació.

Un cop establertes les causes, cada participant exposa al seu grup la problemàtica que ha triat junt amb
els factors que la motiven. Es genera llavors un debat
d’intercanvi d’idees que conclou amb la definició conjunta d’accions de millora concretes, factibles i acumulatives per resoldre un aspecte concret relacionat amb
la problemàtica i elevar d’aquesta manera els estàndards de qualitat del servei.
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5. FASE DE COMUNICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ
Un cop realitzada la fase de millora, cal comunicar
a l’organització els resultats i les accions de millora
que els tècnics han cregut convenients de portar a
terme. Aquesta comunicació la realitza cadascun dels
responsables municipals, tant al seu equip de treball
com als seus superiors.
De cara a facilitar la comunicació, la Diputació de
Barcelona ofereix als participants la possibilitat de fer
una jornada de tancament. En aquesta jornada, amb
una presència tant dels tècnics dels ajuntaments com
dels representants polítics, es resumeixen els resultats
principals del CCI.
Un cop feta la comunicació, correspon a cada municipi
realitzar la seva acció de millora. Per dur a terme
aquesta tasca es recomana elaborar un Pla de millora
i implementar-lo amb posterioritat.
Un Pla de millora acostuma a vincular diversos agents
territorials i departaments municipals, a comprometre
recursos públics i requereix un temps prudencial de
planificació i d’execució. Per tots aquests motius, la
Diputació de Barcelona no participa directament en la
seva elaboració. No obstant això, no es descarta que a
mitjà termini s’iniciïn actuacions en aquesta línia.
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ALGUNES XIFRES
L’any 2017 s’han realitzat els CCI dels següents 19 serveis, en els quals han participat 747 tècnics municipals,
englobats en 42 tallers.
2016

2017
Nombre
deTallers

Municipis participants
Districtes
Bcn

Prov. Bcn

Cercles

59
43
60
30
38
39
53
53
30
39
36
36
38
31
35
23
17
13

Policia Local
Neteja viària i residus
Biblioteques
Espais Escènics Municipals
Escoles Bressol
Escoles de Música
Esports
Serveis Socials
Mercats Municipals
Fires Locals
Serveis Locals d'Ocupació
Ofic. Mun. d'Informació al Consumidor
Seguretat Alimentària (Salut P.)
Enllumenat Públic
Servei de Mediació Ciutadana
Verd Urbà
Cultura
Museus Locals
Serveis Funeraris

Fora Prov.
Bcn

Prov. Bcn

3
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
3
1
2
1
1
1

3

4

2

10

1
2

695

Total Cercles

Municipis participants

64
51
60
31
45
42
55
55
31
36
36
38
37
30
36
22
18
23
10

Districtes
Bcn

Nombre
deTallers

Edició

4
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
1

12a
14a
14a
10a
12a
12a
14a
16a
11a
9a
9a
9a
8a
8a
7a
5a
3a
2a
1a

5

4

2
1

10

1
2
2

34

(2017)

Fora Prov.
Bcn

747

42

En els gràfics següents es mostra l’evolució al llarg dels anys dels municipis participants a cadascun dels serveis
analitzats pels Cercles de Comparació Intermunicipal.
Servei

2005

Policia Local
Neteja viària i residus
Biblioteques
Espais Escènics
Escoles Bressol
Escoles de Música
Esports
Serveis Socials
Mercats Municipals
Fires Locals
Serveis Locals d'Ocupació
OMIC
Seguretat Alimentària (Salut P.)
Enllumenat Públic
Servei de Mediació Ciutadana
Verd urbà
Serveis culturals
Museus locals
Serveis Funeraris i Cementiris

11
13

2006
15
17
27

2007
24
24
37

14
41

8
7
29
43

13
11
37
42
12

2008
35
28
37
12
25
14
42
44
25

2009
43
24
37
26
27
27
49
47
29
14
12
11

2010
46
34
37
30
28
31
50
54
29
17
26
18
14
12

2011
53
36
54
29
31
32
51
55
30
16
30
25
26
13
14

2012
55
36
44
30
31
32
50
56
30
22
32
27
36
18
17

2013
58
40
44
31
32
37
53
55
33
27
33
31
38
24
24
14

2014
61
40
44
31
34
38
53
55
32
30
34
34
43
25
30
20

2015
62
43
44
29
39
42
54
57
32
35
34
32
43
30
35
21
14

2016
59
46
60
30
38
39
53
57
32
39
36
36
49
33
35
23
17
13

2017
64
56
60
31
45
42
55
59
33
37
36
38
48
32
36
24
18
23
11

Total Cercles

4

7

8

9

12

14

15

15

16

16

17

18

19

Total participants als Cercles

79

146

200

262

346

426

495

516

574

604

646

695

748

54

Total participants als Cercles

62

84

80

69

21

58

88

130

Serveis Socials

495

516

574

604

646

121

695

748

250

200

426

150

346
262
41
79

146

2005

2006

200
42

44

2007

2008

100

47

54

55

56

55

55

57

57

59
50

43
0
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DEFINICIÓ I PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

UTILITATS I APLICACIONS DELS INDICADORS

Els indicadors de gestió són uns estadístics sintètics
que ens proporcionen informació rellevant sobre
la prestació d’un servei i que ens permeten fer-ne
el seguiment i l’avaluació periòdica mitjançant la
seva comparació amb municipis de característiques
socioeconòmiques similars.

Els indicadors de gestió tenen unes utilitats i
aplicacions que fan que siguin una eina de gestió
essencial per:

Els indicadors s’obtenen a partir de la realització
d’algunes operacions amb magnituds elementals,
tant en unitats físiques com monetàries.

♦♦

Fer un diagnòstic de la situació actual.

♦♦

Ajudar a revisar i marcar objectius.

♦♦

Donar informació a l’hora de prendre decisions.

♦♦

Els indicadors tenen una funció descriptiva i valorativa
sobre el nivell de prestació dels diferents serveis públics.
D’una banda, la funció descriptiva fa referència a la
informació necessària que un indicador de gestió ha
de proporcionar per facilitar un coneixement sintètic
del nivell de provisió dels diferents serveis públics.
D’altra banda, la funció valorativa permet quantificar
i avaluar l’impacte dels canvis en la gestió dels serveis
públics.
És desitjable que els indicadors reuneixin una sèrie de
característiques:
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Ajudar a millorar els estàndards de qualitat dels
serveis.
Ajudar a la planificació i pressupostar el cost dels
serveis, així com a l’avaluació de la implementació
d’aquests.
Ajudar al disseny i implementació de polítiques.
Informar els usuaris (ciutadans) del servei que
se’ls hi ofereix.
Facilitar l’oportunitat per a introduir la comptabilitat de costos a les administracions locals.

Pertinença: el concepte que expressa l’indicador
és clar i es manté en el temps. L’indicador és adequat per allò que es vol mesurar.
Disponibilitat: les dades bàsiques per a la construcció de l’indicador han de ser de fàcil obtenció.
Simplicitat: l’indicador ha de ser de fàcil elaboració.
Objectivitat: el càlcul a partir de les magnituds
observades no és ambigu.
Fiabilitat: l’indicador no permet interpretacions
equívoques, no ha de permetre interpretacions
contraposades.
Sensibilitat: la mesura de l’indicador és suficientment eficaç per identificar variacions petites.
Precisió: el marge d’error de l’indicador és suficientment acceptable.
Fidelitat: les qualitats de l’indicador es mantenen
en el temps i l’espai.
Rellevància: la informació que proporciona ha de
ser útil.
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EL BENCHMARKING
Existeixen nombroses definicions sobre el benchmarking. Tanmateix, de forma genèrica, la majoria
dels autors coincideixen en els principis fonamentals:
«És el procés sistemàtic i continu de mesurar i
comparar productes, serveis i pràctiques d’una
organització amb les organitzacions líders per
obtenir informació amb el propòsit de realitzar
millores organitzacionals».
Aquesta definició presenta aspectes importants com:
♦♦ El concepte de continuïtat: el benchmarking
no tan sols és un procés que es fa una vegada
i s’oblida, sinó que és un procés continu i constant.

♦♦

♦♦

El concepte de mesura: cal mesurar els processos propis i els d’altres empreses per poder comparar-los.
La comparació que es realitza amb les organitzacions líders, de manera que canvia la pràctica
de comparar-se internament per passar a comparar-se d’acord amb els estàndards externs de
les organitzacions reconegudes com a líders del
seu sector.

Segons el tipus d’organitzacions amb les quals
es fa la comparació, es pot parlar de tres tipus de
benchmarking:

Benchmarking intern
Entenem per benchmarking intern les operacions
de comparació que podem efectuar dins la mateixa
organització, entre diversos departaments o seccions. Això, en general, és aplicable a grans organitzacions, en què es busca veure quins processos
dins la mateixa organització són més eficients i eficaços. Podem així establir patrons de comparació
amb departaments o seccions prenent-les com a
estàndard per iniciar processos de millora contínua.

Un dels riscos de l’enfocament intern és que no siguem conscients, durant la comparació, que els
mètodes de l’organització són menys eficients que
els d’altres organitzacions. Aquest enfocament predominantment intern impedeix, doncs, una visió global de l’exterior.

Benchmarking competitiu
Aquest és el més conegut dels benchmarkings.
Consisteix a efectuar proves de comparabilitat; així
com, investigacions que ens permetin conèixer tots
els avantatges dels nostres competidors més directes.

Pot succeir que sigui impossible obtenir la informació degut a que està patentada i és la base de
l’avantatge competitiu d’una organització.

Un dels aspectes més importants dins d’aquest tipus d’investigació a considerar és el fet que pot ser
realment difícil obtenir informació sobre les operacions dels competidors.

Benchmarking genèric
Existeixen funcions i processos que poden ser
idèntics en organitzacions de sectors i activitats
diferents. Així departaments de comptabilitat, facturació, compra d’estocs, logística… altres organitzacions poden mostrar similituds amb la nostra,
així que també pot ser lògica la comparació de
les millors pràctiques d’aquestes organitzacions i
l’adequació a nous sistemes o processos de millora.
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El benchmarking genèric requereix una àmplia
conceptualització, però amb una comprensió acurada del procés genèric. És el concepte de benchmarking més difícil per obtenir acceptació i ús, però
probablement és el que té major rendiment a llarg
termini.
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Diversos autors han proposat metodologies lleugerament diferents sobre com fer un benchmarking. Les dues
principals són les de Michael Spendolini i Robert C. Camp.
Segons Michael Spendolini, un benchmarking ha
de constar de 5 fases:
a) Determinar a què se li ha de fer
un benchmarking:
-- Determinar quins són els participants del
benchmarking.
-- Determinar les necessitats d’informació dels
participants del benchmarking.
-- Identificar els factors crítics d’èxit.
-- Fer un diagnòstic del procés de benchmarking.

b) Formar un equip de benchmarking:
-- Considerar el benchmarking com activitat
d’equip.
-- Decidir quines són les persones involucrades
en el procés de benchmarking (especialistes
interns, especialistes externs, empleats).
-- Definir funcions i responsabilitats de l’equip
de benchmarking.
-- Definir les habilitats i atributs d’un practicant
eficient de benchmarking.
-- Capacitar l’equip del benchmarking (a través
d’accions formatives).
-- Establir un calendari de les etapes del benchmarking.

c) Identificar els socis/participants
del benchmarking:
-----

Establir una xarxa d’informació pròpia.
Identificar altres recursos d’informació.
Buscar les millors pràctiques.
Establir xarxes de benchmarking.

d) Recopilar i analitzar la informació
de benchmarking:
-- Conèixer-se (entre els participants del benchmarking).
-- Recopilar la informació.
-- Organitzar la informació.
-- Analitzar la informació.

e) Actuar:
-- Realitzar un informe de benchmarking
-- Presentar els resultats als participants del benchmarking.
-- Identificar possibles millores de productes i
processos.
-- Visionar el projecte en la seva totalitat.
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D’altra banda, segons Robert C. Camp (1995), les
5 fases del benchmarking han de constar de 10
passos:
a) Fase de planificació
L’ objectiu d’aquesta fase és planejar les investigacions de benchmarking. Els passos essencials són els
mateixos que els de qualsevol planificació – qui, què,
i com.
1. Identificar a què se li farà el benchmarking.
2. Identificar organitzacions comparables.
3. Determinar el mètode per recopilar les dades.

b) Fase d’anàlisi
Després de determinar qui, què i com, s’ha de portar
a terme la recopilació i l’anàlisi de les dades. Aquesta
fase ha d’incloure la comprensió curosa de les pràctiques actuals del procés així com les dels socis en el
benchmarking.
4. Determinar l’escletxa d’actuació actual (respecte
al líder).
5. Planificar els nivells d’actuació futurs.

c) Fase d’integració
La integració és el procés d’emprar els resultats del
benchmarking per a fixar objectius operacionals per
al canvi.
6. Comunicar els resultats de benchmarking i
obtenir-ne l’acceptació.
7. Establir fites funcionals.

d) Fase d’acció
S’han de convertir en acció els resultats del benchmarking i els principis operacionals basats en
aquests resultats. Així mateix, és necessari incorporar
processos d’avaluació dels resultats i re-avaluar periòdicament les fites.
8. Desenvolupar plans d’acció.
9. Implementar accions específiques i supervisar
el progrés.
10. Reavaluar els benchmarks.

e) Fase de maduresa
S’assoleix la maduresa quan s’incorporen les millors
pràctiques del sector a tots els processos, assegurant així la superioritat. També s’assoleix la maduresa
quan es converteix en una faceta contínua, essencial
i autoiniciada del procés de gestió (dit d’una altra
manera, quan s’institucionalitza el benchmarking).
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LEGISLACIÓ
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix, a l’article 211, que els municipis
de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals
d’àmbit superior han d’acompanyar el seu compte
general: «a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics; b) una memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius
programats amb indicació dels objectius previstos i
dels objectius assolits amb el seu cost».
D’altra banda, a l’Annex de l’Ordre EHA/4041/2004,
de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local, s’especifica
que, a la memòria, «els municipis de més de 50.000
habitants i les altres entitats locals d’àmbit superior
hauran de complimentar la part que fa referència als
indicadors de gestió».

A la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, s’indica a l’article 9.1. que «la funció
fiscalitzadora del Tribunal de Comptes es referirà al
sotmetiment de l’activitat econòmico-financera del
sector públic als principis de legalitat, eficiència i
economia» i a l’article 13.1 que «l’Informe o Memòria
anual que el Tribunal ha de remetre a les Corts Generals... s’estendrà als extrems següents: c) la racionalitat
en l’execució de la despesa pública basada en criteris
d’eficiència i economia».

Així mateix, en diversa legislació es fa referència als
conceptes d’economia, eficiència i eficàcia.

Finalment, a la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i
preus públics, s’indica en els articles 7, 19.1 i 25.

A la pròpia Constitució Espanyola, s’estableix a l’article
31.2 que: «La despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics, i la seva programació i execució respondran als criteris d’eficiència i
economia». Posteriorment, a l’article 103.1 de la carta
magna també s’observa el següent: «L’Administració
pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al dret».

Recentment, la Llei 19/2014, del 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon
govern de Catalunya estableix que tots els ens locals
han de publicar informació comprensible, estructurada i en formats reutilitzables sobre el funcionament i
la qualitat dels serveis que presten (a través d’estudis,
informes i dades estadístiques) (Article 8.h i 8.j). Així
mateix, en el Capítol «Dret a una bona administració i
a uns serveis públics de qualitat», es reconeix que «Els
usuaris tenen el dret d’ésser consultats periòdicament
i de manera regular sobre llur grau de satisfacció pel
que fa als serveis públics», a través d’enquestes elaborades per l’Administració responsable. (Article 60).

La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària indica en el seu article 120 que «la comptabilitat del sector públic estatal ha de permetre el compliment de les següents finalitats de gestió, de control
i d’anàlisis i informació: [...] 6. Proporcionar informació
per a l’exercici dels controls de legalitat, financer, de
economia, eficiència i eficàcia».
A la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per
a la modernització del govern local s’estableix en el
seu article 133 que la gestió econòmico-financera
s’ajustarà als criteris següents: «e) introducció de
l’exigència del seguiment dels costos dels serveis;
f ) l’assignació de recursos, d’acord amb els principis
d’eficàcia i eficiència, es farà en funció de la definició i
el compliment d’objectius».
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el texte refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, posa l’accent en diversos temes relacionats
amb el control de gestió municipal en el seu article
205.
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La reforma de la comptabilitat local aprovada el 23
de novembre de 2004, que es va reflexar en les ordres
ministerials que aprovaven les instruccions de Comptabilitat Local, va fixar en l’apartat corresponent a la
memòria que ha d’acompanyar als Comptes Generals,
l’obligatorietat de presentar una sèrie d’indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, reconeix el principi de
transversalitat de gènere en l’article 15, que vincula
tots els poders públics de l’Estat i obliga les administracions públiques a incloure la perspectiva de
gènere en totes les seves polítiques públiques. De la
mateixa manera, la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes reconeix en
l’article 3 que «els poders públics han d’aplicar la perspectiva de gènere a totes les etapes, reconeixent el
valor que aporten dones i homes i aplicant de manera
positiva els canvis necessaris per millorar la societat i
respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives del dos sexes».
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El cercle de comparació de serveis socials

CALENDARI DEL CERCLE
En el quadre següent es mostren les dates del Cercle de comparació intermunicipal de serveis socials que ha
tingut lloc durant l’any 2017.

DATES DEL CERCLE INTERMUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
1

FASE DE DISSENY

- Definició de la missió i objectius del servei
- Consens d’indicadors
- Consens de les variables de l’enquesta

5 FASE DE COMUNICACIÓ I
IMPLEMENTACIÓ

2

FASE DE MESURA
- Recollida de dades
- Validació de dades
(abril-maig 2017)

- Comunicació de resultats
- Pla de millora *
- Implementació *
* Tasques realitzades exclusivament
pels municipis

4

FASE DE MILLORA
- Seminaris sobre temàtiques d’interès
(24, 25 i 31 d’octubre)

Cercles de comparació
intermunicipal

3

FASE D’AVALUACIÓ

- Informes amb indicadors de gestió
- Identificació de punts forts /oportunitats de millora
(juny-juliol 2017)
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RESUM D’INDICADORS

QUADRE RESUM D’INDICADORS

Quadre Resum d'Indicadors de S. Socials 2016

Premeu

SBAS

S. Socials Bàsics

General

Adequar el servei a la demanda
ciutadana

2016

Adequar el servei a la demanda
ciutadana (cobertura general)

Encàrrec polític

--

Pes dels Serveis socials en el
pressupost municipal (%)

6,4 %

Pes dels Serveis socials en el
pressupost municipal de despesa
corrent (%)

6,8 %

Despesa corrent dels SSB per
habitant

56,9 €

Adequar el servei a la demanda
ciutadana (cobertura col·lectius
específics)

7.500

Nombre d'habitants per cada
Educador/a social en actiu

--

--

2016

7.387

Nombre de persones usuàries ateses
als SBAS per cada 1.000 habitants

4.660
-148 ‰

14,1 %

Nombre de persones usuàries amb
PIA aprovat per a cada 1.000 hab

22,3 %

--

% Grau I s/total de persones usuàries
amb PIA aprovat

-24
--

Adequar el servei a noves formes de
vulnerabilitat social

% d'expedients amb actuacions en
matèria de pobresa energètica s/total
d'expedients actius als SBAS

Oferir un servei accessible als usuaris

2016
--

Queixes i reclamacions fetes per
1.000 persones usuàries

Usuari / Client

Adequar el servei al perfil de les
persones usuàries

% de persones amb expedient obert
als SSB des de fa més de 5 anys
s/total de persones usuàries ateses
dels SSB

4,8 ‰

2016

Adequar el servei al perfil de les
persones usuàries

% de persones usuàries estrangeres
ateses sobre el total de persones
usuàries ateses al SBAS
% de persones usuàries estrangeres
ateses sobre el total d'estrangers
residents al municipi

-34,6 ‰

% de persones de 18-64 anys s/total
de persones usuàries ateses als
SBAS
% de persones de 65 anys o més
s/total de persones usuàries ateses
als SBAS

Valors Organitzatius / RRHH

2016

--

% de comandaments respecte els
professionals dels SSB

9,1 %

% de personal de suport respecte els
professionals dels SSB

18,9 %

--

2016

% Grau III s/total de persones
usuàries amb PIA aprovat

29

Oferir un servei accessible als usuaris

Satisfer als treballadors

57

--

Persones usuàries del SBAS per
professional (TS+ES)

420

Mitjana estimada d'hores setmanals
destinades a entrevistes per
Educador/a social

13

Mitjana estimada d'hores setmanals
destinades a entrevistes per
Treballador/a social
Nombre de persones usuàries menors
d'edat amb COSE signat per a cada
1.000 hab entre 0 i 17 anys

--

--

Reflectir l'estructura de gènere del
personal

2016

% de personal dona amb
comandament respecte el total de
comandaments

82,4 %

% de personal dona respecte el total
de professionals del SSB

86,2 %

2016

Temps mitjà (dies) entre petició i
primera visita

18
10 %

% de primeres visites fallides

14 %

Oferir un servei de qualitat als usuaris

--

% de persones usuàries de SSAD de
65 anys i més sobre el total
d'habitants de 65 anys i més

13,8 %

% de persones usuàries de SSAD de
85 anys i més sobre el total
d'habitants de 85 anys i més

46,5 %

% de persones usuàries de SSAD
sobre el total d'habitants

--

2,1

No
do

%
d'a
so

-2,7 %

15
-1,5 ‰

2016

Oferir un servei accessible als usuaris

--

Temps estimat de duració d'una
entrevista de primera visita o acollida

%
d'a
so
mé
Ho
do
raó
DE

41

% de persones usuàries SSAD
exemptes de copagament

2016

Ofe

--

Te
la
de

58,2 %

Te
la
de

--

Temps estimat de duració d'una
entrevista de seguiment

43

--

Mitjana anual d'entrevistes per
expedient en actiu

Ad
ciu

--

% PIA realitzat l'any en curs sobre
PIA a gestionar

67,4 %

-21
-51
-28

2016

--

Sou brut base anual d'un/a
educador/a social

28.298

Sou brut base anual d'un/a
treballador/a social

28.609

Promoure un clima laboral positiu per
als treballadors

% d'hores de baixa sobre hores de
conveni de tot el personal de l'SBAS

2016

-6,3 %

--

% de professionals del servei fixos
respecte el total de professionals

Millorar les habilitats dels treballadors

2016

40-50

Hores anuals de formació per
professional d'SBAS

25

% de professionals que fan supervisió
externa de casos

Promoure un clima laboral positiu per
als treballadors

% d'hores de baixa sobre hores de
conveni de tot el personal dels SSAD

2016

Mi

--

%
pe
d'a

3,9 %

100%
82 %

51 %

Disposar dels recursos adequats

2016

--

--

2016
--

Pes de l'estructura dins del
pressupost municipal dels SSB (%)

Pes de prestacions, serveis i
projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica sobre el pressupost dels
SSB (%)

10,0 %

--

Despesa corrent del servei d'SBAS
per habitant

--

--

23,7 %

22,64

Pes dels SBAS dins del pressupost
dels SSB (%)

39,7 %

-Economia

Despesa corrent destinada a
prestacions econòmiques d'urgència
social per habitant

Finançar adequadament el servei

2016

Despesa corrent destinada a
prestacions, serveis i projectes per a
pal.liar la vulnerabilitat econòmica per
habitant

8,06

-13,48

Disposar dels recursos adequats

% despesa en manutenció i roba
s/total de despesa corrent en
prestacions, serveis i projectes per
pal·liar la vulnerabilitat econòmica
% despesa en habitatge i
subministraments s/total de despesa
corrent en prestacions, serveis i
projectes per pal·liar la vulnerabilitat
econòmica
% despesa socioeducativa s/total de
despesa corrent en prestacions,
serveis i projectes per pal·liar la
vulnerabilitat econòmica
% altres despeses s/total de despesa
corrent en prestacions, serveis i
projectes per pal·liar la vulnerabilitat
econòmica

2016

2,4 %

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

42,8 %

% finançament per part de
l'ajuntament

54,9 %

Població

55.424

Densitat de població
(hab. / km2 municipi)

--

26,5 %

--

35,5

Índex de Vulnerabilitat Social (IVS)
(base 100)

93,4 %

IVS1: % d'atur
(base 100)

--

110

Renda per càpita
IVS2: Base imposable mitjana IRPF
(base 100)

Disposar dels recursos adequats

--

Despesa corrent del servei d'SBAS
per persona usuària

153,84

Despesa corrent destinada a
prestacions econòmiques d'urgència
social per unitat de convivència amb
expedient actiu al SBAS
Despesa corrent destinada a
prestacions, serveis i projectes per a
pal.liar la vulnerabilitat econòmical per
unitat de convivència amb expedient
actiu al SBAS

--

Despesa corrent del SSAD per
habitant

--

100,84

2016

18,71

Of
ad

Mi
de
ex

--

Pes del SSAD dins del pressupost
dels SSB (%)

33,0 %

--

174,51

-13,3

--

1.465

2016

--

24,7

--

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

Oferir el servei a uns costos unitaris
adequats

14987

99

Finançar adequadament el servei

2016
--

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

0,1 %

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

39,8 %

% de finançament per part de
l'ajuntament

60,2 %

% d'atur

13,6 %

--

--

IVS3: Dificultat d'accés a l'habitatge
(base 100)

104

Finançar adequadament el servei

2016

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

8,3 %

--

--

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

56,1 %

% de finançament per part de
l'ajuntament

35,6 %

IVS4: % població de 75 anys o més
que viu sola (base 100)

--

48

2016

Ho
do
raó

7

-24 %

Adequar el servei a la demanda
ciutadana (cobertura)

--

-21

2016

--

Disposar dels recursos adequats

Entorn

48

--

% de dones s/total de persones
usuàries ateses als SBAS
% de persones de 0-17 anys s/total
de persones usuàries ateses als
SBAS

Oferir un servei de qualitat (model de
gestió)

% Grau II s/total de persones
usuàries amb PIA aprovat
-8

Utitlitzar els recursos adequadament

--

Nombre de beneficiaris de RMI per
cada 1.000 habitants

5.000

Nombre d'habitants per cada
Treballador/a social en actiu

2016
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Premeu aquí per anar a Índex

SSAD

Servei d'Ajuda a Domicili i Servei de Teleassistència Domiciliària

General

os adequadament

2016

Adequar el servei a la demanda
ciutadana (cobertura)

--

del SBAS per
ES)

d'hores setmanals
vistes per

420

-13

d'hores setmanals
vistes per
al

es usuàries menors
signat per a cada
i 17 anys

qualitat als usuaris

--

2016

% de persones usuàries de SSAD de
65 anys i més sobre el total
d'habitants de 65 anys i més
% de persones usuàries de SSAD de
85 anys i més sobre el total
d'habitants de 85 anys i més
% de persones usuàries de SSAD
sobre el total d'habitants

13,8 %

-46,5 %

1,5 ‰

Oferir un servei accessible als usuaris

-41

duració d'una
iment

43

2016
--

% de persones usuàries SSAD
exemptes de copagament

2016

--

Nombre de persones usuàries d’ajuda
domiciliària per cada 1.000 habitants

% de persones usuàries del servei
d'ajuda domiciliària de 0-17 anys
sobre el total d'habitants de 0-17 anys

8,4 ‰

-0,3 %

-2,7 %

--

duració d'una
era visita o acollida

Adequar el servei a la demanda
ciutadana (cobertura)

--

15

2016

Centres Oberts

% de persones usuàries del servei
d'ajuda domiciliària de 65 anys i més
sobre el total d'habitants de 65 anys i
més
Hores mensuals de prestació d’ajuda
domiciliària per persona usuària per
raó de la seva situació de
DEPENDÈNCIA

4,0
-12

% de persones usuàries d'ajuda
domiciliària per raó de la seva situació
social
% persones usuàries amb PIA que
contempli SSAD

Adequar el servei a la demanda
ciutadana

-51,3 %

2016

5,7‰

Places de CO per cada 1.000
habitants menors d'edat

6,8 ‰

-53,7 %
--

--

Taxa d'ocupació de CO a l'any
148,8 %

19,2 %

Servei de Teleassistència Domiciliària
% de persones usuàries d'aparells
teleassistència de 65 anys i més, sobre
total d'hab. de 65 anys i més

2016
-10,7 %

--

Hores mensuals de prestació d’ajuda
domiciliària per persona usuària per
raó de la seva situació SOCIAL

6,3

Oferir un servei accessible als usuaris

2016
7
10

Temps mitjà (dies) transcorregut entre
la sol·licitud aprovada i la prestació
del SAD dependència

13,0

2016

Millorar les habilitats dels treballadors

2016

--

% d'hores de prestació directa amb
personal propi sobre el total d'hores
d'atenció directa

--

--

% de persones usuàries d'ajuda
domiciliària per raó de la seva situació
de dependència

2016

4,0 %

Temps mitjà (dies) transcorregut entre
la sol·licitud aprovada i la prestació
del SAD social

58,2 %

Adequar el servei a la demanda
ciutadana (cobertura)

Oferir un servei accessible als usuaris
de teleassistència

Temps mitjà (dies) transcorregut entre
la sol·licitud i la prestació del servei
de teleassistència

2016

Oferir un servei accessible als usuaris

2016

Hores setmanals d'assistència al CO
per persona usuària

7,9

-53

--

7

--

ny en curs sobre
67,4 %

ts dels treballadors

ormació per
AS

s que fan supervisió

2016

40-50
25

Promoure un clima laboral positiu per
als treballadors

% d'hores de baixa sobre hores de
conveni de tot el personal dels SSAD

3,9 %

Promoure un clima laboral positiu pels
treballadors

2016

--

Places de CO per professional
10,1 %

16

100%
82 %

ns costos unitaris

2016

Disposar dels recursos adequats

--

del servei d'SBAS
ia

destinada a
òmiques d'urgència
e convivència amb
SBAS

destinada a
eis i projectes per a
ilitat econòmical per
cia amb expedient

ment el servei

ent per taxes i preus

153,84

per part de

accés a l'habitatge

Despesa corrent del SSAD per
habitant

18,71

Oferir el servei a uns costos unitaris
adequats

Mitjana anual de preu/hora de compra
del servei d’ajuda a domicili
externalitzat

2016

Disposar dels recursos adequats

--

Despesa corrent anual del servei de
CO per habitant d'entre 0 i 17 anys
(€)

15,91

2016
--

13,18

--

Pes del SSAD dins del pressupost
dels SSB (%)

33,0 %

Oferir el servei a uns costos unitaris
adequats

2016

---

Despesa corrent anual del servei de
CO per persona usuària (€)

174,51

2016
-0,1 %

per aportacions
s

--

--

100,84

2016

-39,8 %
-60,2 %

Finançar adequadament el servei

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

2016

Finançar adequadament el servei

-8,3 %
--

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

56,1 %

% de finançament per part de
l'ajuntament

35,6 %

1316

2016

--

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

0,1 %

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

50,5 %

--

--

--

% de finançament de l'ajuntament

49,4 %

13,6 %

104

IVS4: % població de 75 anys o més
que viu sola (base 100)

97

IVS5: % població nascuda fora UE
(base 100)

99

IVS6: Taxa d'escolarització als 17
anys (base 100)

101

Valor bench
Mitjana global 2016
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INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS
Els Serveis Socials Bàsics constitueixen el punt d’accés
immediat al primer nivell del sistema català de serveis
socials, el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i so
cial. Aquests serveis es presten mitjançant equips mul
tiprofessionals.
Els Serveis Socials Bàsics estan formats pels serveis se
güents:

METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ
D’INDICADORS
Els indicadors que es presenten a continuació van ser
seleccionats per un grup de tècnics dels municipis en
el marc de la Onzena Edició de Cercles de Comparació
Intermunicipal, amb la participació del Servei d’Ac
ció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones i del Servei
de Programació de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
i s’estructuren en quatre dimensions de meta:

♦♦

Serveis bàsics d’atenció social

♦♦

Serveis d’atenció domiciliària

♦♦

Encàrrec polític / Estratègic

♦♦

Servei de telealarma i teleassistència

♦♦

Usuari / Client

♦♦

Serveis de residència d’estada limitada

♦♦

Valors Organitzatius / Recursos Humans

♦♦

Serveis de menjador

♦♦

Econòmica

♦♦

Serveis de centres oberts per a infants i adolescents

♦♦

Serveis de suport i assessorament tècnic dels di
ferents professionals d’atenció primària.

Les seves funcions són:
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Detecció i prevenció de situacions de risc o d’ex
clusió.
Recepció i anàlisis de les demandes relatives a les
necessitats socials de l’àrea corresponent.
Informació, orientació i assessorament.
Aplicació del tractament de suport a persones, fa
mílies o grups.

Així mateix, s’incorporen alguns indicadors d’entorn,
que ajuden a contextualitzar el municipi.

FONT DE LES DADES
Les dades per elaborar aquests indicadors van ser faci
litades pels diversos ens locals, que les van remetre al
Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones
de la Diputació de Barcelona. La validació de les dades
es va realitzar per part de la mateixa Àrea d’Atenció a
les Persones.
Han participat 55 municipis de la província de Barcelo
na, així com Amposta, Tarragona, Reus i Lleida.

Gestionen els altres serveis que es presten a l’aten
ció primària (els professionals dels serveis bàsics
d’atenció primària són el canal d’accés als altres
serveis).
Tramitació i seguiment de programes i prestacions
que requereixin la seva intervenció.
Treball social comunitari.
Tramitació de propostes de derivació als serveis
socials d’atenció especialitzada.
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a) Dimensió: Encàrrec Polític / Estratègic

I. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC / ESTRATÈGIC
Adequar el servei a la demanda ciutadana

Adequar el servei a la demanda ciutadana
Pes dels Serveis Socials en el pressupost municipal (%)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador calcula el percentatge que suposa la despesa en Serveis Socials Bàsics, sobre el total de les
despeses del pressupost municipal. Mostra la importància relativa atorgada als Serveis Socials respecte el
pressupost total de l’ajuntament.
Fórmula de càlcul:

Despesa total dels SSB
Total pressupost de despeses municipals

X 100

Variables emprades:
• Despesa total dels SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics incloses en: el Capítol 1 (Personal, inclosa la
Seguretat Social), Capítol 2 (Manteniment, béns corrents i serveis), Capítol 4 (Prestacions Individuals i
Subvencions), Capítol 6 (Inversions reals, despeses d’inversions reals, destinades principalment a
infraestructures, equipaments i habitatges, i a la compra de béns de naturalesa inventariable i Capítol
7 (Transferències de capital), transferències que es realitzen a tercers per tal que les destinin a
finançar despeses de capital. Aquestes dades corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la
Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de
Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Total pressupost de despeses municipals: És la suma de totes les partides previstes per part del
municipi en relació amb el pressupost liquidat i consolidat (Capítols 1,2,4,6 i 7) de l’Ajuntament. Font:
Ajuntaments (Intervenció).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 6,4%

Municipis participants: 58

Valor de referència (bench): De 4 a 5%
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Pes dels Serveis Socials en el pressupost municipal de despesa corrent (%)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el pes de la despesa corrent en Serveis Socials Bàsics respecte el Pressupost
corrent municipal.
Fórmula de
càlcul:

Despesa corrent dels SSB: Capítol I (SSB) + Capítol II (SSB) + Capítol IV (SSB)

X 100

Pressupost de despesa corrent municipal
Variables emprades:
• Despesa corrent dels SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics, incloses en: Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat
Social), Capítol 2 (Manteniment, béns corrents i serveis), el Capítol 4 ( Prestacions Individuals i
Subvencions). Aquestes dades corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP
d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels
Ens Locals (RUDEL).
• Pressupost de despesa corrent municipal: Inclou les despeses (obligacions reconegudes) dels
Capítols 1 (Personal, inclosa la Seguretat Social), 2 (Manteniment, béns corrents i serveis ) i 4
(Prestacions Individuals i Subvencions) del pressupost municipal. Aquestes dades corresponen a
l'any natural en estudi. No s'inclouen amortitzacions, ni despeses financeres. Font: Ajuntaments
(Intervenció).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 6,8%

Municipis participants: 58

Despesa corrent dels SSB per habitant
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura la despesa corrent en Serveis Socials Bàsics respecte els habitants del municipi.
Fórmula de
càlcul:

Despesa corrent dels SSB: Capítol I (SSB) + Capítol II (SSB) + Capítol IV (SSB)
Habitants

X 100

Variables emprades:
• Despesa corrent dels SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics, incloses en: Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat
Social), Capítol 2 (Manteniment, béns corrents i serveis), el Capítol 4 ( Prestacions Individuals i
Subvencions). Aquestes dades corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP
d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels
Ens Locals (RUDEL).
• Habitants: És el nombre de persones empadronades en el municipi a 1 de gener de l'any en estudi.
Font: Instituto Nacional de Estadística
Valor mitjà de l’indicador 2016: 56,9 €
Municipis participants: 58

Cercles de comparació

Fase de disseny
intermunicipal
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b) Dimensió: Usuari / Client

II. DIMENSIÓ USUARI / CLIENT

Oferir
accessible
als usuaris
Oferirun
unservei
servei
accessible
als usuaris
Queixes i reclamacions fetes per 1.000 persones usuàries
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull el grau de satisfacció dels usuaris/àries respecte l’atenció rebuda per part dels Serveis
Socials Bàsics (Equips bàsics d’atenció social primària, Serveis socials d’atenció domiciliària, Centres oberts i
Centres residencials d’estada limitada).
Nombre de queixes o reclamacions de persones usuàries
Fórmula de
enregistrades a qualsevol servei
X 1000
càlcul:
Nombre de persones usuàries ateses pels serveis socials bàsics
Variables emprades:
• Nombre de queixes o reclamacions de persones usuàries enregistrades a qualsevol servei: Nombre de
comunicacions d’insatisfacció documentades formulades per part de persones usuàries dels SSB a
qualsevol servei depenent dels mateixos, ja sigui per acció o omissió de servei, enregistrades per
qualsevol mitjà (instància, fulls de reclamacions o queixes, actes dels consells de participació, registres
professionals, protocols d'incidències, fax, correu electrònic, entre d'altres). No es tindran en compte
suggeriments ni agraïments, com tampoc queixes que arribin per mitjà verbal i que no hagin estat
documentades posteriorment. Font: Sistema d'informació del SSB.
• Nombre de persones usuàries ateses pels Serveis Socials Bàsics: Nombre de persones ateses i/o
subjectes d'intervenció per part dels serveis socials en qualsevol dels serveis que els formen i que estan
inclosos a l'epígraf 1.1. (Serveis Socials Bàsics) i 2.3 (Prestacions Socials d'Urgència) de la Cartera de
Serveis Socials durant l’any en estudi. Inclou les persones usuàries de les diferents metodologies de
treball individual, familiar i grupal. S'inclouen tant les persones que hagin rebut una atenció per part del
professional (treballador/a o educador/a social) com les que siguin beneficiàries d'un servei
(teleassistència, àpats, neteges), malgrat no hagin rebut l'assistència d'un/a professional durant l'any. És
imprescindible que:
- Se n'hagi efectuat una intervenció, actuació o servei: orientació, tractament social, prestació de serveis i
recursos propis (prestacions, etc.) i del Sistema o acció per accedir/derivar a recursos aliens.
- La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA vegada, independentment del nombre de
prestacions i accions que se li hagi prescrit. Font: Sistema d'informació del SSB.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 4,8‰

Municipis participants: 55

Fase de disseny
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% de persones amb expedient obert als SSB des de fa més de 5 anys s/total de persones
usuàries ateses dels SSB
Explicació de l’indicador: Aquest indicador mesura el grau de permanència i/o rotació de les persones
usuàries dels SSB

Fórmula de
càlcul:

Nombre de persones usuàries ateses amb expedient obert als SSB
des de fa més de 5 anys

X 100

Nombre de persones usuàries ateses pels Serveis Socials Bàsics

Variables emprades:
• Nombre de persones usuàries ateses amb expedient obert als SSB des de fa més de 5 anys: Nombre de
persones ateses i/o subjectes d'intervenció per part dels serveis socials en qualsevol dels serveis que els
formen i que estan inclosos a l'epígraf 1.1. (Serveis Socials Bàsics) i 2.3 (Prestacions Socials d'Urgència)
de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 durant l’any en estudi. Inclou els usuaris de les diferents
metodologies de treball individual, familiar i grupal. S'inclouen tant les persones que hagin rebut una
atenció per part de professional (treballador/a o educador/a social) com les que siguin beneficiàries d'un
servei (teleassistència, àpats, neteges), malgrat no hagin rebut l'assistència d'un/a professional durant
l'any i que el seu expedient ha de tenir d'alta abans del 31/11/2011. És imprescindible que:
- Se n'hagi efectuat una intervenció, actuació o servei: orientació, tractament social, prestació de serveis i
recursos propis (prestacions, etc.) i del Sistema, o acció per accedir/derivar a recursos aliens.
- La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA vegada, independentment del nombre de
prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit.
• Nombre de persones usuàries ateses pels Serveis Socials Bàsics: Nombre de persones ateses i/o
subjectes d'intervenció per part dels serveis socials en qualsevol dels serveis que els formen i que estan
inclosos a l'epígraf 1.1. (Serveis Socials Bàsics) i 2.3 (Prestacions Socials d'Urgència) de la Cartera de
Serveis Socials durant l’any en estudi. Inclou les persones usuàries de les diferents metodologies de
treball individual, familiar i grupal. S'inclouen tant les persones que hagin rebut una atenció per part del
professional (treballador/a o educador/a social) com les que siguin beneficiàries d'un servei
(teleassistència, àpats, neteges), malgrat no hagin rebut l'assistència d'un/a professional durant l'any. És
imprescindible que:
- Se n'hagi efectuat una intervenció, actuació o servei: orientació, tractament social, prestació de serveis i
recursos propis (prestacions, etc.) i del Sistema o acció per accedir/derivar a recursos aliens.
- La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA vegada, independentment del nombre de
prestacions i accions que se li hagi prescrit. Font: Sistema d'informació del SSB.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 34,6%

Fase de disseny
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c)
Dimensió: Valors Organitzatius / RRHH
Fase de disseny

#DibaOberta

III. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS / RRHH
Oferir un servei de qualitat (model de gestió)

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)
% de comandaments respecte el personal dels SSB
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el pes de la direcció en l’estructura organitzativa dels Serveis Socials Bàsics.
Fórmula de
càlcul:

Nombre total de personal amb comandament dels SSB

X 100

Plantilla dels SSB

Variables emprades:
• Nombre total de personal amb comandament dels SSB: Nombre de persones que tenen
responsabilitats de direcció, coordinació i gestió dels Serveis Socials, de qualsevol dels serveis i/o
prestacions que els formin que correspongui entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any en
estudi. En el cas de dedicacions parcials, comptabilitzar la part proporcional. Font: Epígraf 3 de la
Fitxa dels Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
• Plantilla dels SSB: Nombre de persones que treballen en els Serveis Socials Bàsics (ja siguin
comandaments, personal de suport, personal d’atenció directa, personal de nivell auxiliar i de nivell
tècnic), a nivell general, o bé en algun dels serveis que el composen (SBAS, SSAD, Centres Oberts,
Centres Residencials d’Estades Limitades), entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any en estudi.
Concretament és el nombre de places efectivament ocupades, incloent interins i qualsevol tipus de
contractació atribuïble al Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat Social). Les persones amb jornada
reduïda hauran de ser comptabilitzades de manera proporcional. Font: Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip
Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 9,1%

Municipis participants: 55

Fase de disseny
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% de personal de suport respecte el personal dels SSB
Explicació de l’indicador:
% de personal de suport respecte el personal dels SSB
Aquest indicador mesura el pes del personal de suport en l’estructura organitzativa dels Serveis Socials Bàsics.
Explicació de l’indicador:
Nombre
totaldel
depersonal
personalde
desuport
suporten
que
treballa alorganitzativa
servei dels SSB
Fórmula
de
Aquest indicador
mesura
el pes
l’estructura
dels Serveis
X 100Socials Bàsics.
càlcul:
Plantilla del SSB
Nombre total de personal de suport que treballa al servei dels SSB
Fórmula de
Variables emprades:
X 100
càlcul:
Plantilla
SSB que ocupen places de suport administratiu als
• Nombre de personal de suport: Nombre
de del
persones
Variables
emprades:
SSB,
com ara administratius/ves, auxiliars administratius/ves, informadors/es, conserges, etc. en els
• Nombre
de personal
de asuport:
Nombre odebépersones
suport administratiu
als
Serveis Socials
Bàsics,
nivell general,
en algunque
delsocupen
serveisplaces
que elde
composen
(SBAS, SSAD,
SSB, com
ara administratius/ves,
auxiliars
administratius/ves,
informadors/es,
etc. en els
Centres
Oberts,
Centres Residencials
d’Estades
Limitades), entre
l’1 de gener i conserges,
el 31 de desembre
de
Serveis
a nivell general,
o bé endealgun
delsefectivament
serveis que ocupades,
el composen
(SBAS,
SSAD,i
l’any
enSocials
estudi. Bàsics,
Concretament,
és el nombre
places
incloent
interins
Centres Oberts,
Centres
Residencials
d’Estades
Limitades),
entre l’1inclosa
de gener
el 31 de desembre
de
qualsevol
tipus de
contractació
atribuïble
al Capítol
1 (Personal,
la iSeguretat
Social). Les
l’any
en estudi.
Concretament,
el nombre
places efectivament
ocupades,
incloent ainterins
persones
amb jornada
reduïda és
hauran
de ser de
comptabilitzades
de manera
proporcional
la sevai
qualsevol
contractació
atribuïble
al Bàsic
Capítold'Atenció
1 (Personal,
Social).
Les
dedicació. tipus
Font: de
Epígraf
3 de la Fitxa
d'Equip
Socialinclosa
(EBAS)ladeSeguretat
la Recollida
Unificada
persones
amb Ens
jornada
reduïda
hauran de ser comptabilitzades de manera proporcional a la seva
de
Dades dels
Locals
(RUDEL).
dedicació.dels
Font:
Epígraf
3 de la
d'Equipque
Bàsic
d'Atenció
(EBAS)Socials
de la Recollida
Unificada
• Plantilla
SSB:
Nombre
deFitxa
persones
treballen
en Social
els Serveis
Bàsics (ja
siguin
de Dades dels Ens
Locals (RUDEL).
comandaments,
personal
de suport, personal d’atenció directa, personal de nivell auxiliar i de nivell
• tècnic),
Plantilla adels
Nombre
de algun
persones
treballen
els Serveis
Socials
(jaOberts,
siguin
nivellSSB:
general,
o bé en
dels que
serveis
que el en
composen
(SBAS,
SSAD,Bàsics
Centres
comandaments,
personal
de suport,
personal
d’atenció
directa,
de nivell de
auxiliar
nivell
Centres
Residencials
d’estades
limitades),
entre
l’1 de gener
i elpersonal
31 de desembre
l’any iendeestudi.
tècnic), a nivellés
general,
o bé de
en places
algun dels
serveis que
el composen
(SBAS,
SSAD,
Centrestipus
Oberts,
Concretament
el nombre
efectivament
ocupades,
incloent
interins
i qualsevol
de
Centres Residencials
entre
l’1 delagener
i el 31
de desembre
de l’any
enjornada
estudi.
contractació
atribuïble d’estades
al Capítollimitades),
1 (Personal,
inclosa
Seguretat
Social).
Les persones
amb
Concretament
de places de
efectivament
ocupades,aincloent
interins i qualsevol
tipus3 de
reduïda
hauranés
de el
sernombre
comptabilitzades
manera proporcional
la seva dedicació.
Font: Epígraf
contractació
atribuïble
Capítol Social
1 (Personal,
inclosa
Seguretat
Social). de
LesDades
persones
la
Fitxa d'Equip
Bàsic al
d'Atenció
(EBAS)
de la laRecollida
Unificada
delsamb
Ensjornada
Locals
reduïda hauran de ser comptabilitzades de manera proporcional a la seva dedicació. Font: Epígraf 3 de
(RUDEL).
la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
Valor mitjà de l’indicador 2016: 18,9%
Municipis participants: 55
(RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 18,9%

Municipis participants: 55

Reflectir l’estructura de gènere del personal
Reflectirl’estructura
l’estructura
de gènere
del personal
Reflectir
de gènere
del personal

% de personal dona amb comandament respecte el total de comandaments
Explicació de
l’indicador:
% de
personal dona amb comandament respecte el total de comandaments
Aquest indicador mesura el pes de les dones en els càrrecs de coordinació i gestió en l’estructura organitzativa
Explicació
l’indicador:
dels Serveisde
Socials
Bàsics.
Aquest indicador mesura el pes de les dones en els càrrecs de coordinació i gestió en l’estructura organitzativa
Nombre total de dones amb comandament dels SSB
dels Serveis
Fórmula
de Socials Bàsics.
X 100
càlcul:
Nombre
total
de
personal
de
comandament
dels
SSB
Nombre
total
de
dones
amb
comandament
dels
SSB
Fórmula de
X 100
Variables
emprades:
càlcul:
Nombre total de personal de comandament dels SSB
• Nombre total de dones amb comandament dels SSB: nombre total de dones dedicades a la direcció,
Variables
emprades:
coordinació
i la gestió dels SSB. En el cas de dedicacions parcials, comptabilitzar la part proporcional
• que
Nombre
total de dones
comandament
delsd'Equip
SSB: nombre
total de dones
direcció,
correspongui.
Font:amb
Epígraf
3 de la Fitxa
Bàsic d'Atenció
Social dedicades
(EBAS) dealalaRecollida
coordinació
la gestió
dels
En (RUDEL).
el cas de dedicacions parcials, comptabilitzar la part proporcional
Unificada dei Dades
dels
EnsSSB.
Locals
correspongui.
Font: Epígraf
3 detotal
la Fitxa
d'Equip Bàsic
d'Atenció Social
(EBAS)
la Recollida
• que
Nombre
de comandaments:
Nombre
de persones
que desenvolupen
funcions
de de
coordinació
i/o
Unificada
dels
Ens Locals
(RUDEL).
gestió
en de
elsDades
Serveis
Socials
Bàsics,
a nivell general, o bé en algun dels serveis que el composen
• (SBAS,
NombreSSAD,
de comandaments:
Nombre
total
de persones
que desenvolupen
funcions
degener
coordinació
i/o
Centres Oberts,
Centres
Residencials
d’Estades
Limitades), entre
l’1 de
i el 31 de
gestió
en els
Serveis
Bàsics, a nivellésgeneral,
o bé
algunefectivament
dels serveisocupades,
que el composen
desembre
de l’any
en Socials
estudi. Concretament,
el nombre
deen
places
incloent
(SBAS,
Centres
Centres Residencials
Limitades),inclosa
entre l’1
gener i el
31 de
interins SSAD,
i qualsevol
tipusOberts,
de contractació
atribuïble al d’Estades
Capítol 1 (Personal,
la de
Seguretat
Social).
desembre
de l’any
estudi.reduïda
Concretament,
de places efectivament
ocupades, incloent
Les persones
amb en
jornada
hauran és
de el
sernombre
comptabilitzades
de manera proporcional.
Font:
interins
tipus
de contractació
atribuïble
al (EBAS)
Capítol 1de(Personal,
inclosa
la Seguretat
Social).
Epígraf i3qualsevol
de la Fitxa
d'Equip
Bàsic d'Atenció
Social
la Recollida
Unificada
de Dades
dels
Les
persones
amb jornada reduïda hauran de ser comptabilitzades de manera proporcional. Font:
Ens Locals
(RUDEL).
Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels
Valor mitjà de l’indicador 2016: 82,4% Municipis participants: 55
Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 82,4% Municipis participants: 55
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% de personal dona respecte el total de professionals dels SSB
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el pes de les dones respecte totes les places del personal (personal de comandament,
personal de suport i personal d’atenció directa) de qualsevol dels serveis de Serveis Socials Bàsics .
Fórmula de
càlcul:

Nombre total de personal dona

X 100

Plantilla dels SSB

Variables emprades:
• Nombre total de personal dona: Nombre total de dones que ocupen places als SSB (personal de
comandament, personal de suport, personal d’atenció directa, personal de nivell auxiliar i de nivell
tècnic) de qualsevol dels serveis inclosos en els SSB (SBAS, SSAD, Centres Oberts i CREL). Font:
Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels
Ens Locals (RUDEL).
• Plantilla dels SSB: Nombre de persones que treballen en els Serveis Socials Bàsics (ja siguin
comandaments, personal de suport o d’atenció directa, personal de nivell auxiliar i de nivell tècnic), a
nivell general, o bé en algun dels serveis que el composen (SBAS, SSAD, Centres Oberts, Centres
Residencials d’Estades Limitades), entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any en estudi.
Concretament és el nombre de places efectivament ocupades, incloent interins i qualsevol tipus de
contractació atribuïble al Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat Social). Les persones amb jornada
reduïda hauran de ser comptabilitzades de manera proporcional. Font: Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip
Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 86,2%

60
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Municipis participants: 55
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#DibaOberta

Fase de disseny

d) Dimensió: Economia

IV. DIMENSIÓ ECONÒMICA

Disposar dels recursos adequats

Disposar dels recursos adequats
Pes de l’estructura dins del pressupost municipal dels SSB (%)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra la despesa en estructura pressupostària dels Serveis Socials Bàsics.
Fórmula de
càlcul:

Despeses corrents en estructura
X 100
Despesa corrent de SSB: Capítol I (SSB) + Capítol II (SSB) + Capítol IV (SSB)

Variables emprades:
• Despeses corrents en estructura: Inclou les despeses (obligacions reconegudes) dels Capítols 1
(Personal, inclosa la Seguretat Social), 2 (Béns i serveis) i 4 (Transferències Corrents) destinades al
suport tècnic, administratiu, coordinació i serveis d’assessorament tècnic d’atenció primària. Aquestes
dades corresponen a l'any natural en estudi. Font: Epígraf 1.1.2 de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL), suport administratiu (epígraf 1.1.3) i serveis d'assessorament tècnic d'atenció social (epígraf
1.5).
• Despesa corrent de SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics, incloses en: Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat
Social), Capítol 2 (Béns corrents i serveis), i el Capítol 4 (Transferències corrents). Aquestes dades
corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 10,0%

Municipis participants: 55

Pes de prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica sobre el
pressupost dels SSB (%)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra la despesa pressupostària dels Serveis Socials Bàsics en prestacions, serveis i
projectes per pal·liar la vulnerabilitat econòmica.
Despeses corrents en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la
vulnerabilitat econòmica
Fórmula de
X 100:
càlcul:
Despesa corrent de SSB: Capítol I (SSB) + Capítol II (SSB) + Capítol IV (SSB)
Variables emprades:
• Despeses corrents en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica: Inclou
capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de les despeses de Serveis residencials d'estada limitada (epígraf
1.3 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida
Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL), Serveis de Menjador (epígraf 1.4), Prestacions
econòmiques d'urgència social (epígraf 1,7) i qualsevol servei i projecte relacionat amb la vulnerabilitat
econòmica inclòs a l'apartat Altres (epígraf 1.9). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
També cal incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB
però no incloses al RUDEL.
• Despesa corrent de SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics, incloses en: Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat
Social), Capítol 2 (Béns corrents i serveis), i el Capítol 4 (Transferències corrents). Aquestes dades
corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 23,7%
Fase de disseny
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Finançar adequadament
el servei
Finançar
adequadament
el servei
% d’autofinançament per taxes i preus públics
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el percentatge de les despeses corrents del SSB que són finançades amb taxes i preus
públics. És una valoració del pes dels ingressos aportats per les persones usuàries en el finançament del servei i
una mostra del grau d’autofinançament del SSB.
Fórmula de
càlcul:

Ingressos provinents de taxes i preus públics (SSB)
x 100
Despesa corrent de SSB: Capítol I (SSB) + Capítol II (SSB) + Capítol IV (SSB)

Variables emprades:
• Ingressos per taxes i preus públics (SSB): Ingressos directes meritats (ingressos reconeguts) per
l’actuació del SSB. S’inclouen els ingressos reconeguts del Capítol 3 (taxes, preus públics i altres
ingressos), provinents de les persones usuàries com a contraprestació de qualsevol servei del SSB
(SBAS, SSAD, Centres Oberts, Centres Residencials d’Estades Limitades). Aquestes dades corresponen
a l’any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de
planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Despesa corrent de SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics, incloses en: Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat
Social), Capítol 2 (Béns corrents i serveis), i el Capítol 4 (Transferències corrents). Aquestes dades
corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 2,4%

Municipis participants: 56

% de finançament extern finalista (per aportacions d’altres institucions)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull el percentatge de les despeses corrents del SSB que són finançades amb aportació
d’altres institucions. És una valoració del pes dels ingressos procedents d’institucions diferents de la municipal i
una mostra del grau d’autofinançament del servei.
Fórmula de
càlcul:

Aportacions d’altres institucions (SSB)
Despesa corrent de SSB: Capítol I (SSB) + Capítol II (SSB) + Capítol IV (SSB)

x 100

Variables emprades:
• Aportacions d’altres institucions (SSB): Ingressos directes meritats (ingressos reconeguts), en el Capítol 4
(Transferències corrents) d’altres institucions: Ex: Ingressos provinents del Consell Comarcal, Diputació,
Generalitat i qualsevol altra institució,etc. Aquestes dades corresponen a l’any natural en estudi.
Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Despesa corrent de SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics, incloses en: Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat
Social), Capítol 2 (Béns corrents i serveis), i el Capítol 4 (Transferències corrents). Aquestes dades
corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 42,8%

Municipis participants: 56
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% de finançament per part de l’Ajuntament
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador estableix el percentatge de les despeses corrents del SSB que són finançades amb aportació
municipal. És una aproximació al grau de finançament municipal del servei.
Fórmula de
càlcul:

Aportacions de l’Ajuntament (SSB)
Despesa corrent de SSB: Capítol I (SSB) + Capítol II (SSB) + Capítol IV (SSB)

x 100

Variables emprades:
• Aportacions de l’Ajuntament (SSB): Es calcula com a resultat de l’operació següent: Despeses corrents del
servei (SSB) - Ingressos per taxes i preus públics (SSB) – Aportacions d’altres institucions (SSB). Font:
Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida
Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Despesa corrent de SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics, incloses en: Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat
Social), Capítol 2 (Béns corrents i serveis), i el Capítol 4 (Transferències corrents). Aquestes dades
corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 54,9%
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INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS
Un Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) és un conjunt
organitzat i coordinat d’accions professionals, realitza
des mitjançant el respectiu equip tècnic, que tenen
per objecte promoure els mecanismes per conèixer,
prevenir i intervenir en persones.

Així mateix, s’incorporen alguns indicadors d’entorn,
que ajuden a contextualitzar el municipi.

Les seves funcions són:

Les dades per elaborar aquests indicadors van ser faci
litades pels diversos Ajuntaments, que les van remetre
al Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Perso
nes de la Diputació de Barcelona. La validació de les
dades es va realitzar per part de la mateixa Àrea de
Benestar Social.

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Detectar i prevenir les situacions de risc social o
d’exclusió.
Rebre i analitzar les demandes relatives a les ne
cessitats socials.
Informar, orientar i assessorar a persones, famílies
o grups.

FONT DE LES DADES

Han participat 55 municipis de la província de Barcelo
na, així com Amposta, Tarragona, Reus i Lleida.

Aplicar tractament de suport a persones, famílies
o grups.
Gestionar els serveis d’atenció domiciliària.
Tramitar i fer el seguiment de programes i presta
cions que requereixin de la seva intervenció.
Desenvolupar treball social comunitari.
Tramitar propostes de derivació als serveis socials
d’atenció especialitzada.

METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ
D’INDICADORS
Els indicadors que es presenten a continuació van ser
seleccionats per un grup de tècnics municipals en el
marc de la Onzena Edició dels Cercles de Comparació
Intermunicipal, amb la participació de l’Oficina de Su
port Tècnic de Serveis Socials de l’Àrea de Benestar
Social i del Servei de Programació de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns, i s’estructuren en quatre dimensions
de meta:
♦♦

Encàrrec polític / Estratègic

♦♦

Usuari / Client

♦♦

Valors Organitzatius / Recursos Humans

♦♦

Econòmica
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a) Dimensió: Encàrrec Polític / Estratègic
I. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC / ESTRATÈGIC

Adequar elelservei
a laademanda
ciutadana
(cobertura
general)general)
Adequar
servei
la demanda
ciutadana
(cobertura
Nombre d’habitants per cada educador/a social en actiu
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura la dotació de recursos humans (educadors/es socials) del SBAS, en relació amb la
població destinatària. És una aproximació al nivell de qualitat del servei (SBAS).
Fórmula de
càlcul:

Habitants
Nombre total d’educadors/es socials dels SBAS

Variables emprades:
• Habitants: Nombre de persones empadronades en el municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font:
Instituto Nacional de Estadística.
• Nombre total d’educadors/es socials dels SBAS: Nombre de professionals que han ocupat als SBAS
places d'educador/a social entre 01/01 i 31/12 de l'any en estudi. Concretament, és el nombre de persones
que han ocupat places d'Educadors/es socials (ES), incloent interins. Les persones amb jornada reduïda
hauran de ser comptabilitzades de manera proporcional. Font: Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip Bàsic
d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 7.387

Municipis participants: 56

Valor de referència (bench): 7.500 hab.

Nombre d’habitants per cada treballador/a social en actiu
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura la dotació de recursos humans (treballadors/es socials) del SBAS en relació amb la
població destinatària. És una aproximació al nivell de qualitat del servei (SBAS).
Fórmula de
càlcul:

Habitants
Nombre total de treballadors/es socials dels SBAS

Variables emprades:
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font: Instituto
Nacional de Estadística.
• Nombre total de treballadors/as socials dels SBAS: Nombre de professionals que han ocupat als SBAS
places de treballador/a social entre 01/01 i 31/12 de l'any en estudi. Concretament, és el nombre de
persones que han ocupat places de Treballadors/es socials incloent interins. Les persones amb jornada
reduïda hauran de ser comptabilitzades de manera proporcional. Font: epígraf 3 de la Fitxa d'Equip Bàsic
d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 4.660

Municipis participants: 56

Valor de referència (bench): 5.000 hab.

18

Fase de disseny

68

Cercles de comparació
intermunicipal

#DibaOberta

Fase de disseny

Nombre
Nombrede
depersones
personesusuàries
usuàriesateses
atesesalalSBAS
SBASper
percada
cada1.000
1.000habitants
habitants
Explicació
Explicaciódedel’indicador:
l’indicador:
Aquest
Aquestindicador
indicadormesura
mesuralalacobertura
coberturadedelalapoblació
poblacióper
perpart
partdels
delsServeis
ServeisBàsics
Bàsicsd'Atenció
d'AtencióSocial
Socialjajaque
querecull
recullelel
nombre
nombrededepersones
personesusuàries
usuàriesateses
atesespels
pelsServeis
ServeisBàsics
Bàsicsd’Atenció
d’AtencióSocial
Socialper
percada
cada1.000
1.000habitants
habitantsresidents
residentsalal
municipi.
municipi.
Persones
Personesusuàries
usuàriesateses
atesespels
pelsServeis
ServeisBàsics
Bàsicsd'Atenció
d'AtencióSocial
Social

Fórmula
Fórmuladede
càlcul:
càlcul:

x x1000
1000
Habitants
Habitants

Variables
Variablesemprades:
emprades:
• • Persones
Personesusuàries
usuàriesateses
atesespels
pelsServeis
ServeisBàsics
Bàsicsd'Atenció
d'AtencióSocial:
Social:Nombre
Nombretotal
totaldedepersones
personesque
quehan
hanestat
estat
ateses
atesesper
perununprofessional
professionaldel
delServei
ServeiBàsic
Bàsicd'Atenció
d'AtencióSocial
Socialdurant
durantl’any
l’any(Treballador/a
(Treballador/asocial
sociali/oi/o
Educador/a
Educador/asocial).
social).Els
Elselements
elementsimprescindibles
imprescindiblesper
perconsiderar
consideraruna
unapersona
personacom
comusuària
usuàriadel
delservei
serveisón:
són:
- Que
- Quehagin
haginestat
estatatesos
atesosper
perununprofessional
professionaldel
delServei
ServeiBàsic
Bàsicd'Atenció
d'AtencióSocial:
Social:Treballadors/es
Treballadors/essocials
socialso o
Educadors/es
Educadors/essocials.
socials.
- Se
- Sen'hagi
n'hagiefectuat
efectuatuna
unaintervenció
intervencióo oactuació:
actuació:orientació/assessorament,
orientació/assessorament,tractament
tractamentsocial,
social,prestació
prestaciódede
recursos
recursospropis
propiso odel
delsistema,
sistema,acció
accióper
peraccedir/derivar
accedir/derivara arecursos
recursosaliens.
aliens.
- La
- Lapersona
personausuària
usuàriahahad'estar
d'estarregistrada
registradadedemanera
maneraindividualitzada,
individualitzada,hahadedeser
seridentificable.
identificable.
L'atenció
L'atenciódonada
donadapot
potusar
usarqualsevol
qualsevoldedeles
lesmetodologies
metodologiesd'intervenció
d'intervencióque
queesespreveuen
preveuenenenelelmarc
marcdels
dels
Serveis
ServeisSocials:
Socials:individual,
individual,familiar
familiari igrupal.
grupal.Cada
Cadapersona
personausuària
usuàrias'ha
s'hadedecomptabilitzar
comptabilitzaruna
unaúnica
única
vegada,
vegada,independentment
independentmentdel
delnombre
nombrededeprestacions
prestacionsi accions
i accionsque
quesesel'hil'hihagi
hagiprescrit.
prescrit.Font:
Font:Epígraf
Epígraf1.1
1.1
dedelalaFitxa
Fitxad'Equip
d'EquipBàsic
Bàsicd'Atenció
d'AtencióSocial
Social(EBAS)
(EBAS)dedelalaRecollida
RecollidaUnificada
UnificadadedeDades
Dadesdels
delsEns
EnsLocals
Locals
(RUDEL).
(RUDEL).
• • Habitants:
Habitants:Nombre
Nombrededepersones
personesempadronades
empadronadesalalmunicipi
municipia a1 1dedegener
generdedel'any
l'anyenenestudi.
estudi.Font:
Font:Instituto
Instituto
Nacional
NacionaldedeEstadística
Estadísticai Institut
i Institutd'Estadística
d'EstadísticadedeCatalunya.
Catalunya.
Valor
Valormitjà
mitjàdedel’indicador
l’indicador2016:
2016:148‰
148‰

Municipis
Municipisparticipants:
participants:5757

Adequar
aa
laala
demanda
ciutadana
(cobertura
col·lectius
específics)
Adequar
Adequarel
elelservei
servei
servei
lademanda
demanda
ciutadana
ciutadana
(cobertura
(cobertura
col·lectius
col·lectius
específics)
específics)
Nombre
Nombrede
depersones
personesbeneficiàries
beneficiàriesde
deRMI,
RMI,per
percada
cada1.000
1.000habitants
habitants
Explicació
Explicaciódedel’indicador:
l’indicador:
Aquest
Aquestindicador
indicadorcalcula
calculaelelnombre
nombrededepersones
personesbeneficiàries
beneficiàriesdedeRenda
RendaMínima
Mínimad'Inserció
d'Insercióper
percada
cada1.000
1.000
habitants
habitantsi és
i ésuna
unaaproximació
aproximacióalalgrau
graudedenecessitat
necessitateconòmica
econòmicadedelalapoblació.
població.
Fórmula
Fórmuladede
càlcul:
càlcul:

Beneficiaris/àries
Beneficiaris/àriesdedeRMI
RMIdurant
durantl'any
l'any
x x1000
1000
Habitants
Habitants

Variables
Variablesemprades:
emprades:
• • Beneficiaris/àries
Beneficiaris/àriesdedeRMI
RMIdurant
durantl'any:
l'any:Nombre
Nombrededepersones
personesbeneficiàries
beneficiàries(no
(nonomés
noméstitulars)
titulars)dedeRendes
Rendes
ambelelnombre
nombrededepersones
persones
Mínimes
Mínimesd’Inserció
d’Inserció(RMI)
(RMI)actives
activesa a3131dededesembre
desembreconjuntament
conjuntamentamb
beneficiàries
beneficiàries(no
(nonomés
noméstitulars)
titulars)dedeRMI
RMIsuspeses
suspeseso oextingides
extingidesdurant
durantl’any.
l’any.Font:
Font:Expedients
Expedientsdedeles
les
persones
personesusuàries.
usuàries.
• • Habitants
HabitantsNombre
Nombrededepersones
personesempadronades
empadronadesalalmunicipi
municipia a1 1dedegener
generdedel'any
l'anyenenestudi.
estudi.Font:
Font:Instituto
Instituto
Nacional
NacionaldedeEstadística
Estadísticai Institut
i Institutd'Estadística
d'EstadísticadedeCatalunya.
Catalunya.
Valor
Valormitjà
mitjàdedel’indicador
l’indicador2016:
2016:14,1‰
14,1‰

Fase
Fase
dede
disseny
disseny
Cercles de comparació
intermunicipal

Municipis
Municipisparticipants:
participants:5656
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Nombre de persones usuàries amb PIA vigent per a cada 1.000 hab.
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador calcula el nombre de persones usuàries del SBAS amb Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent
per cada 1.000 habitants, i és una aproximació al grau d’atenció i incidència de les situacions de dependència.

Fórmula de
càlcul:

Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció
(PIA) vigent

x 1000

Habitants

Variables emprades:
• Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent: Nombre de persones
usuàries dels SBAS que tinguin un Pla Individual d’Atenció vigent. Cal tenir en compte tots els PIAS
actius, a 31/12 de l’any en estudi, dels què sigui responsable del seu seguiment el SBAS. Font: Sistema
d'informació del SBAS.
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font:
Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 22,3‰

Municipis participants: 49

% Grau I s/total de persones usuàries amb PIA aprovat
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador calcula el pes de persones usuàries del SBAS amb Pla Individual d’Atenció (PIA) de Grau I
vigent respecte el total de les persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent i és una
aproximació de la distribució dels PIAs segons el grau reconegut, en aquest cas, el Grau I.
Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció
(PIA) vigent de Grau I
x 100
Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció
(PIA) vigent
Variables emprades:
• Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent de Grau I: Nombre de
persones usuàries de les SBAS que tinguin un Pla Individual d'Atenció (PIA) vigent i reconeixement de
Grau I. Cal tenir en compte tots els PIAS actius, a 31/12, dels quals sigui responsable del seu seguiment
l'SBAS.
• Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent: Nombre de persones
usuàries dels SBAS que tinguin un Pla Individual d’Atenció vigent. Cal tenir en compte tots els PIAS
actius, a 31/12 de l’any en estudi, dels què sigui responsable del seu seguiment el SBAS. Font: Sistema
d'informació del SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Valor mitjà de l’indicador 2016: 23,6%

Municipis participants: 45
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% Grau II s/total de persones usuàries amb PIA aprovat
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador calcula el pes de persones usuàries del SBAS amb Pla Individual d’Atenció (PIA) de Grau II
vigent respecte el total de les persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent i és una
aproximació de la distribució dels PIAs segons el grau reconegut, en aquest cas, el Grau II.
Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció
(PIA) vigent de Grau II
x 100
Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció
(PIA) vigent
Variables emprades:
• Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent de Grau II: Nombre de
persones usuàries de les SBAS que tinguin un Pla Individual d'Atenció (PIA) vigent i reconeixement de
Grau II. Cal tenir en compte tots els PIAS actius, a 31/12, dels quals sigui responsable del seu
seguiment l'SBAS.
• Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent: Nombre de persones
usuàries dels SBAS que tinguin un Pla Individual d’Atenció vigent. Cal tenir en compte tots els PIAS
actius, a 31/12 de l’any en estudi, dels què sigui responsable del seu seguiment el SBAS. Font: Sistema
d'informació del SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Valor mitjà de l’indicador 2016: 47,9‰

Municipis participants: 45

% Grau III s/total de persones usuàries amb PIA aprovat
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador calcula el pes de persones usuàries del SBAS amb Pla Individual d’Atenció (PIA) de Grau III
vigent respecte el total de les persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent i és una
aproximació de la distribució dels PIAs segons el grau reconegut, en aquest cas, el Grau III.
Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció
(PIA) vigent de Grau III
x 100
Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció
(PIA) vigent
Variables emprades:
• Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent de Grau III: Nombre de
persones usuàries de les SBAS que tinguin un Pla Individual d'Atenció (PIA) vigent i reconeixement de
Grau III. Cal tenir en compte tots els PIAS actius, a 31/12, dels quals sigui responsable del seu
seguiment l'SBAS.
• Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA) vigent: Nombre de persones
usuàries dels SBAS que tinguin un Pla Individual d’Atenció vigent. Cal tenir en compte tots els PIAS
actius, a 31/12 de l’any en estudi, dels què sigui responsable del seu seguiment el SBAS. Font: Sistema
d'informació del SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Valor mitjà de l’indicador 2016: 28,5‰
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Utilitzar
adequadament
Utilitzarels
elsrecursos
recursos
adequadament
Persones usuàries del SBAS per professional (TS i ES)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador relaciona el nombre de persones ateses pels Serveis Bàsics d’Atenció Social amb els recursos
humans de què disposa el servei. És una aproximació a la càrrega de treball dels/de les professionals.
Fórmula de
càlcul:

Persones usuàries ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social
Nombre total de treballadors/es socials i educadors/es socials dels SBAS

Variables emprades:
• Persones usuàries ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social: Nombre total de persones que han estat
ateses per un professional del Servei Bàsic d'Atenció Social durant l’any (Treballador/a social i/o
Educador/a social). Els elements imprescindibles per considerar una persona com usuària del servei són:
- Que hagin estat atesos per un professional del Servei Bàsic d'Atenció Social: Treballadors/es socials o
Educadors/es socials.
- Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prestació de
recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
- La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una única
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit. Font: Epígraf 1.1
de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
• Nombre total de treballadors/es socials i educadors/es socials dels SBAS: Nombre de professionals que
han ocupat als SBAS places de treballador/a social i educador/a social, entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de l’any en estudi. Concretament, és el nombre de places efectivament ocupades, incloent
interins. Les persones amb jornada reduïda hauran de ser comptabilitzades de manera proporcional. Font:
Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens
Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 420

Municipis participants: 55

Mitjana estimada d’hores setmanals d’entrevistes d’atenció directa per Educador/a Social
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el nombre d’hores mitjà (pot ser real, estimat o estàndard) dedicat a entrevistes durant
una setmana per un/a educador/a social (estimat a jornada complerta) amb les persones usuàries del SBAS a les
dependències municipals. És una aproximació a la càrrega de treball dels/de les educadors/es socials.
Fórmula de
càlcul:

Mitjana estimada d’hores per setmana destinades a entrevistes per Educador/a Social

Variable emprada:
• Mitjana estimada d’hores per setmana destinades a entrevistes per Educador Social: Nombre d'hores mitjà
(pot ser el real, estimat o estàndard) dedicat a entrevistes durant una setmana per un/a educador/a social
(estimat a jornada complerta) amb les persones usuàries del SBAS a les dependències municipals.
S'exclou el temps destinat a atendre trucades telefòniques i visites domiciliàries. Font: Sistema
d'informació del SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 13

Municipis participants: 56
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Mitjana estimada d’hores setmanals d’entrevistes d’atenció directa per Treballador/a Social
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el nombre d'hores mitjà (pot ser el real, estimat o estàndard) dedicat a entrevistes durant
una setmana per un/a treballador/a social (estimat a jornada complerta) amb les persones usuàries del SBAS a les
dependències municipals. És una aproximació a la càrrega de treball dels/de les treballadors/es socials.
Fórmula de
càlcul:

Mitjana estimada d’hores per setmana destinades a entrevistes per Treballador/a Social

Variable emprada:
• Mitjana estimada d’hores per setmana destinades a entrevistes per Treballador/a Social: És el nombre
d'hores mitjà (pot ser el real, estimat o estàndard) dedicat a entrevistes durant una setmana per un/a
treballador/a social (estimat a jornada complerta) amb les persones usuàries del SBAS a les
dependències municipals. S'exclou el temps destinat a atendre trucades telefòniques i visites
domiciliàries. Font: Sistema d'informació del SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 15

Municipis participants: 56

Nombre de persones usuàries menors d'edat amb COSE signat per a cada 1.000 hab. entre 0 i 17
anys
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el nombre de persones usuàries entre 0 i 17 anys que tenen un Compromís socioeducatius (COSE) signat. És una aproximació al model d’intervenció per a l’abordatge de menors en risc del
municipi.

Nombre de persones usuàries menors d'edat amb COSE signat
Fórmula de
càlcul:
Habitants entre 0 i 17 anys
Variable emprada:
• Nombre de persones menors d'edat amb Compromís socio-educatiu (COSE) signat: Nombre de persones
menors d'edat amb Compromís socio-educatiu (COSE), actiu en algun moment de l'any de referència,
signat segons el previst a la Llei 14/2010 del 24 de maig, de Drets i Oportunitats en la infància i
l'adolescència (LDOIA).
• Habitants: Nombre de persones entre 0 i 17 anys empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en
estudi. Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya
Valor mitjà de l’indicador 2016: 1,5
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% d'expedients amb actuacions en matèria de pobresa energètica s/total d'expedients actius als
SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador permet quantificar les actuacions dels SBAS en matèria de pobresa energètica i mesura el pes
dels expedients que tenen actuacions en aquesta matèria sobre el total d’expedients.

Fórmula de
càlcul:

Nombre d'expedients amb actuacions en matèria de pobresa
energètica
x 100
Nombre total d'expedients familiars i/o convivencials actius al
SBAS

Variable emprada:
• Nombre d'expedients amb actuacions en matèria de pobresa energètica: Nombre d'expedients
beneficiaris de, com a mínim una, prestació econòmica, valoració o derivació en l'àmbit de la pobresa
energètica. Les actuacions es refereixen a l'any vigent. Cada expedient s'ha de comptabilitzar una única
vegada independentment del nombre d'actuacions fetes o beneficiaris. Aquesta dada es prendrà de
l'epígraf 1 del recull de dades sobre prestacions d'urgència social per subministraments de l'addenda del
Contracte Programa.
• Nombre total d'expedients familiars i/o convivencials actius al SBAS: Nombre total d'expedients familiars
i/o convivencials actius al SBAS amb els que s'ha mantingut almenys una entrevista, ja sigui en
dependències municipals o a domicili, al llarg de l'any amb qualsevol dels seus components per part de
qualsevol dels professionals. Als municipis usuaris del programa informàtic HESTIA se'ls proporcionarà
un càlcul preliminar per a la seva validació.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 8,20

Municipis participants: 50
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II.
USUARIUsuari
/ CLIENT
b)DIMENSIÓ
Dimensió:

/ Client

Oferir
accessible
als usuaris
Oferirun
unservei
servei
accessible
als usuaris
% de persones usuàries estrangeres ateses sobre el total de persones usuàries ateses al SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador és el percentatge de persones usuàries dels SBAS que tenen nacionalitat diferent a l'espanyola i
identifica el perfil de la població atesa pels Serveis Bàsics d’Atenció Social pel que fa a necessitats específiques
d'integració i multiculturalitat.
Fórmula de
càlcul:

Persones usuàries estrangeres ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social

x 100

Persones usuàries ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social

Variables emprades:
• Persones usuàries estrangeres ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social: S’entendran totes les
persones usuàries dels SBAS que no tinguin la nacionalitat espanyola. En el cas que no es tingui
registrada la nacionalitat de les persones usuàries, es comptabilitzarà el nombre total de persones
usuàries procedents de fora d’Espanya. Font: Sistema d'informació del SBAS.
• Persones usuàries ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social: Nombre total de persones que han estat
ateses per un professional del Servei Bàsic d'Atenció Social durant l’any (Treballador/a social i/o
Educador/a social). Els elements imprescindibles per considerar una persona com usuària del servei són:
- Que hagin estat atesos per un professional del Servei Bàsic d'Atenció Social: Treballadors/es socials o
Educadors/es socials.
- Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prestació
de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
- La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit. Font: Epígraf 1.1
de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 21%
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% de persones usuàries estrangeres ateses sobre el total d’estrangers residents al municipi
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el percentatge de persones usuàries estrangeres dels SBAS, respecte al col·lectiu de
residents estrangers del municipi. Identifica el perfil de la població atesa pels Serveis Bàsics d’Atenció Social
Primària i la seva cobertura respecte aquest col·lectiu.
Fórmula de
càlcul:

Persones usuàries estrangeres ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social
x 100

Nombre d’habitants estrangers

Variables emprades:
• Persones usuàries estrangeres ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social: S’entendran totes les
persones usuàries dels SBAS que no tinguin la nacionalitat espanyola. En el cas que no es tingui
registrada la nacionalitat de la persona usuària, es comptabilitzarà el nombre total de persones usuàries
procedents de fora d’Espanya. Font: Sistema d'informació del SBAS.
• Nombre d’habitants estrangers: Nombre de persones que no disposen de la nacionalitat espanyola,
empadronades al municipi, a 1 de gener de l'any en estudi. Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut
d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 24%

Municipis participants: 54

% de dones s/total de persones usuàries ateses als SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el percentatge dones ateses sobre el total de persones usuàries dels SBAS. Mesura la
distribució d’homes i dones (gènere) de les persones ateses pels SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Nombre de dones usuàries ateses als SBAS
x 100

Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS

Variables emprades:
• Nombre total de dones ateses per un professional del SBAS durant l’any (TS i/o ES). Els elements
imprescindibles per considerar una persona usuària del servei són:
− Que hagin estat ateses per un professional del SBAS: Treballadors/es socials o Educadors/es socials.
− Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prescripció
de prestació de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
− La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit.
• Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS: Nombre total de persones que han estat ateses per un
professional del SBAS durant l’any (TS i/o ES). Els elements imprescindibles per considerar una persona
com usuària del servei són:
− Que hagin estat atesos per un professional del SBAS: Treballadors/es socials o Educadors/es socials.
− Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prescripció
de prestació de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
− La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 57%

Municipis participants: 53
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% de persones de 0-17 anys s/total de persones usuàries ateses als SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el percentatge persones de 0-17 anys ateses sobre el total de persones usuàries dels
SBAS. Mesura el pes dels infants i joves menors sobre el total de les persones ateses pels SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Nombre de persones usuàries ateses als SBAS de 0-17 anys
Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS

x 100

Variables emprades:
• Nombre total de persones de 0-17 anys que han estat ateses per un professional del SBAS durant l’any
(TS i/o ES): Els elements imprescindibles per considerar una persona com usuària del servei són:
− Que hagin estat atesos per un professional del SBAS: Treballadors/es socials o Educadors/es socials.
− Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prescripció
de prestació de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
− La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit.
• Nombre de persones usuàries ateses pel Servei Bàsic d'Atenció Social: Nombre total de persones que han
estat ateses per un professional del SBAS durant l’any (TS i/o ES). Els elements imprescindibles per
considerar una persona com usuària del servei són:
− Que hagin estat atesos per un professional del SBAS: Treballadors/es socials o Educadors/es socials.
− Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prescripció
de prestació de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
− La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 21
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% de persones de 18-64 anys s/total de persones usuàries ateses als SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el percentatge persones de 18-64 anys ateses sobre el total de persones usuàries dels
SBAS. Mesura el pes de la població activa atesa sobre el total de les persones ateses pels SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Nombre de persones usuàries ateses als SBAS de 18-64 anys
x 100

Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS

Variables emprades:
• Nombre total de persones de 18-64 anys que han estat ateses per un professional del SBAS durant l’any
(TS i/o ES): Els elements imprescindibles per considerar una persona com usuària del servei són:
− Que hagin estat atesos per un professional del SBAS: Treballadors/es socials o Educadors/es socials.
− Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prescripció
de prestació de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
− La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit.
• Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS: Nombre total de persones que han estat ateses per un
professional del Servei Bàsic d'Atenció Social durant l’any (TS i/o ES). Els elements imprescindibles per
considerar una persona com usuària del servei són:
− Que hagin estat atesos per un professional del Servei Bàsic d'Atenció Social: Treballadors/es socials o
Educadors/es socials.
− Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prescripció
de prestació de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
− La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
• L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 51%

Municipis participants: 48
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% de persones de 65 anys o més s/total de persones usuàries ateses als SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el percentatge persones de més de 65 anys ateses sobre el total de persones usuàries
dels SBAS. Mesura el pes de la població en edat de jubilació o més atesa sobre el total de les persones ateses
pels SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Nombre de persones usuàries ateses als SBAS de 65 anys o més
Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS

x 100

Variables emprades:
• Nombre total de persones de més de 65 anys que han estat ateses per un professional del Servei Bàsic
d'Atenció Social durant l’any (TS i/o ES): Els elements imprescindibles per considerar una persona com
usuària del servei són:
− Que hagin estat atesos per un professional del SBAS: Treballadors/es socials o Educadors/es socials.
− Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prescripció
de prestació de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
− La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit.
• Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS: Nombre total de persones que han estat ateses per un
professional del Servei Bàsic d'Atenció Social durant l’any (TS i/o ES). Els elements imprescindibles per
considerar una persona com usuària del servei són:
− Que hagin estat atesos per un professional del SBAS: Treballadors/es socials o Educadors/es socials.
− Se n'hagi efectuat una intervenció o actuació: orientació/assessorament, tractament social, prescripció
de prestació de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
− La persona usuària ha d'estar registrada de manera individualitzada, ha de ser identificable.
• L'atenció donada pot usar qualsevol de les metodologies d'intervenció que es preveuen en el marc dels
Serveis Socials: individual, familiar i grupal. Cada persona usuària s'ha de comptabilitzar una ÚNICA
vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 28%
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Temps mitjà transcorregut (dies) entre petició i primera visita al SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull la mitjana de dies naturals que transcorren entre les sol·licituds d'atenció i les primeres
acollides per part dels Serveis Bàsics d’Atenció Social. Informa sobre la capacitat de reacció del servei municipal
per prestar una primera atenció a les persones demandants.
Fórmula de
càlcul:

Sumatori del total de dies d'espera entre sol·licituds i realització de primeres visites
Nombre total de primeres visites realitzades durant l'any

Variables emprades:
• Sumatori del total de dies d'espera entre sol·licituds i realització de primeres visites: Suma dels dies
naturals d’espera de totes les persones usuàries que han sol·licitat una primera entrevista amb un/a
professional del servei d’SBAS, durant l’any. Font: Sistema d'informació del SBAS.
• Nombre total de primeres visites realitzades durant l'any: Es tracta de TOTES les primeres visites
efectivament realitzades durant l'any (programades o no, d'urgència, etc.). No s’inclouran les visites
citades per altres institucions (p. ex: jutjats...). Font: Sistema d'informació del servei d’SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 18

Municipis participants: 48

Valor de referència (bench): 7 dies naturals

% de primeres visites fallides
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura quin tant per cent de les primeres visites programades no es realitzen perquè la
persona usuària no hi assisteix.
Fórmula de
càlcul:

Nombre total de primeres visites fallides durant l’any
Nombre total de primeres visites programades durant l'any

x 100

Variables emprades:
• Nombre total de primeres visites fallides durant l’any: Es considera una visita fallida quan una visita
programada no es pot realitzar per la no assistència de la persona usuària. No es comptabilitzen aquells
casos en què l’usuari/ ària avisa prèviament excusant-se. Font: Sistema d'informació del SBAS.
• Nombre total de primeres visites programades durant l'any: Es considera visita programada l'acord entre
el servei i la persona usuària sobre un dia i hora per tal de realitzar una entrevista amb professional del
servei d’SBAS. Font: Sistema d'informació del servei d’SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 14%

Municipis participants: 46

Valor de referència (bench): 10%
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Mitjana anual d'entrevistes per expedient en actiu
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el Mitjana
nombre d’entrevistes
mitjà (pot ser
estimat oen
estàndard)
anual d'entrevistes
perreal,
expedient
actiu per expedient actiu
realitzades per un/a educador/a social, treballador/a social i professionals d’assessorament tècnic.
Explicació de l’indicador:
Sumatori del total d'entrevistes realitzades per tots/es els
Aquest indicador mesura el nombre d’entrevistes mitjà (pot ser real, estimat o estàndard) per expedient actiu
educadors/es socials, treballadors/es socials i professionals
Fórmula
deper un/a educador/a social, treballador/a social i professionals d’assessorament tècnic.
realitzades
d'assessorament tècnic al llarg d'un any
x 100
càlcul:
Nombre total d'expedients familiars i/o convivencials actius al
Sumatori del total d'entrevistes realitzades per tots/es els
SBAS
educadors/es socials, treballadors/es socials i professionals
Fórmula de
Variables
emprades:
d'assessorament tècnic al llarg d'un any
x 100
càlcul:
• Sumatori del Nombre
total d'entrevistes
realitzades
per tots/es
els educadors/es
total d'expedients
familiars
i/o convivencials
actius alsocials, treballadors/es socials i
professionals d'assessorament tècnic al llarg
d'un any: Suma del total d'entrevistes realitzades per tots/es
SBAS
els educadors/es socials, treballadors/es socials i professionals d'assessorament tècnic. Inclou tant les
Variables emprades:
realitzades a les dependències municipals com a domicili, al llarg d'un any. S'exclouen trucades
• Sumatori del total d'entrevistes realitzades per tots/es els educadors/es socials, treballadors/es socials i
telefòniques, visites a domicili i acompanyaments.
professionals d'assessorament tècnic al llarg d'un any: Suma del total d'entrevistes realitzades per tots/es
• Nombre total d'expedients familiars i/o convivencials actius al SBAS: Nombre total d'expedients familiars
els educadors/es socials, treballadors/es socials i professionals d'assessorament tècnic. Inclou tant les
i/o convivencials actius al SBAS amb els que s'ha mantingut almenys una entrevista, ja sigui en
realitzades a les dependències municipals com a domicili, al llarg d'un any. S'exclouen trucades
dependències municipals o a domicli, al llarg de l'any amb qualsevol dels seus components per part de
telefòniques, visites a domicili i acompanyaments.
qualsevol dels professionals.
• Nombre total d'expedients familiars i/o convivencials actius al SBAS: Nombre total d'expedients familiars
Valor mitjà
de l’indicadoractius
2016: al
2,1SBAS amb els Municipis
50
i/o convivencials
que s'ha participants:
mantingut almenys
una entrevista, ja sigui en
dependències municipals o a domicli, al llarg de l'any amb qualsevol dels seus components per part de
qualsevol dels professionals.
Valor mitjà
de l’indicador
2016: 2,1
Municipis
participants: 50
Oferir
un servei
de qualitat
accessible als
usuaris/es

Temps estimat de duració d’una entrevista de primera visita o acollida

Oferirun
un servei
servei de
accessible
als usuaris/es
Oferir
dequalitat
qualitat
accessible
als usuaris/es

Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el temps de duració estimat o estàndard d'una entrevista de primera visita o d'acollida
estimatsocials
de duració
d’una entrevista
o acollida
de professionalsTemps
(Educadors/es
i Treballadors/es
socials) ade
les primera
personesvisita
usuàries
del Servei Bàsic
d'Atenció Social realitzada a les dependències municipals.
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el temps de duració estimat o estàndard d'una entrevista de primera visita o d'acollida
Fórmula
de
de professionals
(Educadors/es
socials de
i Treballadors/es
socials) a les
persones
usuàries
del Servei Bàsic
Temps estimat
duració d’una entrevista
de primera
visita
o acollida
càlcul:
d'Atenció Social realitzada a les dependències municipals.
Variable
Fórmula emprada:
de
Temps
estimat
deentrevista
duració d’una
entrevista
de oprimera
visita
acollida
• Temps estimat de
duració
d’una
de primera
visita
acollida:
Es otracta
del temps de duració
càlcul:
estimat o estàndard d'una entrevista de primera visita o d'acollida de professionals (Educadors/es
socials i Treballadors/es socials) a les persones usuàries del Servei Bàsic d'Atenció Social realitzada a
Variable emprada:
les dependències municipals. Font: Sistema d'informació del servei d’SBAS.
• Temps estimat de duració d’una entrevista de primera visita o acollida: Es tracta del temps de duració
estimat
o estàndard
d'una
visita
o d'acollida56de professionals (Educadors/es
Valor mitjà
de l’indicador
2016:
41 entrevista de primera
Municipis
participants:
socials i Treballadors/es socials) a les persones usuàries del Servei Bàsic d'Atenció Social realitzada a
les dependències municipals. Font: Sistema d'informació del servei d’SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 41
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Temps estimat de duració d’una entrevista de seguiment
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el temps de duració estimat d'una entrevistes de seguiment (Educadors/es socials i
Treballadors/es socials) a les persones usuàries del Servei Bàsic d'Atenció Social a les persones usuàries del
Servei Bàsic d'Atenció Social realitzada a les dependències municipals.
Fórmula de
càlcul:

Temps estimat de duració d’una entrevista de seguiment

Variable emprada:
• Temps estimat de duració d’una entrevista de seguiment: Es tracta del temps de duració estimat d'una
entrevista de seguiment (educadors/es socials i treballadors/es socials) a les persones usuàries del
Servei Bàsic d'Atenció Social realitzada en les dependències municipals. Font: Sistema d'informació del
SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 43

Municipis participants: 56

% d’acords PIA realitzat l’any en curs sobre PIA a gestionar
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull quina proporció dels Plans Individuals d’Atenció (PIA) a gestionar pel SBAS durant l’any
d’estudi s’han aconseguit realitzar en el període. Expressa, doncs, la capacitat de resolució de PIA que ha
aconseguit el servei d’ SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Nombre d’acords PIA’s realitzats a l’any en curs
Nombre de persones comunicades pel PRODEP amb resolució de grau de
dependència amb PIA pendent de realitzar + Nombre d’acords PIA’s realitzats a
l’any en curs

x 100

Variables emprades:
• Nombre d’acords PIA’s realitzats a l’any en curs: S'entén el nombre dels acords PIA's i revisions de PIA's
realitzats en l'any en curs i que han estat recepcionats per PRODEP. En el cas de que una persona
usuària tingui més d'un acord, s'han de comptabilitzar la totalitat dels acords. Font: Sistema d'informació
del servei d’SBAS.
• Nombre de persones comunicades pel PRODEP amb resolució de grau de dependència amb PIA
pendent de realitzar: Es tracta del nombre de persones comunicades pel PRODEP, l'any en curs, que
tinguin resolució de grau i que el servei d’SBAS, o a qui s'hagi delegat la seva realització, tingui
l'obligació de realitzar el PIA i no s'hagi pogut efectuar a 31/12 de l’any en estudi. A aquestes persones
es sumaran aquelles que siguin provinents d'anys anteriors i que no tinguin el PIA realitzat. S'entén per
PIA realitzat aquell que ha estat recepcionat pel PRODEP. Font: Sistema d'informació del PRODEP.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 67,4%

Municipis participants: 52
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III. DIMENSIÓ
VALORS
ORGANITZATIUS
/ RRHH
c)
Dimensió:
Valors
Organitzatius
/ RRHH
Satisfer els
treballadors/es
Satisfer
els
treballadors/es
Sou brut base d’un/a educador/a social a l’any (euros)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el salari brut del lloc de treball d’un educador/a social del servei d’SBAS. És un factor que
incideix en la satisfacció dels treballadors del servei d’SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Sou brut base d’un educador/a social del servei d’SBAS

Variables emprades:
• Salari brut base d’un educador/a social del servei d’SBAS: Salari brut anual del lloc de treball d’un
educador/a social del servei d’SBAS (sou base + complement de destí + complement específic) d'acord
amb les dedicacions horàries base o estàndard de cada ajuntament, sense considerar els complements
salarials personals i els relacionats amb els conceptes de prolongació de jornada, nocturnitat i/o festivitat,
antiguitat i els complements personals transitoris. Font: "Estudi de les Retribucions de Personal" de la
Diputació de Barcelona, a partir de les dades facilitades per part dels departaments de recursos humans
dels municipis respectius. Diputació de Barcelona (Recursos Humans). Recursos Humans dels
Ajuntaments.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 28.298€

Municipis participants: 53

Sou brut base d’un/a treballador/a social a l’any (euros)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el salari brut del lloc de treball d’un treballador/a social del SBAS. És un factor que
incideix en la satisfacció dels treballadors del servei d’SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Sou brut base d’un treballador/a social del SBAS

Variables emprades:
• Salari brut base d’un treballador/a social del servei d’SBAS: Salari brut anual del lloc de treball de
treballador/a social del SBAS (sou base + complement de destí + complement específic) d'acord amb
les dedicacions horàries base o estàndard de cada ajuntament, sense considerar els complements
salarials personals i els relacionats amb els conceptes de prolongació de jornada, nocturnitat i/o
festivitat, antiguitat i els complements personals transitoris. Font: "Estudi de les Retribucions de
Personal" de la Diputació de Barcelona, a partir de les dades facilitades per part dels departaments de
recursos humans dels municipis respectius. Diputació de Barcelona (Recursos Humans). Recursos
Humans dels Ajuntaments.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 28.609€
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% de professionals del servei fixes respecte el total de professionals
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el total de professionals del servei d’SBAS que ocupen places d'educador/a social i
treballador/a social (entre 01/01 i 31/12 de l'any en estudi) de tipus fix respecte el nombre total de treballadors/es
socials i educadors/es socials del servei d’SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Nombre total de treballador/es socials i educador/es socials fixes
Nombre total de treballadors/es socials i educadors/es socials dels SBAS

X 100

Variables emprades:
• Nombre total de treballador/es socials i educador/es socials fixes: Són les persones que han ocupat
als SBAS places d'educador/a social i treballador/a social (entre 01/01 i 31/12 de l'any en estudi) de
tipus fix: relació contractual directa amb l'ens local de caràcter indefinit (independentment que la
relació contractual sigui laboral o funcionarial). En cas de dedicació parcial es comptabilitzarà
proporcionalment. Font: Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida
Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Nombre total de treballadors/es socials i educadors/es socials del servei d’SBAS: Nombre de
professionals que han ocupat als SBAS places de treballador/a social i educador/a social, entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de l’any en estudi. Concretament és el nombre de places efectivament
ocupades, incloent interins. Les persones amb jornada reduïda hauran de ser comptabilitzades de
manera proporcional. Font: Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida
Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 51%

Municipis participants: 55

Promoure un
positiu
perpels
als treballadors
Promoure
unclima
climalaboral
laboral
positiu
treballadors
% d’hores de baixa sobre hores de conveni de tot el personal dels SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador és el percentatge d’hores de baixa de tot el personal del servei d’SBAS, respecte les hores
ordinàries previstes per conveni. És un element per analitzar el clima laboral del servei (SBAS).
Nombre total d’hores de baixa de totes les persones que treballen als
SBAS, al llarg de l’any
Fórmula de
x 100
Nombre total d'hores anuals de conveni per tots/es els/les
càlcul:
treballadors/es socials, al llarg de l'any + Nombre total d'hores anuals
de conveni per tots/es els/les educadors/es socials, al llarg de l'any
Variables emprades:
• Hores anuals de baixa i indisposició del personal (SBAS): S'inclou el total d'hores de baixa i
d'indisposicions (indisposició laboral transitòria i accidents de treball) del conjunt de persones que
treballen al servei d’SBAS, durant tot l’any. No es consideren les hores de permís per
maternitat/paternitat ni totes les llicències (matrimoni, examen, malaltia de familiar, etc.). Font: Sistema
d'informació del servei d’SBAS.
• Nombre total d'hores anuals de conveni per tots/es els/les treballadors/es socials, al llarg de l'any:
Nombre total d’hores de servei per conveni als SSB per professionals d’aquesta categoria durant tot
l’any. En el cas de dedicacions parcials, es comptabilitza la part que correspongui. Font: Sistema
d'informació del servei d’SBAS.
• Nombre total d'hores anuals de conveni per tots/es els/les educadors/es socials, al llarg de l'any:
Nombre total d’hores de servei per conveni a l’SBAS per professionals d’aquesta categoria durant tot
l’any. En el cas de dedicacions parcials, es comptabilitza la part que correspongui. Font: Sistema
d'informació del servei d’SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 6,3%

Municipis participants: 47

34

Fase de disseny

84

Cercles de comparació
intermunicipal

#DibaOberta

Fase de disseny

Millorarles
les habilitats
alstreballadors
treballadors
Millorar
habilitatsper
dels
Hores anuals de formació per professional del servei d’SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador identifica la durada i/o intensitat de la formació que reben els professionals del servei d’SBAS.
És una aproximació a l'esforç municipal per garantir una formació continuada als treballadors/es i educadors/es
socials dels Serveis Bàsics d’Atenció Social.
Nombre total d’hores de formació de treballadors/res socials i educadors/es socials
Fórmula de
dels SBAS
càlcul:
Nombre total de treballadors/es socials i educadors/es socials dels SBAS
Variables emprades:
• Nombre total d’hores de formació de treballadors/res socials i educadors/es socials del servei d’SBAS:
Sumatori de les hores d’assistència i participació a activitats de formació continuada de treballadors/es
socials i educadors/es socials del servei d’SBAS relacionades amb el lloc de treball. S’entendrà per
hores de formació les proposades i/o autoritzades per l’Ajuntament, i que estiguin justificades
documentalment. Font: Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida
Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Nombre total de treballadors/es socials i educadors/es socials del servei d’SBAS: Nombre de
professionals que han ocupat als SBAS places de treballador/a social i educador/a social, entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de l’any en estudi. Concretament, és el nombre de places efectivament
ocupades, incloent interins. Les persones amb jornada reduïda hauran de ser comptabilitzades de
manera proporcional. Font: Epígraf 3 de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida
Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 25
Municipis participants: 54
Valor de referència (bench): 40-50 hores anuals

% de professionals que han realitzat supervisió externa de casos
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el percentatge de personal tècnic (educadors/es socials i treballadors/es socials) que
han participat en la supervisió externa de casos i és una aproximació a l’esforç municipal de suport als
professionals en el desenvolupament de la seva tasca.
Fórmula de
càlcul:

Nombre total de professionals del servei d’SBAS que han realitzat
supervisió externa de casos

x 100

Nombre total de treballadors/es socials i educadors/es socials dels SBAS

Variables emprades:
• Nombre total de professionals del servei d’SBAS que han realitzat supervisió externa de casos: Es
comptabilitzaran aquells/es professionals (educadors/es i treballadors/es socials) que hagin fet
supervisió externa de casos. Tot i que l'indicador mesura el nombre de professionals individuals que
van rebre supervisió externa, una sessió de supervisió d’equip es comptabilitzarà per a tots els
membres de l’equip. En el cas que el o la professional que hagi participat de la supervisió tingui una
dedicació parcial es comptabilitzarà la part proporcional que correspongui. Font: Epígraf 3 de la Fitxa
d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Nombre total de treballadors/es socials i educadors/es socials del servei d’SBAS: Nombre de
professionals que han ocupat als SBAS places de treballador/a social i educador/a social, entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de l’any en estudi. Concretament, és el nombre de places efectivament
ocupades, incloent interins. Les persones amb jornada reduïda hauran de ser comptabilitzades de
manera proporcional. Font: Sistema d'informació del SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 82%

Municipis participants: 57

Valor de referència (bench): 100%
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IV.
ECONÒMICA
d) DIMENSIÓ
Dimensió:
Economia
Disposar
recursos
adequats
Disposardels
dels
recursos
adequats
Despesa corrent del servei d’SBAS per habitant
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra la despesa corrent dels Serveis Bàsics d’Atenció Social per habitant i l’esforç municipal
respecte un dels serveis centrals dels Serveis Socials.
Fórmula de
càlcul:

Despeses corrents del Servei Bàsic d'Atenció Social (SBAS)
Habitants

Variables emprades:
• Despeses corrents del servei (SBAS): Inclou les obligacions reconegudes consolidades (pressupost
liquidat) de la despesa corrent, és a dir, dels Capítols 1, 2 i 4 del servei del SBAS. No inclou SSAD,
centres oberts, ni centres residencials d’estada limitada. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font: Instituto
Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 22,6€

Municipis participants: 57

Pes del servei d’ SBAS dins del pressupost municipal dels Serveis Socials Bàsics (SSB)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador calcula el percentatge que suposa la despesa corrent del SBAS, sobre el total de les despeses
corrents del pressupost de Serveis Socials Bàsics (SSB). Mostra la disponibilitat de recursos pel SBAS, en relació
amb la resta de Serveis Socials Bàsics.
Despeses corrents del servei (SBAS)
Fórmula de
càlcul:

Despesa corrent dels SSB: Capítol I (SSB) + Capítol II (SSB) +
Capítol IV (SSB)

x 100

Variables emprades:
• Despeses corrents del servei (SBAS): Inclou les obligacions reconegudes consolidades (pressupost
liquidat) de la despesa corrent, és a dir, dels Capítols 1, 2 i 4 del servei del SBAS. No inclou SSAD,
centres oberts, ni centres residencials d’estada limitada. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
• Despesa corrent dels SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics, incloses en: Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat
Social), Capítol 2 (Béns corrents i serveis) i el Capítol 4 (Transferències corrents). Aquestes dades
corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 39,7%
Municipis participants: 56
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Despesa corrent del servei d’ SBAS destinada a prestacions econòmiques d’urgència social per
habitant
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra la despesa corrent dels Serveis Bàsics d’Atenció Social per habitant destinada a les
prestacions econòmiques d’urgència social.
Fórmula de
càlcul:

Despesa corrent destinada a prestacions econòmiques d'urgència social SBAS
Habitants

Variables emprades:
• Despesa corrent destinada a prestacions econòmiques d'urgència social SBAS: Despesa corrent
destinada a prestacions econòmiques d'urgència social per tal de donar suport econòmic a persones
usuàries del SBAS, al llarg de l'any. Font: Dades de l'epígraf 1.7 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica
a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font: Instituto
Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 8,1€

Municipis participants: 59

Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica per habitant
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra la despesa corrent dels Serveis Bàsics d’Atenció Social per habitant destinada a les
prestacions, serveis i projectes per pal·liar la vulnerabilitat econòmica
Fórmula de
càlcul:

Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la
vulnerabilitat econòmica per habitant

Habitants
Variables emprades:
• Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica per
habitant: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de les despeses de Serveis residencials d'estada
limitada (epígraf 1.3 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL), Serveis de Menjador (epígraf 1.4), Prestacions
econòmiques d'urgència social (epígraf 1,7) i qualsevol servei i projecte relacionat amb la vulnerabilitat
econòmica inclòs a l'apartat Altres (epígraf 1.9). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). També
cal incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB però no
incloses al RUDEL.
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font: Instituto
Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 13,5€
Municipis participants: 55
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% despesa en manutenció i roba s/total de despesa corrent en prestacions, serveis i projectes
per pal·liar la vulnerabilitat econòmica
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el pes de la despesa corrent dels Serveis Bàsics d’Atenció Social destinada a manutenció
i roba sobre el total de la despesa corrent destinada a les prestacions, serveis i projectes per pal·liar la
vulnerabilitat econòmica. Permet conèixer a què destinen els ens locals la despesa corrent destinada a les
prestacions, serveis i projectes per pal·liar la vulnerabilitat econòmica, i quin és el pes que té cada un dels
conceptes, en aquest cas, la manutenció.
Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica destinada a manutenció i roba
Fórmula de
x 100
càlcul:
Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la
vulnerabilitat econòmica per habitant
Variables emprades:
• Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica destinada a
manutenció i roba: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes relatius a les necessitats
vinculades a la manutenció i roba. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de les despeses de Serveis
de Menjador Social (epígraf 1.4 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de
planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals del RUDEL),de les Prestacions
econòmiques d'urgència social relacionades amb la manutenció i roba (epígraf manutenció a l'apartat 5 de
la fitxa 1 del RUDEL) i qualsevol servei i projecte relacionat amb la manutenció econòmica inclòs a
l'apartat Altres (epígraf 1.9 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació
de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals del RUDEL). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació i de la Fitxa 1 de la Recollida Unificada de Dades dels
Ens Locals (RUDEL). També cal incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica
gestionades des dels SSB però no incloses al RUDEL.
• Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica per
habitant: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de les despeses de Serveis residencials d'estada
limitada (epígraf 1.3 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL), Serveis de Menjador (epígraf 1.4), Prestacions
econòmiques d'urgència social (epígraf 1,7) i qualsevol servei i projecte relacionat amb la vulnerabilitat
econòmica inclòs a l'apartat Altres (epígraf 1.9). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). També
cal incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB però no
incloses al RUDEL.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 24,7€
Municipis participants: 51
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% despesa en habitatge i subministraments s/total de despesa corrent en prestacions, serveis i
projectes per pal·liar la vulnerabilitat econòmica
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el pes de la despesa corrent dels Serveis Bàsics d’Atenció Social destinada a habitatge i
subministraments sobre el total de la despesa corrent destinada a les prestacions, serveis i projectes per pal·liar la
vulnerabilitat econòmica. Permet conèixer a què destinen els ens locals la despesa corrent destinada a les
prestacions, serveis i projectes per pal·liar la vulnerabilitat econòmica, i quin és el pes que té cada un dels
conceptes, en aquest cas, l’habitatge i subministraments.
Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica destinada a habitatge i subministraments
Fórmula de
x 100
càlcul:
Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la
vulnerabilitat econòmica per habitant
Variables emprades:
• Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica destinada a
habitatge i subministraments: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes relatius a les
necessitats vinculades a l'habitatge i els subministraments. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de
les despeses de Serveis residencials d'estada limitada (epígraf 1.3 de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
RUDEL), de les Prestacions econòmiques d'urgència social relacionades amb l'habitatge i els
subministraments (epígrafs habitatge i subministraments a l'apartat 5 de la fitxa 1 del RUDEL) i qualsevol
servei i projecte relacionat amb l'habitatge i subministraments inclòs a l'apartat Altres (epígraf 1.9 de la
Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de
Dades dels Ens Locals del RUDEL). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). També cal
incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB però no
incloses al RUDEL.
• Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica per
habitant: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de les despeses de Serveis residencials d'estada
limitada (epígraf 1.3 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL), Serveis de Menjador (epígraf 1.4), Prestacions
econòmiques d'urgència social (epígraf 1,7) i qualsevol servei i projecte relacionat amb la vulnerabilitat
econòmica inclòs a l'apartat Altres (epígraf 1.9). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). També
cal incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB però no
incloses al RUDEL.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 26,5€
Municipis participants: 51
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% despesa socioeducativa s/total de despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per
pal·liar la vulnerabilitat econòmica
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el pes de la despesa corrent dels Serveis Bàsics d’Atenció Social destinada a l’àmbit
socioeducatiu sobre el total de la despesa corrent destinada a les prestacions, serveis i projectes per pal·liar la
vulnerabilitat econòmica. Permet conèixer a què destinen els ens locals la despesa corrent destinada a les
prestacions, serveis i projectes per pal·liar la vulnerabilitat econòmica, i quin és el pes que té cada un dels
conceptes, en aquest cas, el socioeducatiu.
Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica de l'àmbit socioeducatiu
Fórmula de
x 100
càlcul:
Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la
vulnerabilitat econòmica per habitant
Variables emprades:
• Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica de l'àmbit
socioeducatiu: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes relatius a les necessitats
vinculades a la vulnerabilitat econòmica a l'àmbit socioeducatiu. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma
de les despeses de les Prestacions econòmiques d'urgència social relacionades amb l'àmbit socioeducatiu
(resposta oberta de prestacions de l'àmbit socioeducatiu a l'epígraf altres de l'apartat 5 de la fitxa 1 del
RUDEL) i qualsevol servei i projecte relacionat amb l'àmbit socioeducatiu inclòs a l'apartat Altres (epígraf
1.9 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida
Unificada de Dades dels Ens Locals del RUDEL). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). També
cal incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB però no
incloses al RUDEL.
• Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica per
habitant: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de les despeses de Serveis residencials d'estada
limitada (epígraf 1.3 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL), Serveis de Menjador (epígraf 1.4), Prestacions
econòmiques d'urgència social (epígraf 1,7) i qualsevol servei i projecte relacionat amb la vulnerabilitat
econòmica inclòs a l'apartat Altres (epígraf 1.9). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). També
cal incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB però no
incloses al RUDEL.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 35,5€
Municipis participants: 51
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% altres despeses s/total de despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per pal·liar la
vulnerabilitat econòmica
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el pes de la despesa corrent dels Serveis Bàsics d’Atenció Social destinada a altres
despeses sobre el total de la despesa corrent destinada a les prestacions, serveis i projectes per pal·liar la
vulnerabilitat econòmica. Permet conèixer a què destinen els ens locals la despesa corrent destinada a les
prestacions, serveis i projectes per pal·liar la vulnerabilitat econòmica, i quin és el pes que té cada un dels
conceptes, en aquest cas, a altres despeses no integrades en cap dels conceptes anteriors.
Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica destinada a altres àmbits
Fórmula de
x 100
càlcul:
Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la
vulnerabilitat econòmica per habitant
Variables emprades:
• Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica destinada a
altres àmbits: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes relatius a altres necessitats no
incloses a les variables anteriors. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de les despeses de les
Prestacions econòmiques d'urgència social no incloses a les variables anteriors (resposta oberta de
prestacions no incloses a les variables anteriors a l'epígraf altres de l'apartat 5 de la fitxa 1 del RUDEL) i
qualsevol servei i projecte no incloses a les variables anteriors inclòs a l'apartat Altres (epígraf 1.9 de la
Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de
Dades dels Ens Locals del RUDEL). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). També cal
incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB però no
incloses al RUDEL.
• Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica per
habitant: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de les despeses de Serveis residencials d'estada
limitada (epígraf 1.3 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL), Serveis de Menjador (epígraf 1.4), Prestacions
econòmiques d'urgència social (epígraf 1,7) i qualsevol servei i projecte relacionat amb la vulnerabilitat
econòmica inclòs a l'apartat Altres (epígraf 1.9). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). També
cal incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB però no
incloses al RUDEL.
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font: Instituto
Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 13,3€
Municipis participants: 51
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Finançar
el servei
Finançaradequadament
adequadament
el servei
% d’autofinançament per taxes i preus públics
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el percentatge de les despeses corrents del SBAS que són finançades amb taxes i preus
públics. És una valoració del pes dels ingressos aportats per les persones usuàries en el finançament del servei i
una mostra del grau d’autofinançament del SBAS.
Fórmula de
càlcul:

Ingressos per taxes i preus públics (SBAS)
Despeses corrents del servei (SBAS)

x 100

Variables emprades:
• Ingressos per taxes i preus públics (SBAS): Ingressos directes meritats (ingressos reconeguts) per
l’actuació del SBAS. S’inclouen els ingressos reconeguts del Capítol 3 (taxes, preus públics i altres
ingressos), provinents de les persones usuàries com a contraprestació de qualsevol servei del SBAS.
Aquestes dades corresponen a l’any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
• Despeses corrents del servei (SBAS): Inclou les obligacions reconegudes consolidades (pressupost
liquidat) de la despesa corrent, és a dir, dels Capítols 1, 2 i 4 del servei del SBAS. No inclou SSAD,
centres oberts, ni centres residencials d’estada limitada. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 0,1%

Municipis participants: 57

% de finançament per aportacions d’altres institucions
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull el percentatge de les despeses corrents del servei d’SBAS que són finançades amb
aportació d’altres institucions. És una valoració del pes dels ingressos procedents d’institucions diferents de la
municipal i una mostra del grau d’autofinançament del servei.
Fórmula de
càlcul:

Aportacions d’altres institucions (SBAS)
Despeses corrents del servei (SBAS)

x 100

Variables emprades:
• Aportacions d’altres institucions (SBAS): Ingressos directes reconeguts en el Capítol 4 (Transferències
corrents) d'altres institucions atribuïbles als Equips Bàsics d'Atenció Social. Aquestes dades corresponen
a l’any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de
planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Despeses corrents del servei (SBAS): Inclou les obligacions reconegudes consolidades (pressupost
liquidat) de la despesa corrent, és a dir, dels Capítols 1, 2 i 4 del servei d’SBAS. No inclou SSAD, centres
oberts, ni centres residencials d’estada limitada. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 39,8%

Municipis participants: 55

42

Fase de disseny

92

Cercles de comparació
intermunicipal

#DibaOberta

Fase de disseny

% de finançament per part de l’Ajuntament
Explicació de l’indicador:
% de finançament per part de l’Ajuntament
Aquest indicador estableix el percentatge de les despeses corrents del servei d’SBAS que són finançades amb
Explicació
de l’indicador:
aportació municipal.
És una aproximació al grau de finançament municipal del servei.
Aquest indicador estableix el percentatge de les despeses corrents del servei d’SBAS que són finançades amb
Aportacions
de l’Ajuntament
(SBAS)
aportació de
municipal. És una aproximació
al grau
de finançament
municipal del servei.
Fórmula
x 100
càlcul:
Despeses
corrents
del servei (SBAS)
(SBAS)
Aportacions
de l’Ajuntament
Fórmula de
x 100
Variables
emprades:
càlcul:
Despeses corrents del servei (SBAS)
• Aportacions de l’Ajuntament (SBAS): Es calcula com a resultat de l’operació següent: Despeses corrents
Variables
emprades:
del servei
(SBAS) - Ingressos per taxes i preus públics (SBAS) – Aportacions d’altres institucions (SBAS).
• Aportacions
(SBAS):
Es calcula
com aa resultat
l’operació
següent:
Despeses
corrents
Font: Dades de l’Ajuntament
la Fitxa FIEEP
d'informació
econòmica
efectes de
estadístics
i de
planificació
de la Recollida
del servei de
(SBAS)
Ingressos
per taxes
i preus públics (SBAS) – Aportacions d’altres institucions (SBAS).
Unificada
Dades- dels
Ens Locals
(RUDEL).
Font: Dadescorrents
de la Fitxa
econòmica
a efectes estadístics
i de planificació
de (pressupost
la Recollida
• Despeses
del FIEEP
serveid'informació
(SBAS): Inclou
les obligacions
reconegudes
consolidades
Unificada
delaDades
delscorrent,
Ens Locals
liquidat) de
despesa
és a (RUDEL).
dir, dels Capítols 1, 2 i 4 del servei d’SBAS. No inclou SSAD, centres
• Despeses
correntsresidencials
del serveid’estada
(SBAS):limitada.
Inclou Font:
les obligacions
reconegudes
(pressupost
oberts, ni centres
Dades de la
Fitxa FIEEP consolidades
d'informació econòmica
a
liquidat)estadístics
de la despesa
corrent, és de
a dir,
dels Capítols
1, 2 i de
4 del
servei
d’SBAS.
No inclou
SSAD, centres
efectes
i de planificació
la Recollida
Unificada
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Valor mitjà de l’indicador 2016: 60,2%

Municipis participants: 55
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el servei
servei aauns
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unitaris
adequats
Oferir
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costos
unitaris
adequats

Despesa corrent del servei d’SBAS per persona usuària

Explicació de l’indicador:
Despesa corrent del servei d’SBAS per persona usuària
Aquest indicador mostra la despesa corrent per persona usuària, és a dir, la despesa unitària per persona
Explicació
l’indicador:
usuària delsde
Serveis
Bàsics d’Atenció Social.
Aquest indicador mostra la despesa corrent per persona usuària, és a dir, la despesa unitària per persona
Despeses corrents del servei (SBAS)
usuària
dels de
Serveis Bàsics d’Atenció Social.
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càlcul:
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d'Atenció Social
Despeses
corrents
del servei
(SBAS)
Fórmula de
càlcul:
Variables
emprades:
Persones usuàries ateses pels Serveis Bàsics d'Atenció Social
• Despeses corrents del servei (SBAS): Inclou les obligacions reconegudes consolidades (pressupost
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de la despesa corrent, és a dir, dels Capítols 1, 2 i 4 del servei del SBAS. No inclou SSAD,
• Despeses
corrents
del servei
(SBAS): d’estada
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Font:
Ens Locals (RUDEL).
Epígraf 1.1 de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels
Valor mitjà de l’indicador 2016: 153,8€
Municipis participants: 55
Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 153,8€

Municipis participants: 55
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Despesa corrent destinada a prestacions econòmiques d'urgència social per unitat de
convivència amb expedient actiu al SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra la despesa corrent per unitat de convivència amb expedient actiu al SBAS dedicada a
prestacions econòmiques d’urgència social, és a dir, la despesa unitària a prestacions d’urgència social per unitat
de convivència dels Serveis Bàsics d’Atenció Social.
Fórmula de
càlcul:

Despesa corrent destinada a prestacions econòmiques d'urgència social SBAS
Nombre total d'expedients familiars i/o convivencials actius al SBAS

Variables emprades:
• Despesa corrent destinada a prestacions econòmiques d'urgència social SBAS: Despesa corrent
destinada a prestacions econòmiques d'urgència social per tal de donar suport econòmic a persones
usuàries del SBAS, al llarg de l'any. Font: Dades de l'epígraf 1.7 de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
• Nombre total d'expedients familiars i/o convivencials actius al SBAS: Nombre total d'expedients
familiars i/o convivencials actius al SBAS amb els que s'ha mantingut almenys una entrevista, ja sigui
en dependències municipals o a domicili, al llarg de l'any amb qualsevol dels seus components per
part de qualsevol dels professionals.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 100,8€

Municipis participants: 54

Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica per unitat de convivència amb expedient actiu al SBAS
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra la despesa corrent per unitat de convivència amb expedient actiu al SBAS dedicada a
pal·liar la vulnerabilitat econòmica, és a dir, la despesa unitària a prestacions per pal·liar la vulnerabilitat per
unitat de convivència dels Serveis Bàsics d’Atenció Social.
Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la
Fórmula de
vulnerabilitat econòmica per habitant
càlcul:
Nombre total d'expedients familiars i/o convivencials actius al SBAS
Variables emprades:
• Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat econòmica per
habitant: Despesa corrent adreçada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica. Inclou capítols 1, 2 i 4. Resulta de la suma de les despeses de Serveis residencials d'estada
limitada (epígraf 1.3 de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL), Serveis de Menjador (epígraf 1.4), Prestacions
econòmiques d'urgència social (epígraf 1,7) i qualsevol servei i projecte relacionat amb la vulnerabilitat
econòmica inclòs a l'apartat Altres (epígraf 1.9). Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). També
cal incloure despeses relacionades amb la vulnerabilitat econòmica gestionades des dels SSB però no
incloses al RUDEL.
• Nombre total d'expedients familiars i/o convivencials actius al SBAS: Nombre total d'expedients familiars
i/o convivencials actius al SBAS amb els que s'ha mantingut almenys una entrevista, ja sigui en
dependències municipals o a domicili, al llarg de l'any amb qualsevol dels seus components per part de
qualsevol dels professionals.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 174,5€

Municipis participants: 51
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INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS
Els Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SSAD) és un
conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realit
zen bàsicament a la llar de la persona i/o família, diri
gides a proporcionar atencions personals, ajuda a la
llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb
dificultats de desenvolupament o d’integració social
o manca d’autonomia personal. El Servei d’Ajuda a
Domicili pot complementar-se amb altres modalitats
d’atenció com és el servei de bugaderia, podologia,
menjador a domicili, teleassistència, ajudes tècniques
i adaptatives de la llar, serveis d’altres xarxes assisten
cials, entre d’altres.

METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ
D’INDICADORS
Els indicadors que es presenten a continuació van ser
seleccionats per un grup de tècnics municipals en el
marc de la Onzena Edició de Cercles de Comparació
Intermunicipal, amb la participació de l’Oficina de Su
port Tècnic de Serveis Socials de l’Àrea de Benestar
Social i del Servei de Programació de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns, i s’estructuren en quatre dimensions
de meta:
♦♦

Encàrrec polític / Estratègic

♦♦

Usuari / Client

♦♦

Valors Organitzatius / Recursos Humans

♦♦

Econòmica

Els objectius dels SSAD són:
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Promoure una millor qualitat de vida de les perso
nes residents en el municipi.
Evitar l’internament a centres assistencials de les
persones (ancians, adults o infants), sempre que
sigui possible i desitjable de romandre en el seu
entorn sociofamiliar habitual.
Prevenir situacions de crisi familiar que perjudi
quin alguns membres.
Proporcionar elements formatius i estructuradors
a famílies desorganitzades o desestructurades.
Proporcionar suport tècnic i assistencial a famílies
en situació de crisi perquè la qualitat de vida no
es deteriori.
Elevar i estimular els nivells d’autonomia i indepen
dència de les persones.

Així mateix, s’incorporen alguns indicadors d’entorn,
que ajuden a contextualitzar el municipi.

FONT DE LES DADES
Les dades per elaborar aquests indicadors van ser fa
cilitades pels diversos Ajuntaments, que les van reme
tre al Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Per
sones de la Diputació de Barcelona. La validació de les
dades es va realitzar per part de la mateixa Àrea de
Benestar Social.
Han participat 55 municipis de la província de Barcelo
na, així com Amposta, Tarragona, Reus i Lleida.

Donar suport i desenvolupar les capacitats perso
nals per a la integració en la convivència familiar i
comunitària.
Facilitar els mitjans necessaris que possibilitin el
retorn al seu entorn natural d’aquelles persones
que, per manca de recursos socials o per determi
nades circumstàncies socials, no trobaren respos
ta a la seva demanda en el propi hàbitat i hague
ren d’abandonar-lo.
Comptar amb un ventall més ample de possibi
litats i serveis socials de caràcter preventiu i de
diagnòstic.
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a) Dimensió: Encàrrec Polític / Estratègic

I. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC / ESTRATÈGIC

GENERAL
GENERAL
Adequar
el servei
la demanda
ciutadana
(cobertura)
Adequar
el servei
a la a
demanda
ciutadana
(cobertura)
% persones usuàries de SSAD de 65 anys i més sobre el total d’habitants de 65 anys i més
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el percentatge de persones de 65 anys o més que són usuàries dels Serveis
Socials d’Atenció Domiciliària. Identifica el grau de cobertura de la població municipal inclosa en aquest tram
d'edat.
Fórmula de càlcul:

Persones usuàries dels SSAD de 65 anys i més
Habitants de 65 anys i més

x 100

Variables emprades:
• Persones usuàries dels SSAD de 65 anys i més: S’inclouen totes les persones de 65 anys i més que
siguin usuàries del serveis de SSAD. El SSAD inclou els serveis de: servei d’ajuda domiciliària,
teleassistències, àpats a domicili, neteges, altres (inclou arranjaments). S’inclouen les persones
usuàries ateses per serveis propis i externalitzats. En cas que una persona rebi diferents serveis SSAD,
tan sols s'ha de comptabilitzar UNA vegada. El nombre de persones usuàries pot ser diferent del
nombre de domicilis atesos, perquè pot haver més d’una persona usuària –amb un pla d’intervenció
actiu- en un mateix domicili. Font: Protocol de dades estadístiques dels Serveis Socials d’Atenció
Domiciliària.
• Nombre d’habitants de 65 anys i més: Nombre de persones empadronades al municipi que a 1 de
gener de l'any en estudi tenen 65 anys o més (d'acord amb la població oficial aprovada pel ple
municipal). Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 13,8%

Municipis participants: 55
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% de persones usuàries de SSAD de 85 anys i més sobre el total d’habitants de 85 anys i
més
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el percentatge de persones de 85 anys o més que són usuàries dels Serveis
Socials d’Atenció Domiciliària. Identifica el grau de cobertura de la població municipal inclosa en aquest tram
d'edat.
Persones usuàries dels SSAD de 85 anys i més
Fórmula de càlcul:

x 100
Habitants de 85 anys i més

Variables emprades:
• Persones usuàries dels SSAD de 85 anys i més: S’inclouen totes les persones de 85 anys i més
que siguin usuàries del serveis de SSAD. El SSAD inclou els serveis de: servei d’ajuda domiciliària,
teleassistències, àpats a domicili, neteges, altres (no s'inclouen els arranjaments).
S’inclouen les persones usuàries ateses per serveis propis i externalitzats. En cas que una
persona rebi diferents serveis SSAD, tan sols s'ha de comptabilitzar UNA vegada. El nombre de
persones usuàries pot ser diferent del nombre de domicilis atesos, perquè pot haver més d’una
persona usuària –amb un pla d’intervenció actiu- en un mateix domicili. Font: Aquesta dada es
prendrà del Protocol de dades estadístiques dels serveis socials d'atenció domiciliària o, en
defecte, de l'epígraf 5.1 de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada
de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Habitants de 85 anys i més: Nombre de persones empadronades al municipi que a 1 de gener de
l'any en estudi tenen 85 anys o més (d'acord amb la població oficial aprovada pel ple municipal).
Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 46,5%

Municipis participants: 56

% persones usuàries de SSAD sobre el total d’habitants
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el nombre de persones usuàries dels Serveis Socials d’Atenció a Domicili respecte
els habitants totals.
Nombre de persones usuàries de SSAD
Fórmula de càlcul:

Habitants

x 100

Variables emprades:
• Nombre de persones usuàries de SSAD: S’inclouen totes les persones que siguin usuàries del
serveis de SSAD. El SSAD inclou els serveis de: servei d’ajuda domiciliària, teleassistències,
àpats a domicili, neteges, altres (inclou arranjaments).
S’inclouen les persones usuàries ateses per serveis propis i externalitzats. En cas que una
persona rebi diferents serveis SSAD, tan sols s'ha de comptabilitzar una vegada. El nombre de
persones usuàries pot ser diferent del nombre de domicilis atesos, perquè pot haver més d’una
persona usuària –amb un pla d’intervenció actiu- en un mateix domicili. Font: Protocol de dades
estadístiques dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària .
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font:
Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 2,7%
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SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura)

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura)

Nombre de persones usuàries d’ajuda domiciliària per cada 1.000 habitants
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador és una aproximació al grau de cobertura del servei d’ajuda domiciliària sobre la població.
Fórmula de càlcul:

Persones usuàries del servei d’ajuda a domicili
Habitants

x 1000

Variables emprades:
• Persones usuàries del servei d’ajuda a domicili: S'entén per ajuda a domicili totes les accions de
suport i cura a la persona i la llar realitzades pels professionals de treball familiar, auxiliar de
gerontologia i auxiliar de la llar. S’inclouen tots els usuaris/ àries atesos per serveis propis i
externalitzats. El nombre d’usuaris/àries no té perquè coincidir amb el nombre de domicilis atesos,
ja que pot haver-hi més d’un usuari/ ària –amb un pla d’intervenció actiu- en un mateix domicili.
S’exclouen els/les usuaris/àries de teleassistències, menjars a domicili i neteges esporàdiques.
Font: Protocol de Dades Estadístiques dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària o, en defecte, de
l 'epígraf 5.1 Servei d'ajuda a domicili de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font:
Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 8,4‰
Municipis participants: 58

% de persones usuàries del servei d'ajuda domiciliària de 0-17 anys sobre el total
d'habitants de 0-17 anys
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el percentatge de persones de 0-17 anys que són usuàries del servei d'ajut a
domicili. Identifica el grau de cobertura del servei sobre la població municipal inclosa en aquest tram d'edat.

Fórmula de càlcul:

Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili de 017 anys
Habitants

x 100

Variables emprades:
• Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili de 0-17 anys: S'entén per ajuda a domicili totes les
accions de suport i cura a la persona i la llar realitzades pels professionals de treball familiar,
auxiliar de gerontologia i auxiliar de la llar. S’inclouen totes les persones usuàries de 0-17 anys
ateses per serveis propis i externalitzats. El nombre d’usuaris/àries no té perquè coincidir amb el
nombre de domicilis atesos, ja que pot haver-hi més d’un usuari/ ària –amb un pla d’intervenció
actiu- en un mateix domicili. S’exclouen els usuaris/àries de teleassistències, menjars a domicili i
neteges esporàdiques. Aquesta dada es prendrà de l 'epígraf 3.1.1. Servei d'ajuda a domicili de la
Fitxa de Serveis Socials Bàsics de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font:
Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 0,3%
Municipis participants: 58
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% de persones usuàries del servei d’ajuda domiciliària de 65 anys i més sobre d’habitants
de 65 anys i més
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el percentatge de persones de 65 anys o més que són usuàries del servei d'ajut a
domicili. Identifica el grau de cobertura del servei sobre la població municipal inclosa en aquest tram d'edat.
Fórmula de càlcul:

Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili de 65 anys i més
Habitants de 65 anys i més

x 100

Variables emprades:
• Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili de 65 anys i més: S'entén per ajuda a domicili
totes les accions de suport i cura a la persona i la llar realitzades pels professionals de treball
familiar, auxiliar de gerontologia i auxiliar de la llar. S’inclouen totes les persones usuàries de 65
anys i més ateses per serveis propis i externalitzats. El nombre d’usuaris/ àries no té perquè
coincidir amb el nombre de domicilis atesos, ja que pot haver-hi més d’un usuari/ ària –amb un
pla d’intervenció actiu- en un mateix domicili. S’exclouen els usuaris/ àries de teleassistències,
menjars a domicili i neteges esporàdiques. Font: Protocol de Dades Estadístiques dels Serveis
Socials d'Atenció Domiciliària o, en defecte, de l 'epígraf 5.1 Servei d'ajuda a domicili de la Fitxa
d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
• Habitants de 65 anys i més: Nombre de persones empadronades al municipi que a 1 de gener de
l'any en estudi tenen 65 anys o més (d'acord amb la població oficial aprovada pel ple municipal).
Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 4%
Municipis participants: 57
Valor de referència (bench): 4%

Hores mensuals de prestació d’ajuda domiciliària per persona usuària per raó de la seva
situació de DEPENDÈNCIA
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura les hores mensuals d'ajuda domiciliària que rep un usuari/ària per la seva situació
de dependència, de manera que permet observar la intensitat del servei prestat.
Total d’hores anual de prestació del servei d'ajuda a
Fórmula de càlcul: domicili en raó de la seva situació de dependència
12
• Total d’hores anual de prestació del servei d'ajuda a domicili en raó de la seva situació de
dependència Total d’hores efectivament prestades en el domicili (exclou els desplaçaments,
formació dels/ de les professionals i coordinacions), a persones usuàries en raó de la seva situació
de dependència, realitzades pel total de treballadors/ es familiars propis/es i externalitzats/des i
altres professionals com auxiliars de la llar i gerontologia. Tant sols es consideraran els serveis
d’ajut a domicili (atenció personal i atenció domèstica). No s’inclouran àpats ni neteges
esporàdiques. Es comptabilitzarà el número d’hores realment realitzades cada mes de l’any.
Aquesta dada es prendrà , de l 'epígraf 3.1.1. Servei d'ajuda a domicili de la Fitxa de Serveis
Socials Bàsics de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 12
Municipis participants: 58

Fase de disseny
Cercles de comparació
intermunicipal

40

101

#DibaOberta

Fase de disseny

Hores mensuals de prestació d’ajuda domiciliària per persona usuària per raó de la seva
situació SOCIAL
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura les hores mensuals d'ajuda domiciliària que rep un usuari/ària per la seva situació
social, de manera que permet observar la intensitat del servei prestat.
Total d’hores anual de prestació del servei d'ajuda a
Fórmula de càlcul: domicili en raó de la seva situació de risc social
12
Variables emprades:
• Total d’hores anual de prestació del servei d'ajuda a domicili en raó de la seva situació de risc
social: Total d’hores efectivament prestades en el domicili (exclou els desplaçaments, formació
dels/ de les professionals i coordinacions), a persones usuàries en raó de la seva situació de
dependència, realitzades pel total de treballadors/ es familiars propis/es i externalitzats/des i altres
professionals com auxiliars de la llar i gerontologia. Tant sols es consideraran els serveis d’ajut a
domicili (atenció personal i atenció domèstica). No s’inclouran àpats ni neteges esporàdiques. Es
comptabilitzarà el número d’hores realment realitzades cada mes de l’any. Aquesta dada es
prendrà , de l 'epígraf 3.1.1. Servei d'ajuda a domicili de la Fitxa de Serveis Socials Bàsics de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 6,3
Municipis participants: 57

% de persones usuàries d’ajuda domiciliària per raó de la seva situació de dependència
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura la proporció de persones usuàries del servei d’ajuda a domicili que ho són per raó
de comptar amb el reconeixement de la seva situació de dependència (amb PIA de SAD). Permet observar,
de forma directa, el pes de les persones dependents en els serveis d’ajuda a domicili i indirectament,
conèixer el pes del SAD social.
Fórmula de
càlcul:

Persones usuàries del servei d’ajuda a domicili per raó de la seva situació de
dependència

x 100

Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili
Variables emprades:
• Persones usuàries del servei d’ajuda a domicili per raó de la seva situació de dependència: són
les persones usuàries ateses per serveis propis i externalitzats, que reben el servei d'ajuda a
domicili i el tenen acordat al Pla Individual d'Atenció (PIA). Font: Protocol de Dades Estadístiques
dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària o, en defecte, de l'epígraf 5.1 Servei d'ajuda a domicili
de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens
Locals (RUDEL).
• Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili: S'entén per ajuda a domicili totes les accions de
suport i cura a la persona i la llar realitzades pels professionals de treball familiar, auxiliar de
gerontologia i auxiliar de la llar. S’inclouen tots els usuaris/ àries atesos per serveis propis i
externalitzats. El nombre d’usuaris/ àries no té perquè coincidir amb el nombre de domicilis
atesos, ja que pot haver-hi més d’un usuari/ ària –amb un pla d’intervenció actiu- en un mateix
domicili. S’exclouen els usuaris/ àries de teleassistències, menjars a domicili i neteges
esporàdiques. Font: Protocol de Dades Estadístiques dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària
o, en defecte, de l'epígraf 5.1 Servei d'ajuda a domicili de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social
(EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 51,3%

Municipis participants: 58
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% de persones usuàries d’ajuda domiciliària per raó de la seva situació social
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura la proporció de persones usuàries del servei d’ajuda a domicili que ho són per raó
de la seva situació de vulnerabilitat i risc social. Permet observar, de forma directa, el pes de les persones
dependents en els serveis d’ajuda a domicili i indirectament, conèixer el pes del SAD social.
Fórmula de càlcul:

Persones usuàries del servei d’ajuda a domicili per raó social
Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili

x 100

Variables emprades:
• Persones usuàries del servei d’ajuda a domicili per raó social: Nombre total de persones usuàries
ateses per serveis propis i externalitzats, que reben el servei d'ajuda a domicili per raó de la seva
situació de vulnerabilitat i risc social. No s'inclouen les persones beneficiàries de la LAPAD i amb PIA,
però sí aquelles que puguin esdevenir beneficiaris de prestacions de la LAPAD en exercicis
posteriors. Font: Epígraf 5.1 Servei d'ajuda a domicili de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social
(EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Persones usuàries del servei d'ajuda a domicili: S'entén per ajuda a domicili totes les accions de
suport i cura a la persona i la llar realitzades pels professionals de treball familiar, auxiliar de
gerontologia i auxiliar de la llar. S’inclouen tots els usuaris/ àries atesos per serveis propis i
externalitzats. El nombre d’usuaris/ àries no té perquè coincidir amb el nombre de domicilis atesos, ja
que pot haver-hi més d’un usuari/ ària –amb un pla d’intervenció actiu- en un mateix domicili.
S’exclouen els usuaris/ àries de teleassistències, menjars a domicili i neteges esporàdiques. Font:
Protocol de Dades Estadístiques dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària o, en defecte, de l'epígraf
5.1 Servei d'ajuda a domicili de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida
Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 53,7%

Municipis participants: 58

% de persones usuàries amb PIA que contempli SSAD
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura la proporció de persones amb PIA Individual d’Atenció (PIA) que contempli el servei
d’ajuda a domicili respecte totes les persones amb PIA aprovat actiu en el municipi. Quantifica doncs, el grau
d’atorgament del servei d’ajuda a domicili en els PIA municipals.

Fórmula de càlcul:

Nombre total de persones usuàries del servei d'ajuda a domicili per raó de la
situació de dependència
Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d’Atenció (PIA)
vigent

x 100

Variables emprades:
• Nombre total de persones usuàries del servei d'ajuda a domicili per raó de la situació de
dependència: són les persones usuàries ateses per serveis propis i externalitzats, que reben el
servei d'ajuda a domicili i que el tenen acordat al Pla Individual d'Atenció (PIA). Font: Protocol de
Dades Estadístiques dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària o, en defecte, de l'epígraf 5.1 Servei
d'ajuda a domicili de la Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de
Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Nombre total de persones usuàries amb un Pla Individual d'Atenció (PIA) vigent: Nombre de
persones usuàries de les SBAS que tinguin un Pla Individual d'Atenció (PIA) vigent. Cal tenir en
compte tots els PIAS actius, a 31/12 de l’any en estudi, dels què sigui responsable del seu seguiment
del SBAS. Font: Sistema d'informació del SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 19,2%

Municipis participants: 49

Valor de referència (bench): 16%
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Servei
de Teleassistència
Domiciliària
Servei
de Teleassistència
Domiciliària
% de persones usuàries d’aparells de teleassistència de 65 anys i més sobre el total
d’habitants de 65 anys i més
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador és el percentatge de persones de 65 anys o més que són usuàries d'aparells de
teleassistència. Identifica el grau de cobertura del servei sobre la població municipal inclosa en aquest tram
d'edat.
Fórmula de càlcul:

Persones usuàries de telealarma o teleassistència de 65 anys i
més

x 100

Habitants de 65 anys i més
Variables emprades:
• Persones usuàries amb les què s'ha iniciat el servei de teleassistència, durant l'any: Es tindran en
compte tan sols els usuaris del servei de teleassistència de 65 anys i més. S’inclouen els usuaris/
àries atesos per serveis propis i externalitzats. Aquesta dada es prendrà del Registre de gestió del
servei de teleassistència de la Diputació de Barcelona. Aquells municipis que disposin de proveïdors
alternatius a la Diputació de Barcelona hauran de proporcionar la dada
• Habitants de 65 anys i més: Nombre de persones empadronades al municipi que a 1 de gener de
l'any en estudi tenen 65 anys o més (d'acord amb la població oficial aprovada pel ple municipal). Font:
Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 10,7%

Municipis participants: 59

Valor de referència (10%
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II. b)
DIMENSIÓ
USUARI / CLIENT
Dimensió:
Usuari

/ Client

GENERAL
GENERAL
Oferir
un servei
accessible
als usuaris/es
Oferir
un servei
accessible
als usuaris/es
% de persones usuàries SSAD exemptes de copagament
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador és el percentatge de persones usuàries SSAD exemptes de copagament. Identifica el grau
de cobertura del servei sobre la població municipal inclosa en aquest tram d'edat.
Nombre de persones usuàries SSAD exemptes de copagament
Fórmula de càlcul:

Nombre de persones usuàries de SSAD

x 100

Variables emprades:
• Nombre de persones usuàries SSAD exemptes de copagament: Es comptabilitzaran totes les
persones usuàries dels serveis SSAD (Servei ajuda a domicili, teleassistències, àpats a domicili,
neteges, arranjaments, etc.) que hagin restat EXEMPTES (o cost cero) d'efectuar una aportació
econòmica —a l'ajuntament o empresa prestadora— per a finançar una part del cost del servei/s
rebut/s. Font: Sistema d'informació del SSAD.
• Nombre de persones usuàries de SSAD: S’inclouen totes les persones que siguin usuàries del
serveis de SSAD. El SSAD inclou els serveis de: servei d’ajuda domiciliària, teleassistències,
àpats a domicili, neteges, altres (inclou arranjaments).
S’inclouen les persones usuàries ateses per serveis propis i externalitzats. En cas que una persona
rebi diferents serveis SSAD, tan sols s'ha de comptabilitzar una vegada. El nombre de persones
usuàries pot ser diferent del nombre de domicilis atesos, perquè pot haver més d’una persona
usuària –amb un pla d’intervenció actiu- en un mateix domicili. Font: Protocol de dades estadístiques
dels serveis socials d'atenció domiciliària.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 58,2%
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SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

SERVEI
D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
DOMICILIÀRIA.
Oferir
un servei
accessible
als usuaris
Oferir
un servei
accessible
als usuaris

Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del SAD social
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull la mitja de dies naturals que transcorren entre la sol·licitud d’atenció aprovada i la
prestació d’ajut domiciliari social. Informa sobre la capacitat de reacció del servei municipal per atendre la
demanda i, per tant, és una indicació de la llista d'espera.
Total dies transcorreguts entre sol·licitud aprovada i prestació del
SAD social
Fórmula de càlcul:

Nombre total de persones usuàries amb els què s'ha iniciat SAD
social, durant l'any

Variables emprades:
• Total de dies transcorreguts entre sol·licitud aprovada i prestació del SAD social: Sumatori de tots els
dies naturals transcorreguts per a tots els usuaris/ àries demandants, entre les sol·licituds d’atenció
aprovada i la prestació d’ajut domiciliari social. Els terminis d’espera començaran a comptar a partir del
coneixement i conformitat de l’usuari/ ària i professional, i en el moment en què el professional té a les
seves mans tota la documentació necessària. L'inici de la prestació correspondrà amb el
començament del tractament o inici de l'atenció en el domicili de l’usuari/ària. Font: Sistema
d’informació del SSAD.
• Nombre total de persones usuàries amb els què s'ha iniciat SAD social: Total de persones usuàries
que han demanat el servei per primera vegada durant l'any. El número d’usuaris/àries no té perquè
coincidir amb el número de domicilis atesos, ja que pot haver-hi més d’un usuari/ ària –amb un pla
d’intervenció actiu- en un mateix domicili (ajuts de lloguer,etc). S’exclouen els usuaris/ àries de
teleassistències, menjars a domicili i neteges esporàdiques. Font: Sistema d'informació del SSAD.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 10

Municipis participants: 52

Valor de referència (bench): 7 dies naturals
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Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud aprovada i la prestació del SAD
dependència
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull la mitja de dies naturals que transcorren entre la sol·licitud i la prestació d’ajut domiciliari
dependència. Informa sobre la capacitat de reacció del servei municipal per atendre la demanda i, per tant, és
una indicació de la llista d'espera.

Fórmula de càlcul:

Total dies transcorreguts entre sol·licitud d’atenció aprovada i la prestació del
SAD dependència
Nombre total de persones usuàries amb els què s'ha iniciat SAD dependència,
durant l'any

Variables emprades:
• Total dies transcorreguts entre sol·licitud d’atenció aprovada i la prestació del SAD dependència:
Sumatori de tots els dies naturals transcorreguts per a tots els usuaris/ àries demandants, entre les
sol·licituds d’atenció aprovada i la prestació d’ajut domiciliari dependència. Els terminis d’espera
començaran a comptar a partir del coneixement i conformitat de l’usuari/ària i professional, i en el
moment en què el professional té a les seves mans tota la documentació necessària. Font: Sistema
d’informació del SSAD.
• Nombre total de persones usuàries amb els què s'ha iniciat SAD dependència, durant l'any: Total de
persones usuàries que han demanat el servei per primera vegada durant l'any. El número
d’usuaris/àries no té perquè coincidir amb el número de domicilis atesos, ja que pot haver-hi més
d’un usuari/ ària –amb un pla d’intervenció actiu- en un mateix domicili. S’exclouen els usuaris/ àries
de teleassistències, menjars a domicili i neteges esporàdiques. Font: Sistema d'informació del SSAD.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 13

Municipis participants: 51

Valor de referència (bench): 7 dies naturals
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Oferirun
unservei
servei
accessible
als usuaris
de teleassistència
Oferir
accessible
als usuaris
de teleassistència
Temps mitjà (dies) transcorreguts entre la sol·licitud aprovada i la prestació del servei de
teleassistència
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull la mitja de dies naturals que transcorren entre la sol·licitud aprovada i la prestació del
servei de teleassistència. Informa sobre la capacitat de reacció del servei municipal per atendre la demanda i,
per tant, és una indicació de la llista d'espera.
Sumatori total dies transcorreguts entre sol·licitud aprovada i prestació del servei
de teleassistència
Fórmula de càlcul:
Nombre total de persones usuàries amb els què s'ha iniciat el servei de
teleassistència, durant l'any
Variables emprades:
• Sumatori total dies transcorreguts entre sol·licitud aprovada i prestació del servei de teleassistència:
Sumatori total de dies naturals transcorreguts per a tots els usuaris/àries demandants, entre les sol·licituds
d’atenció aprovades i l'inici de la prestació del servei de teleassistència. Els terminis d’espera començaran
a comptar a partir del moment en què la persona realitza la demanda. En el cas que sigui el professional el
que determina la necessitat d'aquest servei, es comptabilitzarà a partir de la data en què s'obté la
conformitat del ciutadà. L'inici del servei correspondrà amb el començament de l'atenció/assistència. Font:
Sistema d'informació del SSAD.
• Nombre total de persones usuàries amb els què s'ha iniciat el servei de teleassistència, durant l'any: Es
consideraran la suma de les persones usuàries amb teleassistència instal·lada (el determinant és la
disponibilitat per part de la persona d'un polsador -activador de la teleassistència) a 31/12 de l’any en
estudi, més les baixes registrades durant l'any. Inclou els aparells de teleassistència subvencionats per
l'Ajuntament a les persones usuàries perquè contractin un servei privat, així com aparells cedits per altres
administracions o entitats. Font: Registre de gestió del servei de teleassistència de la Diputació de
Barcelona i es contrastarà amb la informació del Protocol de dades estadístiques dels serveis social
d'atenció domiciliària.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 53
Municipis participants: 51
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c) Dimensió: Valors Organitzatius / RRHH
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III. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS / RECURSOS HUMANS
GENERAL
GENERAL
Promoure
un clima
positiu per
als treballadors
Promoure
un laboral
clima laboral
positiu
pels treballadors
% d’hores de baixa sobre hores de conveni de tot el personal dels SSAD
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador és el percentatge d’hores de baixa de tot el personal dels SSAD, respecte les hores ordinàries
previstes per conveni. És un element per analitzar el clima laboral del servei (SSAD).
Nombre total d'hores de baixa de totes les persones d'atenció directa
del SSAD, al llarg de l'any (personal propi)
Fórmula de càlcul:

Nombre total d'hores anuals de conveni per personal atenció directa
SSAD

x 100

Variables emprades:
•

•

Nombre total d'hores de baixa de totes les persones d'atenció directa del SSAD, al llarg de l'any
(personal propi): S'inclou el total d'hores de baixa i d'indisposicions (indisposició laboral transitòria i
accidents de treball) del conjunt de treballadors/es d'atenció a les persones i d'atenció a la llar amb
contracte laboral directe que treballen als SSAD, durant tot l’any. No es consideren les hores de
permís per maternitat/paternitat ni totes les llicències (matrimoni, examen, malaltia de familiar,
etc.).Font: Sistema d'informació del SSAD.
Nombre total d'hores anuals de conveni per personal d’atenció directa SSAD: Sumatori del total
d'hores anuals treballades per la totalitat de treballadors/es d'atenció a les persones i d'atenció a la
llar propis/es, entre 01/01 i 31/12 de l'any en estudi (s'han de sumar les hores de les places
efectivament ocupades, incloent interins). Font:Sistema d'informació del SSAD.

Valor mitjà de l’indicador 2016: 3,9%

Fase de disseny

Cercles de comparació
intermunicipal

Municipis participants: 24
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SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA I
DOMICILIÀRIA
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA I DOMICILIÀRIA
Millorar les habilitats dels treballadors

Millorar les habilitats dels treballadors

% d’hores de prestació directa amb personal propi sobre el total d’hores d’atenció directa
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador és el percentatge d’hores de prestació directa amb personal propi, respecte el total d’hores
d’atenció directa.

Fórmula de càlcul:

Nombre total d'hores anuals de conveni per personal atenció
directa SSAD
Nombre total d'hores anuals de conveni per personal atenció
directa SSAD + Nombre total d'hores de prestació de serveis per
treballadors/es familiars externs/es

x 100

Variables emprades:
• Nombre total d'hores anuals de conveni per personal d’atenció directa SSAD: Sumatori del total d'hores
anuals treballades per la totalitat de treballadors/es d'atenció a les persones i d'atenció a la llar
propis/es, entre 01/01 i 31/12 de l'any en estudi (s'han de sumar les hores de les places efectivament
ocupades, incloent interins). Font:Sistema d'informació del SSAD.
• Nombre total d'hores de prestació de serveis per treballadors/es familiars externs/es: Es tracta del
nombre d'hores anuals contractades de treballadors/es familiars externs/es que s'han contractat entre
el 01/01 i el 31/12 de l'any en estudi. Font:Sistema d'informació del SSAD.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 10,1%

Municipis participants: 52
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d) Dimensió: Economia

IV. DIMENSIÓ ECONÒMICA
GENERAL
GENERAL

Disposar
dels recursos
adequats
Disposar
dels recursos
adequats
Despesa corrent del SSAD per habitant
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura la despesa corrent per habitant, és a dir la despesa mitja dels Serveis Socials
d'Atenció Domiciliària per habitant.
Fórmula de càlcul:

Despesa corrent del Servei d'Atenció al Domicili (SSAD) + Total d'ingressos
recaptats per les empreses prestadores de SSB
Habitants

Variables emprades:
• Despesa corrent del Servei d'Atenció al Domicili (SSAD): Es consideraran les obligacions
reconegudes consolidades o el pressupost executat en els seus Capítols 1, 2 i 4. S’inclou tant la
despesa per gestió directa com per gestió indirecta de tots els serveis següents: d’ajuda domiciliària,
teleassistències, àpats a domicili i neteges esporàdiques. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).
• Total d'ingressos recaptats per les empreses prestadores de SSB: Ingressos provinents de les
persones usuàries recaptats directament per les empreses prestadores de SSB de l'01/01 de l’any en
estudi al 31/12 de l’any en estudi. Font: Empreses prestadores
• Habitants: Nombre de persones empadronades al municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font:
Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 18,7 €
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Pes dels SSAD dins del pressupost dels SSB (%)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador calcula el percentatge que suposa la despesa corrent dels Serveis Socials d'Atenció
Domiciliària sobre el total de les despeses corrents dels Serveis Socials Bàsics.
Fórmula de càlcul:

Despeses corrents dels (SSAD) + Total d'ingressos recaptats per les
empreses prestadores de SSB
Despesa corrent dels SSB: Capítol I (SSB) + Capítol II (SSB) + Capítol IV
(SSB)

x 100

Variables emprades:
• Despeses corrents dels SSAD: Obligacions reconegudes consolidades dels Capítols 1 (Personal, inclosa
la Seguretat Social), 2 (Béns corrents i serveis, incloses les despeses externalitzades de les partides
227) i 4 (Transferències corrents). S’inclou la despesa per gestió directa i indirecta, mitjançant
contractació, per a prestar els serveis d’ajuda domiciliària, teleassistències, àpats a domicili i neteges
periòdiques. Aquestes dades corresponen a l’any natural en estudi. No s'inclouen els pagaments que
recapten les empreses prestadores directament. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica
a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Total d'ingressos recaptats per les empreses prestadores de SSB: Ingressos provinents de les persones
usuàries recaptats directament per les empreses prestadores de SSB de l'01/01 de l’any en estudi al
31/12 de l’any en estudi. Font: Empreses prestadores.
• Despesa corrent dels SSB: Sumatori del total de despeses (obligacions reconegudes) del pressupost
liquidat i consolidat dels Serveis Socials Bàsics, incloses en: Capítol 1 (Personal, inclosa la Seguretat
Social), Capítol 2 (Béns corrents i serveis) i el Capítol 4 (Transferències corrents). Aquestes dades
corresponen a l'any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 33%
Municipis participants: 56
Valor de referència (bench): 20%-30%
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Finançar
adequadament
el serveiel servei
Finançar
adequadament
% d'autofinançament per taxes i preus públics
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el percentatge de les despeses corrents del SSAD que són finançades amb taxes i
preus públics i recaptats per les empreses prestadores de SSB. És una valoració del pes dels ingressos aportats
per les persones usuàries en el finançament del servei i una mostra del grau d’autofinançament del SSAD.
Ingressos per usuaris/àries (SSAD) + Total d'ingressos recaptats per les
empreses prestadores de SSB
Fórmula de càlcul:
x 100
Despeses corrents dels (SSAD)
Variables emprades:
• Ingressos provinents de persones usuàries del SSAD: Aportació econòmica o pagaments realitzats per
usuaris/ àries de tots els serveis de SSAD, és a dir, serveis d’ajuda domiciliària, teleassistència, àpats i
neteges esporàdiques. S'inclouran els ingressos provinents de les persones usuàries, recaptats
directament per l'ajuntament mitjançant taxes i preus públics. No s'inclouen els pagaments recaptats
directament per les empreses prestadores. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a
efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Total d'ingressos recaptats per les empreses prestadores de SSB: Ingressos provinents de les persones
usuàries recaptats directament per les empreses prestadores de SSB de l'01/01 de l’any en estudi al 31/12
de l’any en estudi. Font: Empreses prestadores.
• Despeses corrents del (SSAD): Obligacions reconegudes consolidades dels Capítols 1 (Personal, inclosa
la Seguretat Social), 2 (Béns corrents i serveis, incloses les despeses externalitzades de les partides 227)
i 4 (Transferències corrents). S’inclou la despesa per gestió directa i indirecta, mitjançant contractació, per
a prestar els serveis d’ajuda domiciliària, teleassistències, àpats a domicili i neteges periòdiques. Aquestes
dades corresponen a l’any natural en estudi. Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 8,3%
Municipis participants: 54

% de finançament per aportacions d’altres institucions
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull el percentatge de les despeses corrents del SSAD que són finançades amb aportació
d’altres institucions. És una valoració del pes dels ingressos procedents d’institucions diferents de la municipal i
una mostra del grau d’autofinançament del servei.
Fórmula de càlcul:

Ingressos d’altres institucions (SSAD)
Despesa corrent dels (SSAD)

x 100

Variables emprades:
• Ingressos d’altres institucions (SSAD): Ingressos directes reconeguts en el Capítol 4 (Transferències
corrents) d'altres institucions atribuïbles als Serveis Socials d'Atenció Domiciliària. Aquestes dades
corresponen a l’any natural en estudi. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Despesa corrent del Servei d'Atenció al Domicili: Es consideraran les obligacions reconegudes
consolidades o el pressupost executat en els seus Capítols 1, 2 i 4. S’inclou tant la despesa per gestió
directa com per gestió indirecta de tots els serveis següents: d’ajuda domiciliària, teleassistències, àpats
a domicili i neteges esporàdiques. Aquestes dades corresponen a l’any natural en estudi. Font: Dades de
la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de
Dades dels Ens Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 56,1%
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% finançament per part de l’ajuntament
Explicació de l’indicador: % finançament per part de l’ajuntament
Aquest indicador
estableix el percentatge de les despeses corrents del SSAD que són finançades amb
Explicació
de l’indicador:
aportació
municipal.
És una
aproximacióde
al les
grau
de finançament
servei.
Aquest indicador estableix
el percentatge
despeses
correntsmunicipal
del SSADdel
que
són finançades amb
aportació municipal. És una aproximació
al
grau
de
finançament
municipal
del
servei.
Aportacions de l’ajuntament (SSAD)
Fórmula de càlcul:
x 100
Aportacions
de corrents
l’ajuntament
Despeses
dels (SSAD)
SSAD
Fórmula de càlcul:
x 100
Variables emprades:
Despeses corrents dels SSAD
• Aportació
de l’Ajuntament (SSAD): Es calcula com a resultat de l’operació següent: Despeses
Variables
emprades:
corrents de
del l’Ajuntament
servei (SSAD)
- Ingressos
per taxes
públics
(SSAD) –següent:
Aportacions
d’altres
• Aportació
(SSAD):
Es calcula
com i apreus
resultat
de l’operació
Despeses
institucions
(SSAD).
Font:
Ajuntament
(Intervenció).
corrents del servei (SSAD) - Ingressos per taxes i preus públics (SSAD) – Aportacions d’altres
• institucions
Despeses(SSAD).
correntsFont:
dels Ajuntament
SSAD: Obligacions
reconegudes consolidades dels Capítols 1 (Personal,
(Intervenció).
inclosa
la
Seguretat
Social),
2
(Béns
corrents
i serveis, incloses
les despeses
externalitzades
de les
• Despeses corrents dels SSAD: Obligacions reconegudes
consolidades
dels Capítols
1 (Personal,
partides
227)
i
4
(Transferències
corrents).
S’inclou
la
despesa
per
gestió
directa
i
indirecta,
inclosa la Seguretat Social), 2 (Béns corrents i serveis, incloses les despeses externalitzades de les
mitjançant
per a prestar
els serveis
domiciliària,
teleassistències,
àpats a
partides
227)contractació,
i 4 (Transferències
corrents).
S’incloud’ajuda
la despesa
per gestió
directa i indirecta,
domicili
i
neteges
periòdiques.
Aquestes
dades
corresponen
a
l’any
natural
en
estudi.
Font:
Dades
mitjançant contractació, per a prestar els serveis d’ajuda domiciliària, teleassistències, àpats
a
de
la
Fitxa
FIEEP
d'informació
econòmica
a
efectes
estadístics
i
de
planificació
de
la
Recollida
domicili i neteges periòdiques. Aquestes dades corresponen a l’any natural en estudi. Font: Dades
Dades
dels Ens Locals
(RUDEL).
deUnificada
la Fitxa de
FIEEP
d'informació
econòmica
a efectes estadístics i de planificació de la Recollida
Valor mitjà
de l’indicador
2016:
35,6%
Municipis participants: 54
Unificada
de Dades dels
Ens
Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2016: 35,6%

Municipis participants: 54

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA
SERVEI
D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
SERVEI
D’AJUDA
A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
DOMICILIÀRIA
Oferir el servei a uns costos unitaris adequats
Oferir
el el
servei
a uns
costos
unitaris
adequats
Oferir
servei
a uns
costos
unitaris
adequats
Mitjana anual de COST HORA del servei d’ajuda a domicili externalitzat
Mitjana
anual de COST HORA del servei d’ajuda a domicili externalitzat
Explicació
de l’indicador:
Aquest indicador
és una aproximació a la despesa econòmica de la prestació externalitzada del servei
Explicació
de l’indicador:
d’ajuda
a
domicili.
Aquest indicador és una aproximació a la despesa econòmica de la prestació externalitzada del servei
(Preu hora inicial del servei d’ajuda a domicili externalizat x dies de contracte
d’ajuda a domicili.
inicial)
+ (Preu
hora
servei
d'ajuda
a domicili
externalitzat
rectificada
x dies de
(Preu
hora
inicial
deldel
servei
d’ajuda
a domicili
externalizat
x dies
de contracte
Fórmula de càlcul:
contracte
rectificat)
inicial) + (Preu hora del servei d'ajuda a domicili externalitzat rectificada x dies de
Fórmula de càlcul:
contracte 365
rectificat)
365
Variables emprades:
• Preu
hora inicial del servei d’ajuda a domicili externalizat: És el preu/hora establert al contracte
Variables
emprades:
vigent
amb
empreses
externes
per
a la prestació
d’ajudaÉs
domiciliària.
S’entendrà
percontracte
contracte
• Preu hora
inicial
del servei
d’ajuda
a domicili
externalizat:
el preu/hora
establert al
inicialamb
aquell
vigent a externes
01/01 de per
l’any
estudi. Font:
Ajuntaments
(Intervenció).
vigent
empreses
a en
la prestació
d’ajuda
domiciliària.
S’entendrà per contracte
• inicial
Preuaquell
hora vigent
rectificat
del servei
a domicili
externalitzat(Intervenció).
rectificada: És aquell que es
a 01/01
de l’anyd’ajuda
en estudi.
Font: Ajuntaments
produeix
per
un
nou
contracte
o
per
l’aplicació
de
l’increment
de
preu anual
establert
• Preu hora rectificat del servei d’ajuda a domicili externalitzat rectificada:
És aquell
queen
esel
contracte
vigent
amb
empreses
externes
per
a
la
prestació
d’ajuda
domiciliària.
El
contracte
produeix per un nou contracte o per l’aplicació de l’increment de preu anual establert en el
rectificat vigent
és aquell
fins alexternes
31/12 de
estudi. En
el casdomiciliària.
que s’hagi El
mantingut
contracte
ambvigent
empreses
perl’any
a laenprestació
d’ajuda
contracteun
mateix
preu/hora
durant
tot
l’any
no
caldrà
recollir
aquesta
dada,
ja
que
el
preu
anual serà
rectificat és aquell vigent fins al 31/12 de l’any en estudi. En el cas que s’hagi mantingut
un
l’inicial
de
l’any
en
estudi.
Font:
Ajuntaments
(Intervenció).
mateix preu/hora durant tot l’any no caldrà recollir aquesta dada, ja que el preu anual serà
• l’inicial
Dies de
Es calcularan
a partir de(Intervenció).
la data d’entrada en vigència del preu/hora d’ajuda
de contracte:
l’any en estudi.
Font: Ajuntaments
domiciliària
rectificat.
En
el
cas
que
s’hagi
un mateix
preu/hora
durant totd’ajuda
l’any no
• Dies de contracte: Es calcularan a partir de lamantingut
data d’entrada
en vigència
del preu/hora
caldrà
recollir
aquesta
dada.
Font:
Ajuntaments
(Intervenció).
domiciliària rectificat. En el cas que s’hagi mantingut un mateix preu/hora durant tot l’any no
caldràde
recollir
aquesta2016:
dada.15,9€
Font: Ajuntaments
(Intervenció).
Valor mitjà
l’indicador
Municipis
participants: 54
Valor mitjà de l’indicador 2016: 15,9€

Municipis participants: 54
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INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS
Els Serveis de Centres Oberts (CO) per a infants i ado
lescents són serveis diürns que realitzen una tasca pre
ventiva, fora de l’horari escolar, que donen suport, esti
mulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament
de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’apre
nentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficièn
cies socioeducatives de les persones.
Objectius:

♦♦

Encàrrec polític / Estratègic

♦♦

Usuari /Client

♦♦

Valors Organitzatius / RRHH

♦♦

Economia

Així mateix, s’incorporen alguns indicadors d’entorn,
que ajuden a contextualitzar el municipi.

♦♦

Atendre tots els menors en situació de risc.

♦♦

Desenvolupament personal i la integració social.

FONT DE LES DADES

Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions
de risc.

Les dades per elaborar aquests indicadors van ser facili
tades pels diversos Ajuntaments, que les van remetre al
Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones
de la Diputació de Barcelona. La validació de les dades
es va realitzar per part de la mateixa Àrea de Benestar
Social.

♦♦

♦♦

Compensar dèficits socioeducatius.

♦♦

Adquisició d’aprenentatges.

Funcions:
♦♦

Acolliment i convivència.

♦♦

Atenció individual i en grup.

♦♦

♦♦

Han participat 55 municipis de la província de Barcelo
na, així com Amposta, Tarragona, Reus i Lleida.

Derivació i integració a recursos normalitzats de
la comunitat.
Coordinació amb l’atenció primària pel treball fa
miliar.

Els serveis de Centres Oberts s’adrecen a infants i ado
lescents, que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica respecti
va, que requereixen suport assistencial o formatiu, prio
ritàriament aquells que estan en situació de risc.

METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ
D’INDICADORS
Els indicadors que es presenten a continuació van ser
seleccionats per un grup de tècnics municipals en el
marc de la Onzena edició dels Cercles de Comparació
Intermunicipal, amb la participació de l’Oficina de Su
port Tècnic de Serveis Socials de l’Àrea de Benestar So
cial i del Servei de Programació de l’Hisenda i Recursos
Interns, i s’estructuren en quatre dimensions de meta:

Cercles de comparació
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a) Dimensió: Encàrrec Polític / Estratègic

I. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC / ESTRATÈGIC
Adequar
el servei
a la demanda
ciutadana
Adequar
el servei
a la demanda
ciutadana
Places de CO per cada 1000 habitants menors d’edat
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el grau de cobertura del servei de Centres Oberts, respecte la població objectiu (
de 0 a 17 anys).
Nombre total de places disponibles de CO a l'any
Fórmula de càlcul:

Nombre d'habitants entre 0 i 17 anys

x 1000

Variables emprades:
• Nombre total de places disponibles de CO a l'any: Es comptabilitzarà el nombre total de places de CO
ofertades per l’ens local amb finançament públic (es consideraran els CO propis i els conveniats que
reuneixen els requeriments inclosos a la cartera de serveis). El nombre de places disponibles és
independent de l'assistència de les persones. Font: Fitxa del Servei d'intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL).En el cas que les dades del RUDEL tinguin en compte Centres Oberts de titularitat privada i
que no siguin considerats un servei municipal de gestió indirecta caldrà posar únicament la dada
corresponent als CO de titularitat municipal.
• Nombre d'habitants entre 0 i 17 anys: És el nombre de persones empadronades en el municipi a 1 de
gener de l'any en estudi d'aquest grup d'edat. Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut
d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 6,8‰

Municipis participants: 38

Valor de referència (bench): 5,7‰
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Taxa d’ocupació d’ocupació CO a l’any
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull la taxa d’ocupació dels Centres Oberts durant l’any, i per tant, reflecteix la capacitat
dels Serveis Socials per mantenir coberta l’oferta de places dels centres del municipi, adequant-la a la
demanda d’aquest tipus de serveis.
Fórmula de càlcul:

Nombre de persones usuàries de CO a l'any

x 100

Nombre total de places disponibles de CO a l'any
Variables emprades:
• Nombre de persones usuàries de CO a l'any: Es comptabilitzarà el nombre total de persones
usuàries ateses als CO durant l’any. En el cas que s'utilitzin els centres per torns, el nombre
d’usuaris/àries podrà superar el nombre de places disponibles. Font: Fitxa del Servei d'intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents de la Recollida Unificada de Dades dels
Ens Locals (RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL tinguin en compte Centres Oberts de
titularitat privada i que no siguin considerats un servei municipal de gestió indirecta caldrà posar
únicament la dada corresponent als CO de titularitat municipal.
• Nombre total de places de Centres Oberts: Es comptabilitzarà el nombre total de places de CO
ofertades per l’ens local amb finançament públic (es consideraran els CO propis i els conveniats
que reuneixen els requeriments inclosos a la cartera de serveis). El nombre de places disponibles
és independent de l'assistència de les persones. Font: Fitxa del Servei d'intervenció socioeducativa
no residencial per a infants i adolescents de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL tinguin en compte Centres Oberts de titularitat
privada i que no siguin considerats un servei municipal de gestió indirecta caldrà posar únicament
la dada corresponent als CO de titularitat municipal.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 148,8%
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b) Dimensió: Usuari / Client

II. DIMENSIÓ USUARI / CLIENT

Oferir un servei accessible als usuaris

Oferir un servei accessible als usuaris
Hores setmanals d’assistència al CO per persona usuària

Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull la mitja d’hores d’assistència al CO per persona usuària. Informa sobre la
intensitat del servei de Centre Obert, entenent que aquest és un dels factors més rellevants per a
mesurar la qualitat d’aquesta prestació.
X =12

∑

Mitjana, del mes X, de les hores d’assistència

X =1

Fórmula de càlcul:

...efectives de les persones usuàries als Centres Oberts
12

Variables emprades:
• Mitjana, del mes X, de les hores d’assistència efectives: Aquesta variable es calcula dividint, per
cada mes de l'any, el total d'hores d’assistència efectives de totes les persones usuàries dels
Centre Oberts, entre el nombre de persones usuàries del mes al Centre Obert (com a mínim han
assistit un cop). S’inclouen tant els serveis propis com els externalitzats. No s'inclou el temps de
formació, els desplaçaments ni les coordinacions. Font: Sistema d'informació del CO.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 7,9

Municipis participants: 33
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c) Dimensió: Valors Organitzatius / RRHH

III. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS / RRHH

Promoure
un clima
laboral
positiupositiu
per als treballadors/es
Promoure
un clima
laboral
pels treballadors/es
Places de CO per professional
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el nombre de places de Centre Obert que pertoquen per a cada professional
assignat als centres. Aquest indicador aporta informació sobre la suficiència de professionals per a
desenvolupar adequadament la finalitat del servei.
Fórmula de càlcul:

Nombre total de places disponibles de CO a l'any
Nombre de professionals del CO amb responsabilitat sobre un grup d'infants

Variables emprades:
• Nombre total de places disponibles de Centres Oberts, a l’any: Es comptabilitzarà el nombre
total de places de CO ofertades per l’ens local amb finançament públic (es consideraran els CO
propis i els conveniats que reuneixen els requeriments inclosos a la cartera de serveis). El
nombre de places disponibles és independent de l'assistència de les persones. Font: Fitxa del
Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents de la Recollida
Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL tinguin en
compte Centres Oberts de titularitat privada i que no siguin considerats un servei municipal de
gestió indirecta caldrà posar únicament la dada corresponent als CO de titularitat municipal.
• Nombre de professionals del CO amb responsabilitat sobre un grup d’infants: És la suma dels
professionals, amb perfil professional d'educador/a social o d'integrador social i amb una
dedicació mínima de 20 hores. Els professionals amb perfil de monitor/a de temps lliure
(destinats a activitats lúdiques o de suport) no s'han de comptabilitzar. Font: l'epígraf 3 de la
Fitxa d'Equip Bàsic d'Atenció Social (EBAS) de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals
(RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL tinguin en compte Centres Oberts de titularitat
privada i que no siguin considerats un servei municipal de gestió indirecta caldrà posar
únicament la dada corresponent als CO de titularitat municipal.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 15,8
Municipis participants: 37
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d) Dimensió: Economia

IV. DIMENSIÓ ECONÒMICA

Disposar dels recursos adequats

Disposar dels recursos adequats

Despesa corrent anual del servei de CO sobre el total d’habitants d’entre 0 i 17 anys
(euros)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador reflecteix l’esforç municipal en l’atenció adreçada al col·lectiu infantil i adolescent.
Fórmula de càlcul:

Despesa corrent del servei de Centres Oberts (CO)
Nombre d'habitants entre 0 i 17 anys

Variables emprades:
• Despesa corrent del servei de Centres Oberts (CO): Cal considerar les obligacions
reconegudes consolidades (Capítols 1, 2 i 4). El Capítol 1 inclou la quota patronal de la
Seguretat Social. En el Capítol 2 de despeses s’inclouran les despeses de manteniment. Font:
Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la
Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL
tinguin en compte Centres Oberts de titularitat privada i que no siguin considerats un servei
municipal de gestió indirecta caldrà posar únicament la dada corresponent als CO de titularitat
municipal.
• Nombre d'habitants entre 0 i 17 anys: És el nombre de persones empadronades en el municipi
a 1 de gener de l'any en estudi d'aquest grup d'edat. Font: Instituto Nacional de Estadística i
Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 13,2€

Municipis participants: 38
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Oferir
el servei
a unsacostos
unitaris unitaris
adequatsadequats
Oferir
el servei
uns costos
Despesa corrent anual per persona usuària (euros)
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra l’esforç municipal en la dotació de recursos per atendre una plaça de Centre
Obert.
Despesa corrent del servei de Centres Oberts (CO)
Fórmula de càlcul:

Nombre de persones usuàries de CO a l'any

Variables emprades:
• Despeses corrents dels Centres Oberts: Obligacions reconegudes consolidades (Capítols 1, 2 i
4). El Capítol 1 inclou la quota patronal de la Seguretat Social. En el Capítol 2 de despeses
s’inclouran les despeses de manteniment. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens
Locals (RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL tinguin en compte Centres Oberts de
titularitat privada i que no siguin considerats un servei municipal de gestió indirecta caldrà posar
ÚNICAMENT la dada corresponent als CO de titularitat municipal.
• Nombre de persones usuàries de CO a l'any: Es comptabilitzarà el nombre total d'usuaris
atesos als CO durant l’any. En el cas que s'utilitzin els centres per torns, el nombre
d’usuaris/àries podrà superar el nombre de places disponibles. Font: Fitxa del Servei
d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents de la Recollida Unificada
de Dades dels Ens Locals (RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL tinguin en compte
Centres Oberts de titularitat privada i que no siguin considerats un servei municipal de gestió
indirecta caldrà posar únicament la dada corresponent als CO de titularitat municipal.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 1.316€
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Finançar
adequadament
el servei
Finançar
adequadament
el servei
% d'autofinançament per taxes i preus públics
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mostra el percentatge de les despeses corrents dels CO que són finançades amb taxes
i preus públics i recaptats per les empreses prestadores de SSB. És una valoració del pes dels ingressos
aportats per les persones usuàries en el finançament del servei i una mostra del grau d’autofinançament
dels CO.
Ingressos per taxes i preus públics als Centres Oberts (CO)
Fórmula de càlcul:

Despesa corrent del servei de Centres Oberts (CO)

x 100

Variables emprades:
• Ingressos per taxes i preus públics als Centres Oberts (CO): Ingressos directes reconeguts en
el capítol 4 (Transferències corrents) provinents d'altres institucions: Ex: Ingressos provinents
d'Administracions públiques de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, espònsors
privats, etc. Aquestes dades corresponen a l'any natural, des de l'1 de gener fins a 31 de
desembre de l'any en estudi. Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Despeses corrents dels Centres Oberts: Obligacions reconegudes consolidades (Capítols 1, 2 i
4). El Capítol 1 inclou la quota patronal de la Seguretat Social. En el Capítol 2 de despeses
s’inclouran les despeses de manteniment. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens
Locals (RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL tinguin en compte Centres Oberts de
titularitat privada i que no siguin considerats un servei municipal de gestió indirecta caldrà posar
ÚNICAMENT la dada corresponent als CO de titularitat municipal.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 0%

Municipis participants: 37

% de finançament per aportacions d'altres institucions
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador recull el percentatge de les despeses corrents del CO que són finançades amb
aportació d’altres institucions. És una valoració del pes dels ingressos procedents d’institucions diferents
de la municipal i una mostra del grau d’autofinançament del servei.
Ingressos d’altres institucions als Centres Oberts (CO)
Fórmula de càlcul:

Despesa corrent del servei de Centres Oberts (CO)

x 100

Variables emprades:
• Ingressos d’altres institucions als Centres Oberts (CO): Ingressos directes reconeguts pels
Centres Oberts (CO) del capítol 3 (taxes i preus públics). S'inclouen els ingressos dels serveis
que tinguin establert un preu públic. Aquestes dades corresponen a l'any natural d'1 de gener a
31 de desembre de l'any en estudi. Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes
estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Despeses corrents dels Centres Oberts: Obligacions reconegudes consolidades (Capítols 1, 2 i
4). El Capítol 1 inclou la quota patronal de la Seguretat Social. En el Capítol 2 de despeses
s’inclouran les despeses de manteniment. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens
Locals (RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL tinguin en compte Centres Oberts de
titularitat privada i que no siguin considerats un servei municipal de gestió indirecta caldrà posar
ÚNICAMENT la dada corresponent als CO de titularitat municipal.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 51%

Fase de disseny

124

Municipis participants: 37

Cercles de comparació
intermunicipal

47

#DibaOberta

Fase de disseny

% de finançament de l'ajuntament
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador estableix el percentatge de les despeses corrents del CO que són finançades amb
aportació municipal. És una aproximació al grau de finançament municipal del servei.
Aportacions de l’ajuntament als Centres Oberts (CO)
Fórmula de càlcul:

Despesa corrent del servei de Centres Oberts (CO)

Variables emprades:
• Aportacions de l’ajuntament als Centres Oberts (CO): Les aportacions per part de l’ajuntament
es calculen així: Depeses corrents - Aportacions de les famílies - Aportacions corrents d'altres
institucions. Dades de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de
planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
• Despeses corrents dels Centres Oberts: Obligacions reconegudes consolidades (Capítols 1, 2 i
4). El Capítol 1 inclou la quota patronal de la Seguretat Social. En el Capítol 2 de despeses
s’inclouran les despeses de manteniment. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida Unificada de Dades dels Ens
Locals (RUDEL). En el cas que les dades del RUDEL tinguin en compte Centres Oberts de
titularitat privada i que no siguin considerats un servei municipal de gestió indirecta caldrà posar
ÚNICAMENT la dada corresponent als CO de titularitat municipal.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 49%
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V. INDICADORS D’ENTORN

Indicadors d’entorn
Habitants
Explicació del indicador:
Aquest indicador mesura indica la grandària d’un municipi en termes de habitants.
Fórmula de càlcul: Habitants
Variables emprades:
Habitants: És el nombre de persones empadronades en el municipi a 1 de gener de l'any en estudi. Font:
Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 55.424

Municipis participants: 59

Densitat de població
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura com de dens és globalment un municipi en el seu territori.
Fórmula de càlcul:

Habitants

Superfície municipal
Variables emprades:
• Habitants: És el nombre de persones empadronades en el municipi a 1 de gener de l'any en
estudi. Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
• Superfície Municipal: Extensió del municipi, en Km. quadrats. Font: Instituto Nacional de
Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 1.465

Municipis participants: 59

Renda per càpita
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador és la relació que hi ha entre la renda familiar bruta disponible del municipi i el nombre
d’habitants i ens reflexa el nivell de riquesa econòmica del municipi.
Fórmula de càlcul:

Renda familiar bruta disponible

Habitants
Variables emprades:
• Renda familiar bruta disponible: Renda municipal. Font: Diputació de Barcelona (SIEM,
Elaboració pròpia).
• Habitants: És el nombre de persones empadronades en el municipi a 1 de gener de l'any en
estudi. Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 14.987€

Municipis participants: 55

% d’atur
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura el nombre d’aturats envers la població total activa.
Fórmula de càlcul:

Aturats
Població activa

x 100

Variables utilitzades:
• Aturats: Nombre de persones que estan aturades, és a dir que no disposa de feina. Font:
Instituto Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
• Població activa: Nombre de persones que s’han incorporat al mercat laboral, és a dir que tenen
una feina o que la busquen actualment. Font: Instituto Nacional de Estadística i Institut
d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà de l’indicador 2016: 13,6%

Municipis participants: 59
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1. INTRODUCCIÓ
La Diputació de Barcelona impulsa el Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials com a metodologia
i instrument per a la consecució de millores en els Serveis Socials Bàsics, des del punt de vista de l’eficàcia i de
l’eficiència en la gestió. Ho fa des de l’any 2001, quan un grup de 12 municipis van iniciar una línia de treball aleshores innovadora, que els va portar a definir indicadors del servei, recopilar dades des del rigor metodològic i
compartir experiències de gestió en el marc de tallers de millora. Tot plegat els va permetre sumar esforços
i aprendre sobre l’evolució d’un sistema tan complex com són els Serveis Socials Bàsics.
Avui, aquest mètode de treball compta amb la participació d’una bona part dels municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de Barcelona. En el transcurs dels setze anys que suma el Cercle de Comparació, s’han
redefinit i afinat indicadors, s’han construït sèries històriques de les dades recopilades, i s’ha generat coneixement
d’alt valor, tant pel seu volum com per la riquesa de les reflexions compartides al voltant de la millora organitzativa del servei. I tot plegat, gràcies a un esforç compartit entre els equips de professionals dels serveis socials locals
participants, el Servei d’Acció Social de la Gerència de Serveis de Benestar Social i el Servei de Programació de la
Diputació de Barcelona.
Des del seu inici, aquest Cercle de Comparació Intermunicipal analitza indicadors relacionats amb els principals
blocs de serveis que es presten des de l’àmbit dels Serveis Socials locals:
♦♦

Serveis Socials Bàsics (SSB)

♦♦

Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS)

♦♦

Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SSAD)

♦♦

Centres Oberts (CO)

Per a cadascun d’aquests serveis, i a l’hora d’organitzar els indicadors, s’empren les quatre dimensions sobre les
quals treballen els Cercles:
♦♦

Encàrrec polític

♦♦

Usuari/client

♦♦

Valors organitzatius/RRHH

♦♦

Econòmica

El recull de tota la informació provinent del Portal d’Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL), facilita la lectura del quadre d’indicadors així com l’elaboració de memòries internes de servei, gràcies a la generació automàtica de gràfics amb l’evolució i la comparativa dels indicadors del Cercle.
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Figura 1. Mostra del programa PIESL

En endavant, el present document s’estructura de la forma següent:
1. En primer lloc es presenta el perfil d’ens locals participants en el Cercle de Comparació, així com les principals
novetats d’enguany quant a indicadors que s’han incorporat al Quadre Resum d’Indicadors dels Serveis Socials Bàsics.
2. En segon lloc s’apunten alguns dels elements que configuren la situació actual i tendències dels SSB participants, des de la perspectiva de l’evolució del finançament i l’esforç pressupostari, així com de les cobertures
dels diferents serveis que el composen.
3. En tercer lloc, s’introdueixen quatre grans reptes estratègics amb les seves línies de debat, plantejades als tallers de millora del CCI durant el mes d’octubre de 2017. En aquest apartat s’aporten evidències quantitatives
i reflexions qualitatives amb relació a quatre eixos: el model de provisió del SAD; les prestacions econòmiques
d’urgència social en el context de la Renda Garantida de Ciutadania; la implantació del Servei d’Intervenció
Socioeducativa d’atenció a situacions de risc en la infància i l’adolescència; i la millora organitzativa i el seu
impacte en l’atenció als SSB.
4. Finalment, s’exposen les principals conclusions de l’Informe, tot identificant el fil conductor de les anàlisis
proposades al llarg dels seus apartats.

2. PERFIL D’ENS LOCALS PARTICIPANTS I NOUS INDICADORS
En la setzena edició del Cercle de Comparació Intermunicipal dels Serveis Socials Bàsics han participat un total
de 59 ens locals1: 55 formen part de la demarcació de Barcelona i 4 són d’altres demarcacions (els ajuntaments
d’Amposta, Lleida, Reus i Tarragona). D’aquests, 56 ja havien participat en edicions anteriors del Cercle, i tres nous
ajuntaments s’incorporen enguany, concretament: Navàs, Sant Vicenç de Castellet i Súria.
1 Dos d’aquests ens locals són ens supramunicipals: Mancomunitat La Plana i SBAS amb gestió directa del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Amb tot, al llarg de l’informe s’empra la denominació de “municipi” per a referir-se als participants del Cercle.
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Els ens locals participants s’han classificat en quatre grans grups segons la seva grandària poblacional, per tal
d’analitzar si els resultats d’alguns indicadors varien segons la dimensió dels municipis:
♦♦

Grup 1: municipis de més de 70.000 habitants.

♦♦

Grup 2: municipis d’entre 40.000 i 70.000 habitants.

♦♦

Grup 3: municipis d’entre 20.000 i 40.000 habitants.

♦♦

Grup 4: municipis d’entre 10.000 i 20.000 habitants (inclou sis municipis de grandària inferior).

Grup 1: més de 70.000 hab.

Hab.

Grup 2: entre 40.000 hab. i 70.000 hab.

Hab.

Hospitalet de Llobregat, L'
Badalona

254.804
215.634

Vilanova i la Geltrú
Viladecans

65.972
65.779

Terrassa

215.121

Castelldefels

64.892

Sabadell

208.246

Prat de Llobregat, El

63.457

Lleida

138.144

Granollers

60.174

Tarragona

131.094

Cerdanyola del Vallès

57.543

Mataró

125.517

Mollet del Vallès

51.491

Santa Coloma de Gramenet
Reus

117.153
103.615

Gavà
Esplugues de Llobregat

46.266
45.733

Sant Cugat del Vallès

88.921

Sant Feliu de Llobregat

44.086

Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat

86.072
82.402

Vic

43.287

Rubí
Manresa

75.167
74.752

Grup 3: entre 20.000 hab. i 40.000 hab.

Hab.

Grup 4: entre 10.000 hab. i 20.000 hab.(*)

Hab.

Vilafranca del Penedès
Igualada

39.365
38.987

Cardedeu
Sant Just Desvern

18.158
16.927

Sant Adrià de Besòs

36.496

Tordera

16.453

SBAS Gestió Directa C.C. Vallès Oriental

34.272

Montornès del Vallès

16.218

Sant Joan Despí

33.502

Canovelles

15.937

Barberà del Vallès

32.832

Palau-solità i Plegamans

14.494

Sant Pere de Ribes

29.842

Torelló

13.877

Sitges

28.478

Roca del Vallès, La

10.599

Sant Vicenç dels Horts

27.961

Sant Vicenç de Castellet

9.235

Premià de Mar

27.866

Matadepera

8.984

Martorell

27.645

Tiana

8.553

Sant Andreu de la Barca

27.434

Sallent

6.592

Mancomunitat La Plana

27.412

Navàs

6.045

Pineda de mar

26.240

Súria

5.873

Santa Perpètua de Mogoda

25.556

(*)

Molins de Rei

25.359

Olesa de Montserrat

23.645

Masnou, El

23.119

Amposta

20.654

Manlleu

20.104

En aquest grup s'hi inclouen sis municipis (els darrers de la
llista) que no arriben al llindar mínim dels 10.000 habitants.

Figura 2. Distribució dels municipis per trams poblacionals
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Tal i com s’observa en el gràfic a continuació, els 47 ens locals barcelonins que hi participen representen un 58,8%
del total de municipis de la demarcació de Barcelona de més de 10.000 habitants i un 83,5% de la població total
de la demarcació —sense comptar amb Barcelona ciutat—. Com en edicions anteriors, aquestes xifres confereixen una elevada representativitat a les dades que ofereix el Cercle de Serveis Socials donant robustesa als resultats i
conclusions que es presentaran en els següents apartats.
Participació dels municipis en el Cercle de Serveis Socials

% de municipis de més de 10.000 hab. i població de la Demarcació de Barcelona participants als Cercles 2016
100%
90%

Resta de la població de
municipis de la Demarcació de
Barcelona*; 16,5

Resta de municipis de la
Demarcació de Barcelona
majors de 10.000 habitants;
41,2

80%
70%
60%
50%

Població dels municipis de la
Demarcació de Barcelona
participants als Cercles; 83,5

40%
Municipis participants als
Cercles; 58,8

30%
20%
10%
0%

Municipis

Població

Gràfic 1. % de municipis de més de 10.000 hab. participants en els Cercles 2016 i % de població d’aquests municipis
Font: Padró Municipal d’Habitants, INE, 1 de gener de 2016
*Excepte la ciutat de Barcelona

En resposta a peticions efectuades per diversos ens locals i amb l’objectiu de complementar alguns dels indicadors ja existents, en aquesta edició s’han incorporat 10 nous indicadors de gestió i un índex a la dimensió Entorn, que fan del Cercle de Serveis Socials una eina encara més complerta a l’hora d’analitzar i descriure la realitat
dels Serveis Socials municipals.
En la taula que segueix, es recull: la denominació de cadascun d’aquests nous indicadors, l’objectiu amb el qual es
planteja, les variables necessàries per a calcular-lo i el servei (SSB, SBAS, SSAD i CO) i dimensió (encàrrec polític,
usuari-client i economia) a què pertanyen2.
Indicador
SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Usuari-client
% de persones amb expedient obert als SSB des
de fa més de 5 anys sobre total de persones
usuàries ateses als SSB

Objectiu

Aproximar la cronicitat de les
persones usuàries dels SSB

Càlcul

Nombre de persones usuàries ateses amb expedient
obert als SSB des de fa més de 5 anys (Hèstia)
Nombre de persones usuàries ateses pels
Serveis Socials Bàsics

x 100

SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL
Encàrrec polític
% d'expedients amb actuacions en matèria de
pobresa energètica sobre el total d'expedients
actius als SBAS

Quantificar les actuacions que s'han
dut a terme en matèria de pobresa
energètica

Nombre d'expedients amb actuacions en
matèria de pobresa energètica (Addenda)
Nombre total d'expedients familiars i/o
convivencials actius als SBAS

x 100

Nombre de persones usuàries amb PIA vigent de
Conèixer la distribució dels PIA en
Grau I, II i III (municipi)
% Grau I, II i III sobre total de persones usuàries
2 Les variables marcades en color verd són lesfunció
novesdel
variables
s’han incorporat en l’edició d’enguany. Entre parèntesi s’indica la font de la qual
grau deque
dependència
x 100
amb PIA aprovat (3 nous indicadors)
s’extreu la dada.
reconegut
Nombre total de persones usuàries amb un PIA vigent

Usuari-client
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% de dones sobre el total de persones usuàries
ateses als SBAS

Conèixer la distribució de sexe entre
els usuaris/es dels SBAS
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Nombre de dones usuàries ateses als SBAS
(Rudel)
intermunicipal
x 100
Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS

usuàries ateses als SSB

persones usuàries dels SSB

Nombre de persones usuàries ateses pels
Serveis Socials Bàsics
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Encàrrec polític
% d'expedients amb actuacions en matèria de
pobresa energètica sobre el total d'expedients
actius als SBAS

Indicador
SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Usuari-client

% Grau I, II i III sobre total de persones usuàries
amb PIA aprovat (3 nous indicadors)
% de persones amb expedient obert als SSB des
de fa més de 5 anys sobre total de persones
Usuari-client
usuàries ateses als SSB

Conclusions
Quantificar les actuacions que s'han
dut a terme en matèria de pobresa
energètica

Objectiu
Conèixer la distribució dels PIA en
funció del grau de dependència
reconegut
Aproximar la cronicitat de les
persones usuàries dels SSB

% de dones sobre el total de persones usuàries
SERVEIS
ateses alsBÀSICS
SBAS D'ATENCIÓ SOCIAL

Conèixer la distribució de sexe entre
els usuaris/es dels SBAS

d'expedients
amb
actuacions
de el
% de
persones de
0-17,
18-64 i +en65matèria
anys sobre
pobresa
energèticausuàries
sobre elateses
total d'expedients
total
de persones
als SBAS (3
actiusindicadors)
als SBAS
nous

Conèixer la distribució d'edat entre els
Quantificar les actuacions que s'han
usuaris/es dels SBAS, en 3 grups:
dut a terme en matèria de pobresa
infància i adolescència (0-17), joves i
energètica
adults (18-64), gent gran (+65)

Encàrrec polític

Nombre d'expedients amb actuacions en
matèria de pobresa energètica (Addenda)
Nombre total d'expedients familiars i/o
convivencials actius als SBAS

x 100

Càlcul

Nombre de persones usuàries amb PIA vigent de
Grau I, II i III (municipi)

Nombre de persones usuàries ateses amb expedient x 100
Nombre
de persones
PIA vigent
oberttotal
als SSB
des de fausuàries
més de 5amb
anysun
(Hèstia)
x 100
Nombre de persones usuàries ateses pels
Serveis Socials Bàsics
Nombre de dones usuàries ateses als SBAS (Rudel)
x 100
Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS
Nombre d'expedients amb actuacions en
Nombre de persones usuàries ateses als SBAS
matèria de pobresa energètica (Addenda)
de 0-17 anys, 18-64 anys i + 65 anys (Rudel)
Nombre total d'expedients familiars i/o
Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS
convivencials actius als SBAS

x 100
x 100

Economia
Conèixer la distribució dels PIA en
funció del grau de dependència
reconegut
Conèixer en quins àmbits es destina la
- Habitatge i subministraments
despesa en prestacions, serveis i
- Socioeducativa
-Usuari-client
Altres despeses (inclou salut, transport i altres) projectes per a pal·liar la
vulnerabilitat econòmica
sobre el total de la despesa en prestacions,
serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
% de dones sobre el total de persones usuàries Conèixer la distribució de sexe entre
econòmica (4 nous indicadors)
ateses als SBAS
els usuaris/es dels SBAS
%
I, II i III en:
sobre total de persones usuàries
% Grau
de despesa
PIA aprovat
(3 nous indicadors)
-amb
Manutenció
i roba

SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Encàrrec polític
Conèixer la distribució d'edat entre els
% de persones de 0-17, 18-64 i + 65 anys sobre el
total de persones usuàries ateses als SBAS (3
%
de persones
usuàries del servei d'ajuda
nous
indicadors)
domiciliària de 0-17 anys sobre el total
d'habitants de 0-17 anys

Economia

usuaris/es
dels
SBAS, en 3de
grups:
Focalitzar en
el col·lectiu
0-17 anys
infància i adolescència
(0-17),
joves i
coneixent
la cobertura de
l'ajuda
adults
(18-64),
gran (+65)
domiciliària
engent
els menors
d'edat
respecte a la població d'aquesta
mateixa edat

CENTRES OBERTS
% de despesa en:
Economia

- Manutenció i roba
- Habitatge i subministraments
- Socioeducativa
% autofinançament per taxes i preus públics
- Altres despeses (inclou salut, transport i altres)
sobre el total de la despesa en prestacions,
serveis i projectes per a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica (4 nous indicadors)
% de finançament per aportacions d'altres
institucions

Conèixer en quins àmbits es destina la
despesa en prestacions,
serveisdel
i
Quantificar
l'autofinançament
projectes
per a pal·liar
servei
de Centre
Obert la
vulnerabilitat econòmica

Quantificar el pes de les aportacions
d'altres institucions al servei de
SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Centre Obert

Nombre de persones usuàries amb PIA vigent de
Despesa corrent Grau
en prestacions,
serveis i projectes per a
I, II i III (municipi)
pal·liar la vulnerabilitat econòmica destinada a: (Rudel)x 100
- Manutenció
i robaamb un PIA vigent
Nombre total de persones
usuàries
- Habitatge i subministraments
- Socioeducativa
- Altres (salut, transport i altres)
x 100
Nombre de dones usuàries ateses als SBAS (Rudel)
Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per
x 100
a pal·liar la vulnerabilitat econòmica
Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS

Nombre de persones usuàries ateses als SBAS
de 0-17 anys, 18-64 anys i + 65 anys (Rudel)
Nombre total de persones usuàries del servei d'ajuda x 100
domicili
de usuàries
0-17 anysateses
(Rudel)
Nombreade
persones
pel SBAS
x 100
Nombre d'habitants entre 0 i 17 anys
Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per a
pal·liar la vulnerabilitat econòmica destinada a: (Rudel)
- Manutenció i roba
Habitatge
subministraments
Ingressos- per
taxes i ipreus
públics als CO (Rudel)
- Socioeducativa
x 100
- Altres (salut,
transport
i altres)
Despesa
corrent
del servei
de CO
x 100
Despesa corrent en prestacions, serveis i projectes per
a pal·liar
la vulnerabilitat
Ingressos
d'altres
institucions econòmica
als CO (Rudel)
x 100
Despesa corrent del servei de CO

Encàrrec polític
% de
de finançament
persones usuàries
del servei d'ajuda
%
de l'Ajuntament
domiciliària de 0-17 anys sobre el total
d'habitants de 0-17 anys

CENTRES OBERTS
Economia

Focalitzar en el col·lectiu de 0-17 anys
Quantificar
pes de l'aportació
coneixent la elcobertura
de l'ajuda de
l'ens
al serveiendeels
Centre
Obert
domiciliària
menors
d'edat
respecte a la població d'aquesta
mateixa edat

Aportacions
de l'ajuntament
(Rudel)
Nombre
total de persones
usuàriesals
delCO
servei
d'ajuda
x 100
a domicili de 0-17 anys (Rudel)
Despesa corrent del servei de CO
x 100
Nombre d'habitants entre 0 i 17 anys

Figura 3. Descripció indicadors nous edició 2016

9

Una de les principals novetats en aquesta edició del Cercle és la introducció
de l’Índex
dei preus
Vulnerabilitat
Ingressos
per taxes
públics als CO Social
(Rudel) (d’ara
Quantificar l'autofinançament del
x 100
% autofinançament
per taxes
i preus públics
en
endavant, IVSO).
Elaborat
pel Servei
dedeProgramació
de la Diputació de Barcelona, l’índex és una mesura sintètica
servei
Centre Obert
Despesa corrent del servei de CO
del nivell de benestar de la població dels municipis de la demarcació de Barcelona, i complementa la informació
en clau de gestió dels serveis socials del Cercle amb indicadors de context i sociodemogràfics d’entorn, relatius a
d'altres
institucions
als d’aquest
CO (Rudel) servei3.
el pes delalesdemanda
aportacions potencial Ingressos
la
vulnerabilitat
com
a aspecteQuantificar
que modula
i influeix
en els
resultats
% de
finançament per social,
aportacions
d'altres
institucions

d'altres institucions al servei de
Centre Obert

x 100

Despesa corrent del servei de CO

3 La Diputació de Barcelona publicarà properament una nota metodològica i de resultats de l’IVSO, que ampliarà l’exposició que se’n fa en aquest
informe.
Aportacions de l'ajuntament als CO (Rudel)
% de finançament de l'Ajuntament

Quantificar el pes de l'aportació de
l'ens al servei de Centre Obert

x 100

Despesa corrent del servei de CO
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L’IVSO l’integren sis indicadors parcials de vulnerabilitat —tots ells amb el mateix pes ponderat respecte a l’índex
sintètic—, corresponents a tres dimensions d’aquest fenomen: socioeconòmica, demogràfica i educativa. Els valors es presenten en una escala amb base 100, on el 100 correspon a la mitjana de la demarcació de Barcelona,
excloent Barcelona ciutat.
Es tracta, doncs, d’una mesura relativa, que situa cada municipi respecte a la mitjana de la demarcació: ja sigui en
els indicadors de vulnerabilitat parcials com en l’índex sintètic global (l’agregat dels indicadors parcials), els municipis amb valors per sobre de 100 presenten una situació favorable en l’IVSO, mentre que valors inferiors a 100
denoten una posició desfavorable. De fet, s’han establert quatre franges de vulnerabilitat, de tal forma que un
valor de l’índex:
♦♦

Inferior a 90 es correspon amb una situació de molt alta vulnerabilitat

♦♦

Entre 90 i 100, es correspon amb una situació d’alta vulnerabilitat.

♦♦

Entre 100 i 110, es correspon amb una situació de vulnerabilitat baixa.

♦♦

Superior a 110, es correspon amb una situació de vulnerabilitat molt baixa.

EDUCATIVA

DEMOGRÀFICA

SOCIOECONÒMICA

Dimensió

Indicador

Definició
Relació entre la població desocupada registrada mensualment a
les oficines d'ocupació i la població activa local estimada
trimestral

Taxa d'atur

Mitjana de les rendes obtingudes pels contribuents d'un municipi
Base imposable mitjana de
durant un any, procedent principalment del treball i del capital
l'IRPF
mobiliari i immobiliari
Percentatge que representa el preu mitjà dels lloguers en un
municipi entre la base imposable mitjana de l'IRPF dels seus
habitants

Dificultat d'accés a
l'habitatge

Percentatge de població de Proporció de la població de 75 anys o més que viu sola sobre la
75 anys o més que viu sola població de 75 anys i més

Percentatge de població
nascuda fora de la UE

Percentatge de població nascuda fora de la UE respecte del total de
població del muncipi

Taxa d'escolaritzacio als 17 Població de 17 anys resident al municipi escolaritzada, sobre el
anys
total de la població de 17 anys resident al municipi

Ponderació dels indicadors que formen part de l'Índex

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

Figura 4. Dimensions i indicadors de l’Índex de Vulnerabilitat Social
Font: Servei de Programació, Diputació de Barcelona
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Val a dir que, del conjunt de la demarcació de Barcelona, pràcticament la meitat dels municipis (on hi resideix
un 48% de la població) es troba en la franja de vulnerabilitat social alta, i un 10% dels municipis (on s’hi concentra un terç de la població de la demarcació) està en situació de vulnerabilitat molt alta. Els municipis en una
posició més favorable, en termes relatius i respecte a la mitjana de tota la província són el 43% del total però en
canvi només representen un 19% de la població.

Distribució de l'Índex de Vulnerabilitat Social
Nombre d'habitants sobre el total (%)
Nombre de municipis sobre el total (%)
48%

50%

47%

40%
33%

31%

30%
20%

14%

10%
0%

12%

10%
5%

Vulnerabilitat molt alta

Vulnerabilitat alta
Població

Vulnerabilitat baixa

Vulnerabilitat molt baixa

Municipis

Gràfic 2. % d’habitants i % de municipis per categories de l’Índex de Vulnerabilitat Social
Font: Servei de Programació, Diputació de Barcelona

Aquesta distribució és coherent amb la divisió que existeix a nivell provincial entre els municipis que formen part
de la regió metropolitana (pocs però densament poblats) i els que es troben en entorns periurbans o rurals (són
més nombrosos però menys poblats).

3. SITUACIÓ ACTUAL I TENDÈNCIA ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Tal i com han posat de manifest els Informes del Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials dels
darrers anys, durant els pitjors anys de la recessió econòmica i posteriors, els ens locals han fet una aposta
per mantenir, i fins i tot millorar, el pressupost a disposició dels Serveis Socials Bàsics. L’any 2016, la despesa
corrent del conjunt dels SSB se situa en gairebé 57 Euros per habitant, 11,5 Euros més que l’any 2012 i 3,5 Euros
per habitant més que l’any 2015.
Que es tracta d’una aposta política de priorització dels Serveis Socials davant d’altres serveis municipals resulta
evident observant el creixement del pes dels Serveis Socials en el pressupost municipal de despesa corrent: entre
2012 i 2016, els Serveis Socials han augmentat el seu pes en el pressupost municipal de despesa corrent en un
1 punt percentual.
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Esforç pressupostari municipal en Serveis Socials

Pes dels Serveis Socials en el pressupost municipal de despesa corrent (%)
Despesa corrent dels SSB per habitant
7,0%
6,6%

6,6%
6,3%

6,2%

6,0%

5,9%

5,8%
5,4%

60 €

6,8%
56,9 €

55 €

53,4 €

50 €

49,9 €

45 €

46,6 €

45,4 €

2012

2013

2014

2015

40 €

2016

Pes dels Serveis Socials en el pressupost municipal de despesa corrent (%)
Despesa corrent dels SSB per habitant
Gràfic 3. Pes dels Serveis Socials en el pressupost municipal de despesa corrent (%) i Despesa corrent dels SSB per habitant
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

En paral·lel, s’observa una estabilització en les cobertures dels diferents serveis que configuren els SSB. De fet, el
creixement en el pressupost dels SSB durant bona part dels últims anys no ha tingut a veure amb l’impuls dels
serveis d’atenció social, domiciliària o socioeducativa (que no han millorat les ràtios de cobertura), sinó amb la
resposta a situacions de pobresa mitjançant el reforç de la dotació de les partides de prestacions econòmiques d’urgència social.
Tal i com s’observa al gràfic següent, l’increment en la despesa corrent per habitant en concepte d’ajuts d’urgència social s’ha produït en paral·lel amb un fort increment del nombre de persones ateses als SSB que, alhora, són
beneficiàries de la RMI.

Cobertura en RMI

Nombre de beneficiaris de RMI per cada 1.000 habitants
16
14
12

13,4
11,5

11,9

2012

2013

14,2

14,1

2015

2016

10
8
6
4
2
0

2014

Gràfic 4. Nombre de beneficiaris de RMI per cada 1.000 habitants
Font: Cercle de Comparació
Intermunicipal de Serveis
Socials, Diputació de Barcelona
Dotació pressupostària
en prestacions
econòmiques
d'urgència

Despesa corrent destinada a prestacions econòmiques d'urgència social per
hab.
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2013

2014
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2016

Dotació pressupostària en prestacions econòmiques
d'urgència

Despesa corrent destinada a prestacions econòmiques d'urgència social per
hab.
10 €
7,4 €

8€
5,8 €

6€
4€

8,1 €

4,5 €
3,4 €

2€
0€

2012

2013

2014

2015

2016

Gràfic 5. Despesa corrent destinada a prestacions econòmiques d’urgència social per habitant
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

Si es comptabilitza conjuntament la despesa en ajuts d’urgència, projectes i serveis que tenen per objectiu la
lluita contra la vulnerabilitat econòmica, la inversió dels ens locals, l’any 2016, puja als 13,5 Euros per habitant.
Les dades de 2016 mostren una certa continuïtat pel què fa a la partida de prestacions econòmiques d’urgència
social, de manera que entre 2012 i 2016, la meitat de l’increment de la despesa per habitant als SSB s’ha dedicat a
la millora d’aquestes prestacions. Ara bé, aquest darrer any s’observen alguns canvis significatius, que apunten
a un punt d’inflexió en l’assignació de la despesa als Serveis Socials.
Tal i com mostra el gràfic següent, l’aposta per millorar el pressupost dels SSB als municipis participants en el
Cercle l’any 2016, ha resultat en una major diversificació a l’hora de distribuir el pressupost addicional per partides
i serveis. De fet, si comparem la variació dels diferents àmbits de despesa dels darrers cinc anys, en Euros per habitant, s’observa com, entre 2015 i 2016, hi ha una contenció en el creixement de les partides d’ajuts econòmics, i un major volum de despesa en els diferents serveis finalistes que configuren els SSB.
Així, el creixement relatiu del pressupost en prestacions d’urgència social del darrer any només suposa un 10% del
creixement global del període 2012-2016. Per contra, entre 2015 i 2016, el pressupost per habitant dels SBAS ha
registrat gairebé la meitat del creixement de tot el període 2012-2016. Més remarcable encara ha estat la inversió
d’un any ençà en el servei de Centre Obert i en el conjunt de serveis d’atenció domiciliària, que ha suposat un
revulsiu en la despesa d’ambdós serveis: la despesa per habitant en un i altre ha crescut més en aquest últim any
que en els quatre anys anteriors.
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Dotació pressupostària municipal en Serveis Socials
12 €

11,5 €

10 €
8€
6€
4€
2€
0€

3,5 €

4,6 €
2,7 €

2,4 €
1,0 €

0,6 €

3,9 €
1,5 €

1,9 €

Despesa corrent del Despesa corrent del Despesa corrent Despesa corrent del Despesa corrent del
SSB per habitant
servei SBAS per
destinada a
SSAD per habitant servei de CO per
habitant
prestacions
habitants d'entre 0
econòmiques
i 17 anys
d'urgència social
per habitant
2012-2016

2015-2016

Gràfic 6. Despesa per habitant en diferents àmbits dels Serveis Socials municipals
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

Complementant aquesta anàlisi, hi ha un altre conjunt d’indicadors, l’evolució dels quals avalaria la idea d’un
possible punt d’inflexió pel què fa a la priorització dels àmbits d’intervenció als SSB. En efecte, els indicadors de
cobertura dels diferents serveis han experimentat una recuperació, que es produeix en paral·lel a les millores en la dotació pressupostària.
Els repunts més destacables es registren als SBAS, que l’any 2016 atenen el 14,8% del total de població dels
municipis participants en el Cercle, i als SSAD, que donen cobertura al 2,7% d’aquesta població. Val a dir
que malgrat el gran volum d’entrades de situacions de dependència reconegudes amb grau I que s’han produït
durant el darrer any, aquestes situacions són les menys nombroses (un 23,6% sobre el total de PIA aprovats), ja
que pràcticament la meitat dels reconeixements de dependència es valoren com a severes (de grau II) i el 22,3 %,
com a molt severes (grau III).
La millora de cobertures als serveis d’atenció domiciliària, després d’anys d’estancament, ha comportat
una recuperació en el percentatge de persones de més de 65 anys ateses amb SAD sobre el conjunt de població del mateix tram d’edat, que al 2016 ha arribat al 4%.
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Cobertures dels diferents serveis que integren els SSB

Persones usuàries ateses als SBAS sobre el total d'habitants(%)
Persones usuàries de SSAD sobre el total d'habitants (%)
Places de CO per cada 1.000 habitants de 0-17 anys
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Percentatge de persones usuàries ateses als SBAS sobre el total d'habitants

0‰

Percentatge de persones usuàries de SSAD sobre el total d'habitants
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Gràfic 7. Cobertures dels diferents serveis que integren els SSB (SBAS, SSAD i CO)
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

En aquesta edició del Cercle s’han incorporat nous indicadors que ens permeten ampliar el coneixement entorn
al perfil de les persones usuàries dels SSB, en relació amb la distribució per sexe i edat.

Distribució per edat i sexe de les persones usuàries ateses
als SSB i de la població de la demarcació de Barcelona

% de població per trams d'edat i sexe
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Gràfic 8. % de persones usuàries dels SSB per trams d’edat i sexe
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona i Padró Municipal d’Habitants, IDESCAT, 2016
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Tal i com s’observa al gràfic, la distribució de persones ateses als SSB per edat i sexe presenta algunes divergències
respecte a l’estructura demogràfica de la demarcació de Barcelona:
♦♦

Pel que fa a l’edat, els trams situats a la base i el vèrtex de la piràmide d’edats es troben sobre-representats
dins dels SSB, en relació a l’estructura d’edats a la demarcació de Barcelona, com a conseqüència del mandat
d’atenció social al qual responen dos dels principals serveis dels SSB: SSAD i serveis d’intervenció socioeducativa per a menors d’edat en situació de risc.

♦♦

Respecte al sexe, s’observa un biaix en termes de feminització del perfil de persones usuàries dels SSB.

Una darrera anàlisi que la incorporació de nous indicadors permet efectuar té a veure amb el grau de permanència de les persones i unitats convivencials usuàries als Serveis Socials Bàsics, i per tant, amb la cronicitat de les
situacions socials que aquestes presenten. La mitjana dels municipis participants al Cercle té gairebé un
35% dels expedients oberts des de fa més de 5 anys, si bé existeix una variabilitat important entre municipis
segons tram poblacional. Als municipis d’entre 40 i 70 mil habitants un 28% dels expedients estan oberts des de
fa més de 5 anys, mentre que als dos trams inferiors (més de 10 mil i més de 20 mil habitants) aquesta xifra s’enfila
per sobre del 40%, possiblement indicant una doble dinàmica: la social (cronificació de casos amb intervenció
social o recurs actiu) i la de gestió (menor tendència al tancament de casos oberts per part dels professionals).

Cronicitat de les situacions socials ateses als SSB

Persones amb expedient obert als SSB des de fa més de 5 anys sobre el total de persones
usuàries ateses dels SSB (%). Mitjana global i per grandària poblacional
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Mitjana + 70

Mitjana + 40

Mitjana + 20

Mitjana + 10

Gràfic 9. % de persones usuàries amb expedient oberts als SSB des de fa és de 5 anys
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

Feta l’anàlisi de l’evolució recent i la situació actual dels SSB en termes d’esforç pressupostari, cobertures i perfils
de persones ateses, passem a introduir quatre grans reptes dels Serveis Socials Bàsics.

4. REPTES I DEBATS ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
L’Informe del Cercle d’enguany s’ha volgut plantejar en clau d’anàlisi i debat al voltant de quatre reptes d’envergadura per als gestors dels Serveis Socials Bàsics:
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♦♦

El model de provisió del Servei d’Ajuda a Domicili

♦♦

Les prestacions d’urgència social en el context de la Renda Garantida de Ciutadania
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♦♦

La implantació del Servei Socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les
seves famílies (SIS)

♦♦

La millora organitzativa i el seu impacte en l’atenció als SSB.

En relació amb cadascun d’ells, es proposa una lectura d’una selecció d’indicadors del Cercle, que es complementa amb un seguit d’anàlisis estadístiques per tal de conèixer l’associació entre alguns dels indicadors, aquells que
s’ha considerat més rellevants en el context dels debats proposats. L’explotació estadística s’ha concretat en regressions multivariants i l’anàlisi de correlacions per tal de capturar les associacions estadísticament significatives
que s’estableixen entre indicadors d’entorn, aposta política (inversió), procés d’atenció i resultat als diferents serveis dels SSB.
Aquesta lectura de caire quantitatiu es completa amb un conjunt d’apunts qualitatius extrets dels tallers de millora del Cercle de Comparació Intermunicipal, amb participació dels ens locals i emmarcats per ponents experts en
les matèries tractades.

4.1. EL MODEL DE PROVISIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
La gestio del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)4 és
indiscutiblement complexa. Com tot servei és intangible i no reproduïble i, per tant, difícilment
estandarditzable. A diferència d’altres serveis públics, la prestació es produeix als domicilis, sovint
per part de professionals que no són personal propi dels SSB, però que conformen la imatge del servei davant de la persona que rep la cura. La simultaneïtat en la producció i ús del SAD porta implícit
el fet que la persona atesa forma part del procés
d’atenció i que la seva avaluació del servei depèn,
en molt gran mesura, de la interacció quotidiana
amb aquest professional/cuidador.
Figura 5. Característiques del servei d’Ajuda a domicili
La complexitat en la gestió i prestació del SAD
Font: Cèlia Sarramona, tallers del CCI de Serveis Socials
s’ha utilitzat sovint per justificar la dificultat
d’articular un model robust de provisió i d’avaluació del servei, que en garanteixi uns estàndards d’eficàcia i qualitat en resposta als nous reptes del SAD. Davant dels dèficit en la definició d’una estratègia pròpia de prestació, i atès que és a partir de la interacció amb els
professionals que presten el SAD que la persona usuària construeix la seva percepció de qualitat del servei, el focus s’ha tendit a dirigir cap al perfil i funcions dels professionals que presten el servei.

Ara bé, desplaçar el debat cap al perfil i rol professional deixa fora de focus altres aspectes molt rellevants
des del punt de vista del model estratègic de la provisió de SAD, que tenen a veure amb elements com: les
necessitats que ha de cobrir el servei en relació amb l’autonomia i la cura de les persones; la tipologia d’intervencions al domicili que donen resposta a aquestes necessitats i generar els impactes que el SAD pretén aconseguir;
les situacions socials que convé atendre amb més o menys prioritat i/o intensitat; o l’articulació del contínuum
d’atenció social i l’organització del servei i els professionals en consonància amb tot l’anterior.
Des de la promulgació de la LAPAD5 s’ha avançat notablement en la professionalització del sector i en la disponibilitat pressupostària per millorar la cobertura del servei en un entorn poc favorable en les finances municipals.
4 “Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions
personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca
d’autonomia personal” (Cartera de serveis socials).
5 Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
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Amb tot, encara queda camí per recórrer pel què fa a la definició del model de SAD i l’articulació d’un sistema de
seguiment i avaluació que en permeti la millora contínua, més enllà del control de la gestió del servei.

Qüestions a debat

Al centre d’un dels debats als tallers del CCI s’hi ha situat la idea
que, malgrat tots els factors de complexitat del servei, esdevé
ineludible per als SSB definir el seu model d’atenció domiciliària i disposar de marge de control sobre els principals paràmetres de la seva prestació. La reflexió ha comptat amb el guiatge
expert de la consultora de serveis socials i SAD, Cèlia Sarramona Solà6. L’intercanvi entre els participants ha girat entorn a tres
grans reptes estratègics: l’articulació d’un model de SAD dins
dels SSB des del valor que aporta el servei; la millora de la gestió;
i el rol i perfil dels professionals SAD.
Abans de desgranar les aportacions dels ens locals participants,
però, es proporcionen algunes evidències quantitatives que clarifiquen com s’ha impulsat el creixement del sector els darrers
anys.

Figura 6. Qüestions a debat sobre el model
de provisió del SAD

MARGES DE MILLORA EN L’IMPULS D’UN MODEL DE PROVISIÓ DE SAD
El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona ha dut a terme un seguit d’anàlisis bivariants i multivariants
per detectar associacions estadísticament significatives entre indicadors del Cercle, amb la finalitat de contrastar
la hipòtesi de partida: l’existència de marges de millora nítids pel què fa a l’impuls d’un model de provisió del SAD.
Una primera evidència que recolza aquesta idea és la inexistència de relació estadística entre els indicadors de
vulnerabilitat sociodemogràfica i de despesa corrent en SSAD per habitant. Teòricament, la provisió d’aquests
serveis des d’una reflexió estratègica sobre les necessitats d’atenció i cura presents a un territori hauria de portar
a una major inversió pressupostària en entorns locals amb major prevalença de situacions de dependència. En
canvi, l’anàlisi dels indicadors del Cercle indica que els municipis amb alts percentatges de població de més de
75 anys que viu sola no són necessàriament els que més pressupost per càpita destinen al conjunt de serveis d’atenció domiciliària.
La vulnerabilitat de la població de 75 o més anys que viu sola davant de situacions que poden requerir de serveis
d’atenció domiciliària sí que s’associa amb la cobertura del servei: allà a on la vulnerabilitat és més alta, hi ha més
població atesa (% d’usuaris SSAD sobre el total d’habitants). Amb tot, en l’anàlisi multivariant del conjunt d’indicadors que influeixen en la cobertura, un cop controlat l’efecte dels diferents indicadors considerats, aquesta
correlació perd força, suggerint que els factors d’entorn pràcticament no han influït en l’actual configuració
del servei d’ajuda a domicili. La vulnerabilitat en termes de població de més de 75 anys que viu sola, doncs, no
és explicativa del nivell de dotació de recursos dels ens locals en SAD, ni, per tant, de les cobertures del servei
entre la població de més edat, que es mostren al gràfic adjunt.

6 Llicenciada en psicologia, postgrau en direcció i gestió de centres residencials (EADA) i Diplomada en Direcció d’Empreses (PDD) per la Universitat
de Navarra IESE, té una dilatada experiència en la direcció de serveis socials adreçats a la gent gran.
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Cobertura del SSAD respecte als grups de població de més edat

% persones usuàries SSAD de 65 anys i més sobre el total d'habitants de 65 anys i més
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Gràfic 10. % de persones usuàries SSAD 65 anys i més i % de persones usuàries SSAD 85 anys i més
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

Aleshores, quin és el motor que ha impulsat el desenvolupament d’aquest servei fins a assolir les ràtios de
cobertura de població actuals? El següent esquema mostra els resultats de l’anàlisi de correlacions, i situa visualment les associacions entre variables, que es comentem tot seguit.

Figura 7. Mapa de correlacions dels SSAD
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

El resultat de les correlacions és consistent amb el relat dels propis ens locals, i mostra com la cobertura assolida
amb els serveis d’atenció domiciliària i el servei d’ajuda a domicili i, en conseqüència, els nivells de despesa corrent, tenen a veure, bàsicament, amb dos factors:
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♦♦

♦♦

En primer lloc, i de manera molt destacada, amb l’extensió de la teleassistència. L’àmplia cobertura assolida
amb aquesta prestació tecnològica, amb un cost assequible pels ens locals, és la que explica els bons resultats
de cobertura dels serveis d’atenció domiciliària, a nivell global i entre els col·lectius de més edat. Aquest resultat és consistent amb l’increment del percentatge de persones de més de 65 anys que són usuàries d’aparells
de teleassistència, que a 2016 ha crescut fins representar un 10,7% del total de població de més de 65 anys.
En segon lloc, amb el propi procés de gestió de l’accés a la prestació: el volum de persones usuàries
amb PIA que contempla SAD és la variable més rellevant a l’hora d’explicar els resultats de cobertura
i d’inversió en serveis d’atenció domiciliària en un territori, un cop s’exclou l’efecte de la teleassistència. En
concret, com més usuaris amb PIA que contempla SSAD té un ens local, més despesa en SSAD per habitant
i més cobertura de la població en el seu conjunt (% usuaris SSAD sobre el total d’habitants) o per col·lectius
més vulnerables (% usuaris SSAD de +65/85 sobre la població de +65/85 anys).

Tal i com es desprèn del gràfic següent, l’evolució ascendent en el % de persones amb PIA aprovat que contempla SSAD ha permès recuperar les cotes de cobertura de l’any 2009. En paral·lel, el nombre de persones
amb PIA aprovat per cada 1.000 habitants també ha crescut fins a 22,3 per mil, la xifra més alta assolida en tota la
sèrie històrica disponible.

Evolució de les persones usuàries amb SSAD
Persones usuàries amb PIA que contempli SSAD (%)
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Gràfic 11. % de persones usuàries amb PIA que contempli SAD
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

Aquests resultats recolzen la hipòtesi que l’extensió del SSAD i, més concretament, del SAD no ha vingut determinada, principalment, per una planificació estratègica del servei en base a la situació de vulnerabilitat de la població potencialment demandant i les situacions socials a atendre. A més de l’impacte de la teleassistència, en el
desenvolupament del SAD hi ha tingut un paper clau la pressió que ha exercit la LAPAD i el progressiu reconeixement de graus de dependència per part de l’administració competent, els quals han comportat l’actuació dels ens locals gestors del servei mitjançant l’aprovació de PIA amb SAD per part dels professionals.
Dit això, s’observen diferències entre aquells municipis que s’han pres la LAPAD com un repte, i han posat
a disposició del SAD una partida pressupostària suficient per garantir unes ràtios de cobertura i d’intensitat del servei (de fet, una major despesa corrent en SSAD per càpita s’associa a un major volum d’hores de SAD
dependència per usuari), i aquells que no han fet una aposta tan evident. Prova d’això és la correlació entre
el volum de despesa i la cobertura de la població de més de 85 anys, que permet deduir que els ens locals amb
una despesa baixa, ni tan sols arriben a cobrir satisfactòriament via SAD les necessitats de la població dependent més vulnerable, la de més de 85 anys.
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rit la innovació (per l’aplicació de les tecnologies de la informació) i la professionalització del sector. Ara bé, que
l’externalització de la producció del servei hagi servit per potenciar la qualitat del SAD és més discutit,
especialment si la producció del servei per part de l’operador privat (mercantil o del tercer sector) no es troba vinculada a un model de prestació prèviament definit pels SSB.
Als tallers del Cercle de Comparació s’ha posat de manifest la necessitat de reflexionar al voltant del model de
provisió del SAD. Aquesta reflexió ha de partir del reconeixement del valor que pot aportar el servei d’atenció
domiciliària en el context dels SSB i del seu paper en l’atenció de les situacions socials que requereixen la promoció de l’autonomia i la cura de les persones.
Avançar en l’articulació del model de SAD és necessari per poder regular els paràmetres que hauran de regir la
producció del servei, amb independència de la naturalesa pública o privada de l’operador responsable de prestar-lo als domicilis. És també indispensable per vehicular l’aposta política pel SAD en un pressupost que en garanteixi la prestació en els termes previstos per l’administració local.
En contextos de producció externalitzada, els plecs tècnics i administratius de la licitació pública són l’instrument on
plasmar tant la definició de la prestació del servei com els paràmetres que conformen el model d’atenció. Ara bé,
amb independència de la fórmula de producció escollida, connectar el model estratègic de prestació amb els
paràmetres de producció del servei requereix d’un equip directiu i de gestors públics amb capacitat estratègica i de planificació, amb coneixement sobre l’operativa del servei, a més de sistemes d’informació que permetin un bon seguiment i avaluació del SAD (no exclusivament centrada en els aspectes de gestió administrativa).
Connectar la gestió de l’atenció domiciliària amb
Els SSB de Terrassa estan treballant amb els serel model de provisió ressitua alguns debats que,
veis sanitaris al municipi per establir criteris per
malgrat estar formulats en clau d’operativa del servei, pertanyen a una dimensió més aviat estratègica.
abordar conjuntament casos als quals cal donar
Així, i a tall d’exemple, la dificultat que assenyalen els
una atenció integral, com són pal·liatius i subgestors de SAD a l’hora de gestionar les expectatives
aguts.
de les persones usuàries del servei es pot reconduir
mitjançant una bona comunicació del valor afegit
del servei d’atenció domiciliària en el context de cadascuna de les situacions socials ateses. Igualment, la preocupació per delimitar l’espai propi del SAD en contrast amb l’àmbit sanitari hauria d’empènyer els SSB no només a
definir el perímetre d’actuació del SAD, sinó a situar i donar visibilitat al valor que el SAD aporta en el context
d’una atenció sociosanitària integrada.
Encara des del punt de vista de la gestió, la capacitat del SAD de donar un salt qualitatiu depèn, en part, de poder
disposar de gestors de cas adequadament formats i amb dedicació suficient. Dit això, la millora de la coordinació i el seguiment de l’atenció social que proporciona el servei SAD a les famílies i persones ateses és un
element igualment important. Els SSB que disposen de professionals propis de SAD els orienten a fer primeres
visites de contacte entre la família i l’empresa prestadora, o bé fan tasques de control del servei al domicili, durant
la prestació per l’operador privat o amb posterioritat, tot identificant condicions d’habitabilitat, convivència familiar o deteriorament de salut, i possibles disfuncions en la prestació. En base a la seva valoració, els SSB disposen
d’evidències que els permeten replantejar els plans
de treball, si és necessari.
La percepció de la qualitat del SAD depèn en gran
mesura de la interacció de les persones usuàries
amb els professionals que fan l’atenció directa al
domicili. El debat al voltant del perfil i rol d’aquests
professionals té dues vessants. D’una banda, la manca de reconeixement professional i retribució de les
persones que fan atenció, especialment els i les professionals externs contractats per l’empresa prestadora, es tradueix en una fuga dels professionals més
capacitats cap a altres sectors més ben remunerats.
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Gairebé tots els ens locals reconeixen la idoneïtat d’integrar en l’atenció domiciliària a professionals tècnics (TS, ES o Integradors socials) capaços de complementar l’atenció que es realitza
per part dels treballadors familiars. Els que tenen personal propi de perfil auxiliar, amb experiència i competències adequades, l’assignen a
fer atenció directa en domicilis amb un índex de
complexitat més elevat.
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D’altra banda, i vinculat a aquesta constatació, es produeix un desajust entre la formació dels professionals i la
tipologia de serveis que requereixen les persones ateses pel SAD – social o dependència-. Aquest fet impacta
directament en la capacitat dels SSB de donar resposta a determinades situacions de vulnerabilitat, i de cobrir
satisfactòriament les necessitats socials més complexes – per exemple, les unitats de convivència que requereixen una intervenció de caire socioeducatiu per dotar les famílies de més autonomia en la cura dels infants, o bé
les persones amb problemàtiques de salut mental associades a la situació de dependència.
Un cop més, la solució a aquest dilema està íntimament relacionada amb la definició estratègica del servei, atès
que té a veure amb la capacitat dels SSB de connectar les necessitats específiques d’alguns col·lectius amb la
disponibilitat de perfils professionals diversos, tot establint pautes d’atenció social diferenciades per a casos que
comporten una intervenció complexa.

4.2. LES PRESTACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL EN EL CONTEXT DE LA RENDA GARANTIDA
DE CIUTADANIA
Finalitzada la recessió de finals de la dècada passada, les dificultats que actualment tenen les famílies per cobrir
les seves necessitats bàsiques s’expliquen, entre d’altres, per la persistència d’un índex d’atur elevat malgrat el
major dinamisme de les contractacions; l’extensió de la precarietat generada per patrons d’ocupació inestables i
incapaços de garantir la suficiència de rendes per la via de la inserció laboral; i la forta pressió a l’alça dels preus
de l’habitatge, especialment en l’entorn metropolità. En aquest escenari, per a moltes unitats familiars la seguretat econòmica no depèn únicament de la capacitat d’inserció laboral dels seus membres, sinó de l’accés
a prestacions econòmiques de garantia assistencial i/o de complement d’ingressos, gestionades per les diverses administracions competents, amb finalitats i modalitats d’accés singulars.
Entre els municipis participants al CCI de SS aquesta tendència es fa evident observant l’evolució de dos indicadors, tal i com s’ha posat de manifest a l’apartat 3 d’aquest document:
♦♦

L’increment en el nombre de beneficiaris de RMI per cada 1.000 habitants, que ha tingut una evolució positiva continuada des de l’any 2012: d’un 11,5 a un 14,1 per mil en quatre anys (2016).

♦♦

El reforç de la partida de prestacions econòmiques d’urgència social gestionada pels ens locals: gairebé la
meitat de l’augment de la despesa corrent per habitant dels SSB entre 2012 i 2016 s’ha destinat a millorar
la dotació d’aquestes prestacions.

De fet, les prestacions socials de caràcter econòmic han esdevingut el recurs principal dels SSB en la lluita
contra la pobresa. En els darrers 5 anys, els SSB participants al Cercle de Comparació han més que doblat la partida pressupostària per a les prestacions, passant de destinar-hi 3,4€ any /habitant el 2012, a 8,1€ any/habitant el
2016 (tendència que s’explica, en gran mesura, per la progressiva atenuació del caràcter d’excepcionalitat d’aquestes
prestacions).
Amb tot, l’impacte d’aquest innegable esforç és relativament limitat: l’any 2016 la despesa en prestacions
d’urgència tan sols va arribar a representar 101€ per expedient actiu (aquesta mitjana és resultat d’una concentració d’imports prou quantiosos en un conjunt limitat d’unitats familiars), fet que permet inferir que no es tracta
d’un mecanisme efectiu de garantia d’ingressos sinó, més aviat, de complement i contenció puntual de la
urgència. En tot cas, qualitativament hi ha força evidència que la prescripció i gestió de les prestacions econòmiques ha “tensionat” les organitzacions de les ABSS i, en part, dels ens locals titulars, per sobre-càrrega dels equips
SBAS en la valoració i gestió dels ajuts.
Als tallers de millora del CCI de Serveis Socials s’han obert dues línies de debat entorn a les prestacions econòmiques d’urgència social.
La primera té a veure amb la relació entre els nivells de vulnerabilitat social als municipis (capturada pel nou Índex
de vulnerabilitat social presentat en aquest informe) i l’esforç pressupostari dels ens locals per dotar les presta-
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Qüestions a debat

cions al territori. L’anàlisi s’efectua
mitjançant un seguit de correlacions
i anàlisis multivariants realitzats pel
Servei de Programació de la Diputació de Barcelona.
La segona línia de debat proposa ressituar les prestacions d’urgència en el
marc de la recent aprovació de la Renda garantida de ciutadania (RGC), i es
desgrana en un seguit d’aportacions
efectuades pels SSB participants als
tallers de millora del CCI, a partir del
marc conceptual proposat pel professor Manuel Aguilar Hendrikson7.

Figura 8. Qüestions a debat sobre prestacions d’urgència social

GRAU D’ASSOCIACIÓ ENTRE LA VULNERABILITAT SOCIAL I LA COBERTURA DE LES SITUACIONS
D’URGÈNCIA AL TERRITORI
L’evolució de la despesa corrent per habitant que els SSB participants al CCI destinen a pal·liar la inseguretat econòmica de les unitats familiars ateses, mitjançant prestacions d’urgència, així com altres projectes, serveis assistencials i de complement de rendes, ha estat molt notable els darrers anys, tal i com evidencia la taula següent. La
mitjana de despesa per habitant l’any 2016 se situa en 8 Euros en concepte de prestacions econòmiques d’urgència social, més 5,4 Euros addicionals en serveis i projectes que tenen per finalitat pal·liar situacions de vulnerabilitat econòmica als municipis.

Evolució de la despesa corrent per habitant
Despesa corrent per habitant (€)

2012
Prestacions econòmiques d'urgència social
Pestacions, projectes i serveis per a pal·liar
la vulnerabilitat econòmica

2013

2014

2015

2016

Variació Variació
absoluta relativa
12-16
12-16

3,4

4,5

5,9

7,4

8,1

4,7

138%

-

-

10,7

12,2

13,5

-

-

Figura 9. Despesa corrent per habitant (€) en cobertura de situacions d’urgència
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

La segregació que enguany ha introduït el CCI de Serveis Socials en l’indicador que captura aquesta despesa permet identificar quins són els àmbits als quals es dediquen més recursos. Considerant tant el pressupost de prestacions d’urgència com el destinat a serveis i projectes contra la vulnerabilitat, la mitjana de municipis del Cercle
canalitza gairebé un terç d’aquesta despesa a l’àmbit socioeducatiu8. En segon lloc se situa la cobertura de necessitats d’habitatge i subministraments, que s’endú més d’una quarta part de la despesa9, mentre que la partida destinada a garantir la manutenció i roba representa una quarta part del total de pressupost10. El concepte
“altres” inclou principalment ajuts de farmàcia, transport públic, i subvencions a entitats per a projectes d’inclusió diversos.
7 Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Professor del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona.
8 S’inclouen aquí els complements a les beques menjador, ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar, despeses de funcionament dels CO en
època de vacances escolars i ajuts d’inscripció a activitats de casal d’estiu, principalment.
9 Aquesta es concreta en el pagament de serveis residencials d’estada limitada, les prestacions d’urgència per al pagament de quotes de lloguer,
avals i dipòsits per a l’accés a un habitatge, i ajuts al pagament de l’Impost de Béns Immobles i subministres.
10 Aquest àmbit comprèn, a més dels ajuts d’urgència, els costos del servei de menjador social, àpats a domicili, bancs d’aliments, rebost solidari i
bugaderia social, entre d’altres.
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Despesa destinada a prestacions, serveis i projectes per a pal·liar la
vulnerabilitat econòmica
% de despesa en manutenció i roba, habitatge i subministres, socioeducativa i
altres despeses sobre el total de la despesa corrent
100%
90%

13,3%

11,2%

18,7%

80%
70%

15,0%

35,5%

40,9%

24,1%
38,2%

50%

22,4%
26,5%

30%
20%

28,9%

34,8%

36,8%

21,1%

MITJANA GLOBAL Mitjana +70

% habitatge i
subministraments
% socioeducativa

26,8%

24,7%

10%
0%

% manutenció i
roba

19,3%

60%
40%

19,5%

28,4%

% altres despeses

14,0%

Mitjana +40

Mitjana +20

Mitjana +10

Gràfic 13. Tipus de despesa en prestacions, serveis i projectes per pal•liar la vulnerabilitat econòmica
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

Per completar l’anàlisi, s’ha volgut constatar si els municipis amb més pressupost municipal de SSB són també els
qui presenten una situació de major vulnerabilitat social; i en quina mesura la despesa en prestacions d’urgència
correlaciona amb el nivell de vulnerabilitat.
El següent gràfic de dispersió mostra una relació lineal entre l’IVSO i la despesa en SSB. Cada punt del gràfic
reflecteix la ubicació d’un municipi d’acord amb la puntuació que ha obtingut en l’Índex de Vulnerabilitat Social
(eix horitzontal) i el percentatge de despesa destinada a Serveis Socials sobre el pressupost municipal (eix vertical). L’associació lineal entre l’Índex i la despesa en Serveis Socials queda reflectida per la distribució no aleatòria
dels punts al llarg del gràfic, sinó en una trajectòria descendent11. A partir del núvol de punts s’ha calculat la recta
de regressió (línia blava) que millor s’ajusta a la distribució de les dades. La línia recull la correlació existent entre
els dos indicadors i estima el percentatge de despesa en Serveis Socials més probable d’acord amb el grau de
vulnerabilitat social que té un determinat territori.
Així, els punts propers a la recta (en color blau) corresponen als 29 municipis (48%) més fidels al patró general, és
a dir, que destinen als Serveis Socials un percentatge del pressupost molt similar al que s’esperaria pel nivell de
benestar de la població, ja sigui a l’alça o a la baixa. Aquest resultat posa de relleu l’aposta política dels municipis amb un entorn més vulnerable a l’hora de dotar de pressupost els SSB per tal de donar resposta a les
necessitats bàsiques de la seva ciutadania.
D’altra banda, els punts verds i els vermells mostren els territoris on la correspondència entre vulnerabilitat i despesa en Serveis Socials és menor. En el primer cas (punts verds), es tracta de 15 ajuntaments (26% del total) amb
un percentatge de despesa significativament més alt que l’estimada d’acord amb les característiques de la seva
població (un 20% o més). En el segon cas (punts vermells), trobem els 14 ens locals (24%) amb un percentatge de
despesa significativament més baix del que s’esperaria per la situació d’elevada vulnerabilitat del seu entorn.

11 La línia descendent del gràfic s’explica pel fet que, tal i com s’ha concebut l’Índex de Vulnerabilitat, els valors més alts de l’IVSO (per sobre de 100)
es corresponen amb entorns més benestants, mentre que els valors baixos (per sota de 100) es troben en entorns amb més vulnerabilitat social.
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Correlació entre pressupost de despesa corrent en SSB sobre
el pressupost municipal, i l’IVSO
% despesa SSB sobre el pressupost corrent vs. Resultats de l’Índex
de Vulnerabilitat Social
r = 0,600

Despesa real > estimada
(15 municipis)

Despesa real < estimada
(14 municipis)

Gràfic 14. % despesa SSB sobre el pressupost corrent vs. Índex de Vulnerabilitat Social
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

La correlació entre la situació de vulnerabilitat (IVSO) i l’esforç financer en prestacions d’urgència social és igualment
positiva, tot indicant que els ens locals que presenten una situació de vulnerabilitat socioeconòmica més alta
són els que destinen més finançament a cobrir necessitats bàsiques mitjançant la partida d’ajuts d’urgència.
Quan s’analitza la relació entre els tres indicadors de vulnerabilitat en la dimensió socioeconòmica (atur, renda i
dificultat d’accés a l’habitatge), i els indicadors de despesa en prestacions d’urgència i volum de persones beneficiàries de la RMI ateses als SSB per cada 1.000 habitants, afloren matisos i línies de treball interessants:
♦♦

Com seria d’esperar, els ens locals amb un atur elevat, una baixa renda disponible, i majors dificultats d’accés
a l’habitatge són els qui tenen més persones usuàries dels SSB beneficiàries de la RMI. Dels tres indicadors, el
referent a l’atur és el que millor explica el volum de beneficiaris de RMI.

♦♦

Es registra més despesa en prestacions d’urgència social als municipis a on les dificultats d’accés a
l’habitatge són més elevades, però no allà a on hi ha més atur, o menys renda. Sabent que la cobertura de
despeses d’habitatge és un capítol elevat del conjunt de prestacions d’urgència però no el principal, aquesta
relació segurament evidencia que la dificultat per pagar l’habitatge és un predictor inequívoc d’una elevada
proporció de situacions familiars d’inseguretat econòmica greu. En canvi, una baixa renda pot associar-se a
situacions d’inseguretat o no, en funció de quin sigui el context socioeconòmic de referència (per exemple,
una situació de rendes baixes no genera la mateixa inseguretat en entorns rurals amb un cost de la vida moderat i l’habitatge majoritàriament de propietat, o en entorns metropolitans, caracteritzats per un elevat cost
de la cistella de la compra i de l’habitatge).

♦♦
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Aquesta interpretació és consistent amb una altra conclusió de l’anàlisi, i és que els municipis amb més
dificultat d’accés a l’habitatge són els que més percentatge d’usuaris tenen amb expedient obert des
de fa més de 5 anys, per tant, amb més cronicitat de les situacions socials ateses. És igualment coherent amb
aquest resultat la correlació existent entre SSB amb una major cronicitat dels casos atesos i els que presenten
un alt volum de beneficiaris de RMI.
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Figura 10. Mapa de correlacions en l’àmbit de les prestacions
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

Amb tot, la que segurament és la conclusió més interessant de l’anàlisi des del punt de vista de la següent línia de
debat als tallers és la inexistència de correlació entre els municipis amb més RMI i els que més despesa en prestacions d’urgència destinen. El fet que RMI i prestacions no actuïn de “vasos comunicants” suggereix que els
ens locals no tenen cap estratègia predefinida respecte a com utilitzar la partida de prestacions d’urgència, ni en el sentit de complementar la RMI, ni tampoc en el de substituir-la.
Aquesta manca d’associació segurament té a veure amb quin és el procés de gestió d’aquests recursos per part
dels SSB, des del pla “micro”: l’accés a l’RMI es gestiona des de la intervenció de cada professional, i la concessió
de prestacions es fa en funció del criteri del professional referent i l’existència de partida, i no connectant tots dos
ajuts des d’una lògica de garantir la suficiència d’ingressos.

ENCAIX ENTRE LA RGC I LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC
En línia amb la reflexió prèvia, el Cercle de Comparació d’enguany ha obert una segona línia de debat al voltant
de la conveniència de redefinir el model de prestacions d’urgència. Aquest debat es fonamenta en un cert
qüestionament de la seva eficàcia com a prestació social condicionada; en la constatació de la baixa eficiència en
termes de gestió d’un recurs altament fragmentat; i en l’oportunitat que introdueix l’entrada en vigor de la Renda
garantia de ciutadania (RGC)12.
Davant de l’evidència que les prestacions d’urgència no s’han tendit a plantejar des d’una possible complementarietat amb l’RMI, els debats als tallers del CCI de Serveis Socials han abordat quina és l’acció de protecció més
eficaç que podrien impulsar els SSB amb les prestacions econòmiques, i quines modificacions en el disseny
de les prestacions poden millorar l’eficàcia i eficiència de gestió d’aquest instrument.
La figura següent, presentada pel professor Manuel Aguilar Hendrikson en l’obertura dels tallers, planteja un possible esquema d’ordenació i encaix entre les prestacions d’urgència social i la RGC al voltant de tres eixos de
despesa: la cobertura de necessitats bàsiques de manteniment (despeses corrents en concepte de manutenció,

12 La RGC és una prestació econòmica de dret subjectiu i consta de dues prestacions complementàries: la prestació garantida, no condicionada,
subjecta a uns requisits determinats (principalment, tenir ingressos inferiors al 85% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya), més una
prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.
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habitatge, subministres i accés a d’altres serveis públics com l’educació o la salut); la cobertura de necessitats
bàsiques d’acumulació (inversions puntuals, per exemple per adquirir equipament per a la llar); i despesa orientada a la promoció / inserció sociolaboral de les persones. L’esquema parteix de l’assumpció que la RGC està pensada per cobrir necessitats bàsiques de manteniment i, en canvi, deixa al descobert els espais de despesa d’inversió i promoció i millora sociolaboral.
En un segon pla interpretatiu, l’esquema del professor Aguilar visualitza l’existència de diferents llindars pel que
fa a la cobertura de les necessitats bàsiques, tot constatant que l’aplicació dels barems de la RGC generarà bosses
de persones excloses pel fet de no ser elegibles (per incompliment d’algun requisit d’accés) o bé per disposar
d’ingressos superiors als previstos als barems però insuficients per garantir una situació de seguretat econòmica.

Figura 11. Esquema sobre renda garantida i cobertura de necessitats bàsiques
Font: Manuel Aguilar Hendrikson

Tal i com s’ha posat de manifest als indicadors presentats prèviament, i coincidint amb les reflexions als tallers de
millora, els Serveis Socials tendeixen a dirigir les prestacions d’urgència cap a tot tipus de necessitats, especialment les de manteniment però també, encara que més puntualment, les d’equipament i oportunitats de millora.
Davant de la càrrega econòmica que suposa l’habitatge en el pressupost de les unitats familiars, els Serveis Socials
consideren que amb les prestacions difícilment poden fer res més que no sigui contenir situacions d’urgència extrema, i pràcticament com a xarxa de darrer recurs.
En tot cas, la cobertura d’aquestes situacions els comporta un esforç de mitjans molt significatiu, de forma sovint
periòdica contravenint la pròpia naturalesa dels ajuts d’urgència, i amb un impacte discret en termes unitaris mitjans (amb forts desequilibris entre unes poques unitats que reben molt de suport i altres que reben petits ajuts
puntuals) i globals (volum total de població beneficiària). Pel què fa a les bosses de persones excloses, en general
se solen cobrir les unitats familiars que se situen per sota del llindar de pobresa.
Així doncs, i des del punt de vista de com reorientar estratègicament les prestacions d’urgència, els SSB participants al Cercle consideren que l’esquema proposat constitueix un bon punt de partida, tenint en compte, a
més, que la RGC no cobrirà ni totes les necessitats bàsiques ni totes les unitats familiars en situació d’inseguretat
econòmica greu.
Superar l’actual sistema d’adjudicació de prestacions obliga a superar la gestió des del cas i a fixar línies que pautin el criteri professional. Alhora, es fa necessari considerar les situacions d’inequitat derivades de l’existèn-
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cia de divergències quant a aposta política, barems i condicions d’accés, especialment evidents en contextos
de continuïtat urbana entre termes municipals diferents.
Des d’una segona perspectiva, la de la condicionalitat dels ajuts, i a diferència del que succeeix amb la RGC, als
SSB la gran majoria de prestacions d’urgència que es prescriuen per cobrir necessitats bàsiques de subsistència,
solen ser condicionades al compliment d’algun tipus de contraprestació en el context del pla d’intervenció proposat pel professional. Aquesta pràctica se sustenta en l’assumpció que les unitats convivencials que necessiten
suport econòmic i les que requereixen algun tipus d’acompanyament social solen ser coincidents, quan l’evidència empírica indica que són necessitats no necessàriament inter-dependents.
De fet, els estudis més avançats sobre els efectes de la pobresa en les eleccions racionals13 indiquen una tendència
de les persones econòmicament vulnerables a prendre decisions aparentment poc racionals en les diverses esferes de la seva vida quotidiana. Aquests estudis estableixen com, a l’origen d’aquestes “males” eleccions, s’hi troba
la pròpia situació d’escassedat. L’escassedat financera (viure amb menys recursos dels que hom considera necessaris) resta a les persones que la pateixen capacitat per donar una atenció adequada a tot allò que no sigui superar es dificultats per afrontar les despeses del dia a dia, ordinàries o sobrevingudes.
En aquest sentit, condicionar els ajuts de subsistència seria una mesura poc encertada, des del moment en
què per a moltes persones, la pròpia superació de la situació de vulnerabilitat econòmica és, en si mateixa,
el principal detonant que els permet recuperar el control sobre les diferents facetes de la seva vida.
En un altre ordre de consideracions, i malgrat que es
reconeix que la identitat professional al sector gira
en part al voltant de la seva potestat prescriptiva
(d’acord amb la idea que l’ajut constitueix un recurs
tècnic per facilitar el treball amb les famílies que presenten situacions de risc), alguns assistents al taller
plantegen si la condicionalitat té només un component educatiu o també de control, i si no seria més
raonable que el model de prestació condicionada
s’apliqués únicament al pagament de despeses d’inserció i promoció social, i no a la resta.

Alguns ens locals han creat departaments o oficines de gestió de prestacions fora del SBAS, i fins
i tot dels SSB (OAC). L’aplicació de criteris clars
respecte a quines prestacions s’assignen segons
concurrència i quines per prescripció professional, i la coordinació entre els SSB i el servei o oficina tramitadora és clau per a l’èxit del model, que
d’altra banda, exigeix un esforç de finançament
important. En ABSS supramunicipals, s’apunta que
aquest espai el podrien ocupar, des del punt de
vista de la gestió, els Consells Comarcals.

Finalment, la idea de tendir a la compactació dels
ajuts d’urgència i l’ampliació dels terminis de concessió es considera interessant tant des del punt de
vista de dispensar un tracte menys assistencial a les
famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, com en favor de l’eficiència en la gestió dels ajuts, especialment
davant de la manca de múscul administratiu dels serveis socials i la saturació de feina que comporta la concessió,
renovació i control de les prestacions. En aquest sentit, la limitació de la contraprestació i la compactació dels
ajuts ajudarien a ressituar responsabilitats tècniques i administratives en la gestió de les prestacions, i a alliberar
espais als professionals per al treball social.
Partint d’aquesta anàlisi, els ens locals participants plantegen un seguit de propostes en relació amb la configuració d’un nou model conceptual i de gestió de les prestacions econòmiques d’urgència social:
♦♦

Visibilitzar i ordenar de manera sistemàtica el pressupost destinat a les diverses tipologies de despesa
d’urgència social segons l’esquema plantejat pel professor Aguilar. Per fer-ho, pot ser útil emprar partides
pressupostàries separades per a la cobertura de necessitats bàsiques i la cobertura de despeses de promoció
i inserció social.

♦♦

A partir del coneixement de què està cobrint cada ens local amb la seva partida de prestacions d’urgència,
definir un model de prestacions que aposti per la complementarietat respecte a la RGC (i, idealment,

13 Sendhil Mullainathan i Eldar Shafir (2016), Escasez, ¿por qué tener muy poco significa tanto?, Fondo de Cultura Económica.
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donant cobertura a les situacions no elegibles d’acord amb els barems de la RGC, o no suficientment ben
cobertes, en famílies en situació de vulnerabilitat greu per insuficiència d’ingressos).
♦♦

Plantejar els barems d’accés a les prestacions des de la perspectiva de la inseguretat econòmica greu, i no
exclusivament referenciant-los a un índex de llindar de pobresa. A l’hora de decidir quan complementar la
RGC o quan no fer-ho, és important tenir en compte no només el llindar de renda, sinó també la relació
entre ingressos i despeses ajustada pel cost diferencial de la vida i, fonamentalment, de l’habitatge, en
cada municipi.

♦♦

Eliminar la condicionalitat dels ajuts d’urgència per cobrir despeses corrents i, possiblement, d’inversió (en definitiva, les despeses de subsistència), tot introduint criteris de concurrència i control de la finalitat
de la despesa en aquestes partides i promovent una gestió fonamentalment administrativa de la concessió
i fiscalització d’aquests ajuts.

♦♦

Finalment, promoure’n la seva compactació i l’extensió dels períodes de concessió en el context de situacions d’inseguretat econòmica greu perllongada.

4.3. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN RISC: REPTES PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SIS
La Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l’Associació
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i la Diputació de Barcelona, han establert les bases
d’un nou Servei d’Intervenció Socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i
les seves famílies (SIS) que vol substituir progressivament l’actual Servei de Centres Oberts de la cartera de serveis socials.
El SIS introdueix canvis importants en l’enfocament de l’actual model d’intervenció en casos de risc per a la
infància i l’adolescència, tal i com presenta als participants als tallers del Cercle el Tècnic de la DGAIA, Santiago
Bellido Suárez. Es concreten en:
1. Incorporar la franja de 0 a 3 anys dins dels serveis d’intervenció socioeducativa, cobrint així la totalitat del tram
de 0 a 18 anys, amb un tractament distintiu al col·lectiu adolescent de 16 i 17 anys pel que fa a dispositius
d’intervenció.
2. Atendre els diferents nivells de situació de risc, tot garantint la cobertura de les situacions de risc greu.
3. Estendre la prestació del servei a tot el territori, també als àmbits territorials menys poblats o amb més dispersió poblacional.
4. Reorientar els Centres Oberts cap a un Servei d’atenció diürna, que es pot coordinar i pot incloure la resta de
serveis SIS.
5. Proveir de recursos i serveis la família, com a unitat bàsica de convivència i desenvolupament dels seus integrants.
D’acord amb aquestes orientacions, el model contempla cinc línies de serveis socioeducatius, i a més, la DGAIA
fixa alguns punts crítics a tenir en compte de cara al seu desplegament:
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L2

Servei d’atenció diürna
(de 4 a 15 anys)

Servei d’intervenció amb
famílies amb infants i
adolescents en situació de
risc (de 0 a 17 anys)

L3

L1

Servei de suport a les
famílies amb infants de 0-3
anys en situació de risc

Servei d’acompanyament
socioeducatiu per
adolescents en situació de
risc (de 16 a 17 anys)

L4

Assegurar perfils
professionals:
interdisciplinarietat i
ràtios

SIS
Servei d’intervenció
socioeducativa itinerant
(de 0 a 17 anys)

L5

Servei d’Intervenció Socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de
risc i les seves famílies
Universalitat:
enfocament comunitari i
preventiu

Discrminar risc lleu,
moderat i greu

Flexibilitzar l’entrada i
sortida del servei i
garantir que els SSB són
porta d’entrada

Preveure sistemes de
seguiment i avaluació

Situar la persona al
centre, com a subjecte
actiu del procés

Figura 12. Línies i punts crítics del SIS
Font: DGAIA

Als tallers del CCI de Serveis Socials d’enguany s’ha articulat un
debat entorn a la posada en marxa del nou model, i s’ha evidenciat com el desplegament del SIS suposa un repte als ens
locals: en alguns casos comporta la reorganització i adaptació
de les seves estructures actuals d’atenció a la infància, i en molts
d’altres, la creació de noves línies de servei, dispositius i equipaments, que ampliaran la necessitat de professionals i finançament. Les ABSS supramunicipals, a més, tenen dificultats a l’hora
de definir un model únic per al conjunt de l’Àrea Bàsica, que incorpori la reflexió de quins serveis i dispositius té sentit prestar
de forma itinerant, i per cobrir quins municipis.

Qüestions a debat

Els principals debats en les quatre sessions dels tallers que han
versat sobre el SIS s’han articulat al voltant de sis grans temàtiques, tal i com mostra l’esquema adjunt.
Figura 13. Qüestions a debat sobre el SIS

DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS D’INTERVENCIÓ I VALORACIÓ DEL GRAU DE RISC
Des del punt de vista de l‘orientació del model, el SIS té per objectiu garantir la cobertura de situacions de risc,
començant per les més greus, sens prejudici que els ens locals puguin seguir treballant per cobrir situacions de
risc lleu o en línies d’intervenció amb caràcter preventiu (que alguns municipis actualment atenen mitjançant la
canalització d’ajuts amb entitats especialitzades perquè els infants i joves atesos als SSB puguin participar d’activitats socioeducatives des del lleure).
Ara bé, el debat als tallers posa de relleu la dificultat
de reconèixer les situacions de risc des d’un marc
conceptual homogeni i compartit per tots els SSB.
L’experiència del Cercle de Serveis Socials indica que
els SSB no disposen d’indicadors suficientment consistents i fiables per a quantificar la prevalença de les
situacions de risc en la infància i adolescència a nivell territorial. En aquest sentit, els ens locals comparteixen certa preocupació davant de la possibilitat
que el finançament de la Generalitat es condicioni
als resultats obtinguts en aquest tipus d’indicadors.
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En una fase prèvia a la reorientació dels seus serveis
d’intervenció socioeducativa, els SSB de Terrassa
utilitzen l’eina de cribratge de la DGAIA per avaluar el nivell de risc de tots els casos atesos als CO,
i obtenir un perfil de risc en la infància i adolescència al municipi. Aquesta eina pot ser igualment
útil a l’hora d’avaluar l’impacte de les intervencions, en el transcurs de l’acompanyament als infants i les seves famílies per part dels SSB.
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Segons el parer dels municipis participants als tallers del Cercle, la manca d’homogeneïtat a l’hora de qualificar el
risc en la infància i l’adolescència fa necessari integrar dins del model la pròpia definició dels llindars de risc en
base al conjunt de situacions socials, necessitats i factors de risc i de protecció de les unitats familiars i convivencials ateses.
Es considera, en definitiva, que el model de SIS ha d’estar vinculat a un model diagnòstic del risc en la infància i adolescència, que ajudi a identificar intervencions i modular-ne la seva intensitat des de paràmetres no estrictament subjectius de cada professional.

DISSENY DELS SERVEIS QUE INTEGREN EL SIS
Pel que fa al disseny de dispositius que han de conformar el model de SIS de cara al seu desplegament
territorial, la DGAIA planteja als ens locals un ampli
marc de flexibilitat a l’hora d’identificar encaixos
entre el que el model preveu, i els dispositius i
serveis existents a cada territori (Centre Obert, espais familiars o servei matern-infantil si n’hi ha, intervencions en medi obert, intervencions amb les famílies, etc.). A curt termini, doncs, el repte principal als
SSB és detectar:

Els SSB de Granollers estan en fase de disseny i
redacció del seu propi projecte de SIS, tot agrupant i estructurant les activitats, projectes i serveis que despleguen actualment en l’àmbit de la
infància i l’adolescència en risc segons les franges d’edat i línies d’intervenció del model aprovat per la DGAIA, i identificant els buits en el model que caldrà cobrir.

♦♦

De quins serveis del SIS estan mancats (es disposa de servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys?
En cas negatiu, es pot implantar el servei de forma autònoma, o bé en col·laboració amb d’altres agents en l’àmbit
social o educatiu? Es fan intervencions amb les famílies amb infants i adolescents en risc fora del despatx?)

♦♦

Quins són els serveis i dispositius existents que poden encaixar dins del model, amb algun tipus de reorientació (com reorientar el Centre Obert per tal que pugui esdevenir el nou servei diürn?)

♦♦

Hi ha dispositius d’intervenció que no s’estiguin utilitzant des d’un enfocament socioeducatiu, però que eventualment podrien ser-ho (per exemple, en quines condicions de prestació i amb quins perfils professionals es podria utilitzar el SAD social per a fer una atenció domiciliària en les franges de 0 a 3 i les seves famílies? Com articular
la intervenció amb les famílies des del treball comunitari o grupal?).

Aquest exercici ha de permetre ressituar l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc en els catàlegs de serveis dels SSB, i eventualment, negociar una ampliació del finançament dins del pressupost municipal, per tal de
cobrir els nous serveis i línies d’intervenció.

REORIENTACIÓ DELS CENTRES OBERTS EN UN SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA
Entre els serveis de l’actual Cartera que més fàcilment encaixen amb el SIS hi ha els Centres Oberts, que el model
redefineix com un Servei d’atenció diürna obert tot l’any, fora de l’horari escolar en períodes lectius, de suport,
estímul i desenvolupament personal i social d’infants i adolescents de 3 a 16 anys en situació de risc. La DGAIA
preveu que aquest nou servei pugui cobrir com a mínim un 6,5 per mil de la població de 0 a 18 anys en risc greu
i les seves famílies.
A jutjar per l’indicador de cobertura del Cercle de Serveis Socials (referit únicament als 38 municipis que aporten
dades dels CO de titularitat municipal) la reorientació dels CO sembla que s’haurà de centrar més en les característiques de la intervenció socioeducativa i la garantia de cobertura de les situacions de risc greu, que no pas a
reforçar la capacitat d’aquests equipaments. Tal i com mostra el gràfic següent, la ràtio plantejada al Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013 queda superada per l’actual cobertura dels CO, que és del
6,8 per mil. Dels 38 municipis que aporten dada de cobertura, 22 (un 58%) superen o igualen la ràtio de cobertura de DGAIA, i 16 (un 42%) estan per sota.
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Atenció a les situacions de risc en la infància i l'adolescència
Nombre de places de CO per cada 1000 habitants menors d'edat
Hores setmanals d'assistència al CO per persona usuària
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Gràfic 15. Nombre de places de CO per cada 1.000 habitants menors d’edat i hores setmanals d’assistència al CO per persona usuària
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

INTEGRACIÓ DEL SIS EN ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
El SIS es concep com una estructura
distintiva dins dels SSB, amb ràtios de
professionals ajustades als diferents
serveis. Els professionals dels SBAS veuen la implantació del nou servei com
una oportunitat a l’hora de disposar de
més recursos per a atendre les situacions
de risc en la infància i l’adolescència. Ara
bé, aquesta integració també comporta
alguns reptes.
D’entrada, la reordenació de serveis comportarà una necessària revisió dels circuits d’atenció per tal de garantir que
els Serveis Socials Bàsics siguin sempre
la porta d’entrada al sistema, i per fer
una derivació i coordinació correcta dels
casos entre els equips SBAS i els del SIS.

Els SSB de Tarragona han buscat estratègies per a optimitzar
el temps dels professionals i reduir els costos de transacció
en la coordinació de casos, tot descartant la duplicació d’estructures i promovent la integració dels serveis SBAS i SIS en
els mateixos professionals dels SSB, en franges horàries diferenciades. Els ES destinen una part de la jornada a l’atenció
dels casos (SBAS), i l’altra a fer intervencions de caràcter socioeducatiu (SIS). Ha calgut incorporar més professionals (amb
la cobertura que proporciona el contracte-programa) per compensar les hores que es perdien d’atenció SBAS, i s’ha aconseguit una atenció més integrada de cara als menors i a les
seves famílies.

En determinats municipis que actualment treballen des de la concertació de places en equipaments del tercer
sector, aquesta reordenació de serveis requerirà teixir bé la relació entre professionals SBAS, SIS i els d’aquelles
entitats que, a hores d’ara, encara regulen l’accés al sistema d’intervenció socioeducativa en Centres Oberts.
Tal i com ja s’ha esmentat, el fet de disposar d’eines de diagnòstic com l’eina de cribatge per a la discriminació de
les situacions de risc i desemparament de la DGAIA, que permetin valorar el risc d’un cas, pot ajudar els equips
dels Serveis Socials Bàsics locals a prioritzar quins casos cal atendre des del SIS i amb quina intensitat, tot fixant
l’obligatorietat de desenvolupar un Pla d’intervenció amb seguiment de l’Educador/a Social referent.

Cercles de comparació
intermunicipal

157

Conclusions

#DibaOberta

Més enllà de la coordinació i el procediment, cal no oblidar que molt sovint és el personal de les entitats qui té
les competències i l’especialització necessàries per portar a terme la tipologia d’intervencions que el SIS demanda als professionals. Es per això que molts SSB consideren que, a més de treballar circuits, caldrà reforçar
la capacitació dels professionals propis i potenciar la transferència de coneixements des d’algunes entitats cap als SSB.
Tal com apunten els ens locals participants als tallers, el desplegament del SIS al territori requeriria, així mateix, una revisió de les ràtios de professionals dels SSB. El fet de cobrir la totalitat de la franja de 0 a 18 anys i
d’incorporar noves línies d’intervenció amb les famílies farà aflorar situacions de risc que fins ara potser no es
detectaven de manera prou precoç. En aquest sentit, és plausible que un desplegament rigorós del model
tingui efectes de sobrecàrrega d’atenció dels propis SSB, i concretament dels perfils d’Educador/a Social als SBAS.

PROVISIÓ / PRODUCCIÓ DEL SERVEI
Com ja s’ha apuntat, una part molt significativa dels municipis que participen en el CCI presenten models de
prestació del servei de Centre Obert que van més enllà de la producció totalment pública i amb mitjans propis.
Malgrat que el Cercle únicament compara dades dels municipis amb Centres CO de titularitat municipal, són
nombrosos els SSB que concerten espais i/o places en equipaments del tercer sector. La implantació del SIS al
territori, per tant, comporta la necessària revisió del model de producció d’alguns dels serveis d’intervenció
socioeducativa, que es poden concretar en prestació directa, contractació, o concert amb entitats privades o
sense ànim de lucre. Sigui quin sigui el model de producció escollit, la implantació del SIS introdueix canvis,
en alguns casos molt substancials, en l’actual model de prestació i de finançament dels serveis socio
educatius.
Pel que fa al servei d’atenció a les franges d’edat de 0 a 3 anys, la rebuda per part dels SSB participants als tallers del
Cercle és diversa. Alguns municipis destaquen que aquesta línia els permetrà reobrir espais familiars que van ser
tancats arran de la crisi, amb molt bona acollida de les famílies que tornaran a fer-ne ús. D’altres consideren difícil
poder arribar a oferir aquest servei sense la col·laboració de centres educatius o de salut. Per la seva banda, propostes possibilistes d’integrar l’atenció a les famílies dins dels equipaments educatius (escoles bressol, escoles i
instituts de secundària) poden topar o bé amb la manca de voluntat d’alguns centres, o bé amb dificultats de coordinació horària amb equipaments que no siguin de titularitat municipal.

FINANÇAMENT DEL NOU SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
El Servei de Centre Obert (amb un cost actual de 1.316 Euros per persona usuària als SSB participants al CCI), juntament amb la resta de serveis que integraran el SIS, s’hauran de finançar a través del Contracte-Programa, pel
qual la Generalitat de Catalunya aportarà com a mínim un 66% del cost dels professionals que presten el servei i
l’ens local hi posarà la resta.
D’una banda, això significarà alterar l’actual estructura de finançament del servei. Val a dir que, tal i com mostra
el següent gràfic, en el finançament dels Centres Oberts municipals els ens locals cobreixen la meitat de la despesa corrent del servei. Malgrat no ser estrictament comparable amb l’objectiu de finançament establert per la
DGAIA, sembla evident que els ens locals estan duent a terme un esforç molt important, i segurament no
allunyat dels objectius de cobertura del 34% del cost del personal que hauran d’assumir amb el nou contracte-programa. Per trams poblacionals, els municipis de més de 70.000 habitants són els que més esforç
pressupostari fan, arribant a aportar el 52% del cost del servei de CO, però en tots els trams de població els ens
locals aporten molt més del 33% de finançament que els reserva el Contracte-Programa, en un ventall que va
del 44% fins al 52%.
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Estructura del finançament del CO per trams de població
% autofinançament per taxes i preus públics
% finançament per aportacions d'altres institucions
% finançament per part de l'ajuntament
100%

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

0,0%

90%
80%
70%

50,5%

47,9%

55,4%

52,2%

53,9%

% finançament per
aportacions d'altres
institucions

60%
50%
40%
30%
20%

% autofinançament
per taxes i preus
públics

49,4%

52,0%

% finançament per
part de l'ajuntament
44,4%

47,7%

46,1%

Mitjana + 40

Mitjana + 20

Mitjana + 10

10%
0%

Mitjana + 70

Gràfic 16. Estructura de finançament dels CO
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

D’altra banda, cal suposar que el desplegament del conjunt de serveis del SIS incrementarà la despesa corrent dels ens locals destinada als serveis i dispositius d’intervenció socioeducativa, amb motiu de la posada en marxa de noves línies d’intervenció, i també per la provisió pública de la totalitat dels serveis (malgrat
alguns es puguin contractar o concertar) i la desaparició progressiva de les línies de subvenció a entitats a mesura que s’implementi el SIS als ens locals que actualment concerten places amb l’administració en equipaments
propis que permeten la cobertura per sobre de l’índex del 6,52‰.
Addicionalment, la intervenció socioeducativa en el marc dels SIS en d’altres espais i activitats com el lleure dels
infants i adolescents en risc estarà contemplada, sempre que es diferenciïn de les activitats i espais de lleure pròpiament dits que quedarien fora del contracte-programa. El finançament d’aquest conjunt d’actuacions, doncs,
recaurà íntegrament en els ens locals que vulguin donar-los continuïtat.
Aquest conjunt de consideracions són les que han portat els ens locals participants en els tallers del Cercle a expressar dubtes raonables quant a la capacitat d’alguns per implantar el SIS de manera efectiva i a curt o mitjà termini.

4.4. LA MILLORA ORGANITZATIVA I EL SEU IMPACTE EN L’ATENCIÓ ALS SSB
En el context que han viscut els Serveis Socials Bàsics els darrers anys, amb una demanda creixent i importants
restriccions a la incorporació de personal, una de les preocupacions recurrents entre les estructures directives
d’aquests serveis ha estat la d’aconseguir garantir l’accés dels ciutadans als SSB amb uns temps d’espera
raonables, tot mantenint uns estàndards de qualitat de l’atenció.
Front a l’augment de la pressió assistencial, les alternatives són limitades: o es destinen més recursos (econòmics i humans) a dotar el servei; o s’optimitzen els disponibles, amb la vista posada a l’organització dels processos de treball i l’assignació dels recursos implicats en l’atenció i intervenció social; o totes dues alhora. Des del
punt de vista de la millora de la gestió, és obvi que els SSB tenen un repte en l’organització adequada dels equips
de treball i la modulació de les hores d’atenció en funció de la demanda (i per tant, de la dimensió de les situa-
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cions de vulnerabilitat social en cada territori), per tal d’assolir un resultat adequat en termes de cobertura i temps
d’espera d’accés al servei.
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RECURSOS
ECONÒMICS

COBERTURA
HORES
D’ATENCIÓ

RECURSOS
HUMANS

TEMPS
D’ESPERA

INVERSIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS

RESULTATS (OUTPUT)

Figura 14. Hipòtesis causals sobre la millora organitzativa i el seu impacte en l’atenció als SSB
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personal de suport respecte als professionals tècnics dels SSB ha passat d’un 17% a gairebé un 19%, entre 2012 i
2016.
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El reforç dels equips dels SBAS s’ha produït en un moment de lleu repunt del volum d’atencions als SBAS per 1.000
habitants, dins d’una tendència d’estabilitat que es manté en valors propers als de 2012 (148 persones usuàries
ateses per cada 1.000 habitants). Tal i com s’aprecia als gràfics següents, l’arribada de més professionals en un
context de demanda relativament estable ha portat a una reducció de la pressió assistencial els anys 2015
i 2016 respecte als anteriors. El darrer any, en la mitjana dels municipis del Cercle el volum de persones usuàries
SBAS per professional s’ha situat en les 420.
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Gràfic 19. Persones usuàries SBAS per professional
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

L’augment de professionals, que ha permès una certa millora en la cobertura i un alleujament de la pressió assistencial, no ha servit, aparentment, per intensificar la intervenció en el gruix dels casos en tractament: de mitjana,
l’any 2016 s’han efectuat 2,1 entrevistes per expedient actiu al SBAS (el 2014 era de 2,7).
L’altra variable en joc a l’hora de promoure l’accessibilitat als SSB, tot incidint en els temps d’espera, és el volum
d’hores setmanals destinades a entrevistes per professional. L’estancament en les hores que TS i ES dediquen
a les entrevistes amb les persones usuàries del servei ha comportat, tal i com s’aprecia al següent gràfic, un
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increment d’un dia entre la data de sol·licitud per veure un professional en primera visita, i la realització
d’aquesta. Aquesta tendència ha estat acompanyada d’un lleu augment en el percentatge de visites fallides (passant del 12% al 14% entre 2014 i 2016).

Evolució de les hores d'entrevista dels professionals
d'atenció i del temps d'espera per a una primera entrevista als
Serveis Socials
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Gràfic 20. Temps mitjà(dies) entre petició i primera visita i hores setmanals d’entrevista per TS/ES
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona

Feta aquesta anàlisi descriptiva de l’evolució dels indicadors del Cercle, resulta oportú anar més enllà, i contrastar
i completar les conclusions exposades per mitjà d’una anàlisi de correlacions. Aquesta ha de permetre comprovar
fins a quin punt hi ha connexió entre el comportament dels diversos indicadors de gestió presentats, i, per tant,
pot ajudar a entendre quins són els ressorts clau als quals cal recórrer per millorar els resultats d’atenció als
SBAS. La figura següent mostra el resultat de l’anàlisi bivariant i presenta les correlacions detectades amb significació estadística.
Anàlisi bivariant: correlacions de Pearson

Figura 15. Mapa de correlacions sobre la millora organitzativa i el seu impacte en l’atenció als SSB
Font: Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials, Diputació de Barcelona
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Les conclusions més rellevants de l’anàlisi són les següents:
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Els ens locals que més esforç han fet per augmentar el pressupost dels SSB són els que presenten una
situació de major vulnerabilitat social, d’acord a l’Índex de Vulnerabilitat Social. La correlació és especialment alta en el cas de l’indicador de % de despesa dels SSB sobre el pressupost municipal, fet que subratlla
la clara aposta per aquest servei als municipis amb més vulnerabilitat.
En consonància, els municipis amb una prevalença més alta de situacions de vulnerabilitat social i un
major esforç inversor en els SSB són també els que més han millorat les ràtios d’habitants per professional. La correlació entre més IVSO i millors ràtios es manifesta únicament en l’indicador d’habitants per TS
(i no per ES), fet que suggereix que el reforç d’equips en aquests municipis ha prioritzat la cobertura de necessitats bàsiques de la població i la gestió del SSAD, per davant de l’atenció de situacions de risc en la infància i l’adolescència.
Tant la vulnerabilitat com la despesa en serveis socials, ambdues associades a una millor ràtio de professionals, correlacionen també amb un major volum d’usuaris de SBAS per cada 1.000 habitants. Així doncs, hi ha
un clar lligam entre l’aposta municipal per uns serveis socials ben dotats i una millor cobertura del
servei.
Tal i com seria d’esperar, la disponibilitat d’equips més amplis repercuteix directament en l’alleujament
de la pressió assistencial i a la inversa (pitjors ràtios comporten més usuaris per professional). Ara bé, els
municipis amb una realitat social més complexa (vulnerabilitat alta o molt alta en relació amb la mitjana de
la demarcació de Barcelona), malgrat hagin reforçat les ràtios, tenen un volum d’usuaris per professional més
elevat que els municipis amb un entorn menys vulnerable. En aquells municipis, el reforç dels equips probablement no ha estat suficient per absorbir una major demanda.

♦♦

Significativament, ni els nivell de vulnerabilitat, ni les millors o pitjors ràtios d’habitants per professional, ni
tampoc una pressió assistencial més o menys elevada no s’associen amb el fet de realitzar més o menys hores
d’entrevista a la setmana. Cal tenir en compte que l’organització dels espais d’atenció directa dels professionals (en base a fixar un nombre d’entrevistes i unes durades estipulades per a les primeres cites i les de seguiment o tractament) és el mecanisme principal de què disposen els gestors dels SSB per canalitzar i modular la “producció” del servei –en aquest cas, la intervenció directa amb usuaris i famílies. Els indicadors
dels ens locals participants al Cercle de Comparació, no obstant, demostren la desconnexió entre les condicions d’entorn i la demanda ciutadana, d’una banda, i l’oferta d’hores de professional per atendrela, de l’altra.

♦♦

En canvi, el nombre d’hores setmanals d’entrevistes per TS o ES en actiu mostra una correlació nítida amb el
temps d’espera per a primera entrevista als SBAS: els equips que destinen més hores setmanals a l’atenció
directa per mitjà d’entrevistes tenen menys llista d’espera.

El que evidencia el resultat de l’anàlisi estadística efectuada és, doncs, el recorregut i potencial impacte positiu de
les eines de millora del model d’atenció i organització als SBAS. Actualment, la demanda que vol accedir al servei,
i la llista d’espera, es gestionen gairebé exclusivament apostant pel creixement en recursos humans, i no mitjançant una millor organització dels recursos disponibles. En aquest paradigma, el model d’oferta d’atenció és el
que acaba determinant la cobertura als SBAS (és a dir, l’oferta de recurs modula la demanda, i no a la inversa).
Aquesta reflexió posa en dubte la idea que, simplement disposant de més professionals, serà possible millorar
l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció als SSB. Les dades mostren de forma inequívoca com disposar de més TS,
ES i professionals de suport alleugen la pressió assistencial, però no comporten necessàriament una major cobertura, poder fer un seguiment més intensiu dels casos en tractament, o reduir els temps d’espera al ciutadà. Sense
descartar que siguin necessaris més recursos, es fa evident, doncs, que cal també incidir en una bona organització d’aquests recursos.
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5. CONCLUSIONS
L’informe d’enguany del Cercle de Comparació planteja una lectura del Quadre Resum d’Indicadors dels
Serveis Socials Bàsics orientada en dos sentits: a) donar una panoràmica de l’actual situació dels SSB
des de la dimensió més estratègica del servei –esforç pressupostari i impacte assolit en termes de cobertures de la població-; i b) situar les tendències més rellevants en la configuració dels serveis que conformen
els SSB, i els reptes que encaren els gestors públics en aquest àmbit.
En aquest sentit, s’introdueixen quatre grans debats al voltant de:
ÎÎ

el model de prestació de SAD,

ÎÎ

les prestacions econòmiques d’urgència social en el context de la Renda Garantida de Ciutadania;

ÎÎ

la implantació del Servei d’Intervenció Socioeducativa d’atenció a situacions de risc en la infància i
l’adolescència;

ÎÎ

i la millora organitzativa i el seu impacte en l’atenció als SSB.

L’anàlisi s’efectua en un doble pla: a partir de la lectura d’indicadors i el seu tractament estadístic mitjançant models de regressió i correlacions; i des de les reflexions qualitatives dels tallers de millora del CCI
(octubre de 2017).
L’actual escenari als Serveis Socials Bàsics, des del punt de vista de la gestió del servei, és hereu de
l’aposta d’un nombrós grup d’ens locals per mantenir, i fins i tot millorar, el pressupost a disposició
dels Serveis Socials Bàsics durant els anys de recessió econòmica i posteriors. L’any 2016, la despesa
corrent del conjunt dels SSB participants en el CCI se situa en gairebé 57 Euros per habitant, 11,5 Euros més
que l’any 2012, i 3,5 Euros per habitant més que el 2015.
El creixement pressupostari s’ha destinat durant força anys a reforçar la dotació de les partides de
prestacions econòmiques d’urgència social, en detriment d’un major l’impuls dels serveis d’atenció social, domiciliaris o socioeducatius. L’any 2016 ha portat alguns canvis significatius en aquest sentit, que
apunten a un cert punt d’inflexió en l’assignació de la despesa als Serveis Socials: entre 2015 i 2016 es
registra una contenció en el creixement de les partides d’ajuts econòmics, i un major volum de despesa en
els diferents serveis finalistes que configuren els SSB. A tall d’exemple, en SSAD i Centres Oberts, la despesa
per habitant ha crescut més en aquest últim any que en els quatre anteriors.
En consonància amb aquest renovat impuls pressupostari dels serveis que integren els SSB, els indicadors
de cobertura en SBAS, SSAD i CO han experimentat una recuperació, després d’anys d’estancament.
Així, l’any 2016 els SBAS atenen el 14,8% del total de població dels municipis participants al Cercle, i els
SSAD donen cobertura al 2,7% de la població. Significativament, la millora de cobertures als serveis d’atenció domiciliària ha comportat una recuperació en el percentatge de persones de més de 65 anys ateses
amb SAD sobre el conjunt de població del mateix tram d’edat, que enguany s’ha situat en un 4%.
El creixement dels serveis socials bàsics finalistes es produeix en un moment d’eclosió de diversos
debats estratègicament rellevants al voltant de quatre grans reptes que atenyen al SAD, a la gestió dels
ajuts d’urgència social, a la intervenció socioeducativa en situacions de risc en infants i adolescents, i a
l’organització dels SBAS.
Malgrat que aparentment diversos, tots quatre reptes tenen un denominador comú, relacionat amb
l’articulació d’un model de provisió de servei que superi una gestió feta des de la fragmentació de
l’atenció social en un pla micro, i que permeti fixar orientacions de prestació des d’una planificació
estratègica i connectada a les necessitats socials a atendre. Val a dir, a més, que dos dels quatre reptes
emergeixen de dinàmiques originades fora dels Serveis Socials Bàsics: en un cas, l’entrada en vigor de la
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Renda Garantida de Ciutadania, que interpel·la els SSB com a gestors dels ajuts econòmics d’urgència social; en l’altre, el disseny del nou model d’intervenció socioeducativa (SIS) per part de la DGAIA.
Amb relació als reptes identificats, s’han dut a terme anàlisis bivariants i multivariants per detectar associacions estadísticament significatives entre indicadors del Cercle, amb la finalitat de contrastar o invalidar la
hipòtesi de mancances en la definició dels serveis des d’una perspectiva estratègica. Els resultats obtinguts
en les dimensions de servei analitzades permeten concloure que hi ha camí per recórrer en l’articulació
d’un model de provisió dels diferents serveis considerats:
ÎÎ

En SSAD, els factors d’entorn (percentatge de població de més de 75 anys que viu sola) pràcticament no han influït en la configuració del servei: les situacions de vulnerabilitat no s’associen ni al
nivell de dotació de recursos dels ens locals en aquest servei, ni tampoc amb les cobertures assolides
entre la població de més edat (que el 2016 arriben a un 46,5% de la població de més de 65 anys i un
13,8% de la de més de 85 anys).
De fet, la cobertura assolida amb els serveis d’atenció domiciliària i el servei d’ajuda a domicili i,
en conseqüència, els nivells de despesa corrent, tenen a veure, bàsicament, amb dos factors:
l’extensió de la teleassistència, en primer lloc; i la pressió que han exercit sobre els ens locals la
LAPAD i el progressiu reconeixement de graus de dependència per part de l’administració competent, en segon lloc. En aquest sentit, els indicadors que més correlacionen amb els resultats de cobertura i de despesa són el % d’usuaris de teleassistència majors de 65 anys sobre la població d’aquest
tram d’edat (que l’any 2016 és del 10,7%) i el % d’usuaris amb PIA que contempla SSAD (un 19,2% el
mateix any). Complementant aquest darrer indicador, val a dir que el nombre de persones amb PIA aprovat per cada 1.000 habitants ha assolit l’any 2016 el màxim de la sèrie històrica disponible, un 22,3 per
mil. Amb tot, ambdós indicadors mantenen una associació inversa: com més volum de PIA aproven
els serveis socials, menys proporció d’usuaris reben prescripció de SAD dependència.

ÎÎ

Pel que fa a la dimensió de necessitats materials, l’evolució de la despesa corrent per habitant que
els SSB participants en el CCI destinen a pal·liar la inseguretat econòmica de les unitats familiars ateses
(mitjançant prestacions d’urgència i d’altres projectes i serveis assistencials i de complement de rendes) ha seguit una pauta ascendent els darrers anys, situant-se en 13,5 Euros per habitant l’any 2016.
Més d’un terç d’aquest pressupost s’ha destinat a cobrir despeses de caràcter socioeducatiu, mentre
que, de mitjana, gairebé un 25% ha servit per pagar despeses de manutenció i roba, i un 26,5%, per
sufragar el cost de l’habitatge i subministres.
Hi ha una relació lineal entre l’Índex de Vulnerabilitat Social (IVSO) i la despesa en SSB, i entre
l’IVSO i el nivell de finançament per a cobrir necessitats bàsiques mitjançant la partida d’ajuts
d’urgència.
Aquesta doble correlació denota l’esforç dels municipis amb més prevalença de situacions de vulnerabilitat per donar-hi resposta des de l’acció social. al mateix temps, l’anàlisi estadística posa de relleu
el cas d’alguns municipis (un 24% de la mostra) amb un percentatge de despesa significativament més
baix del que s’esperaria per la situació d’elevada vulnerabilitat del seu entorn.
A l’hora de canalitzar les prestacions d’urgència, destaca la manca de correlació entre els municipis amb
més RMI i els que més despesa destinen a aquestes prestacions, fet que suggereix que els ens locals
no segueixen una estratègia definida a l’hora d’utilitzar les prestacions com a complement o com
a substitutiu de la RMI (que és percebuda per un 14,1 per mil usuaris dels SSB, l’any 2016).

ÎÎ

Referent a la millora organitzativa als SSB, l’augment dels recursos econòmics disponibles als SBAS
ha repercutit, principalment, en una millora de les ràtios d’habitants per professional: l’any 2016
s’ha assolit per primera vegada l’objectiu de ràtio tant de Treballadors Socials (1 per cada 5.000 habitants) com d’Educadors Socials (1 per cada 7.500 habitants). Aquesta tendència ha estat especialment
significativa als municipis que presenten un major índex de vulnerabilitat. Això ha permès una reduc-

Cercles de comparació
intermunicipal

165

#DibaOberta

Conclusions

ció de la pressió assistencial, amb una mitjana de persones usuàries SBAS per professional de 420,
l’any 2016.
Per contra, l’estancament en les hores que TS i ES dediquen a les entrevistes amb les persones
usuàries del servei ha comportat un increment d’un dia, de mitjana, en el temps d’espera entre la
sol·licitud i la realització de l’entrevista (és de 18 dies), fet que, de retruc, ha comportat un lleu augment en el percentatge de visites fallides (que és del 14%).
En relació amb aquestes dades, les anàlisis bivariants i multivariants mostren associacions significatives
entre l’IVSO i el nivell de despesa en SBAS per habitant, l’IVSO i les ràtios d’habitants per professional,
i entre la despesa i la cobertura del servei. Al mateix temps, no s’observa connexió entre la demanda
ciutadana, reflectida en el nivell de vulnerabilitat social de l’entorn, i l’oferta d’hores de professional per atendre-la. Així, ni els nivell de vulnerabilitat dels municipis analitzats, ni les millors o pitjors
ràtios d’habitants per professional als SBAS, ni tampoc una pressió assistencial més o menys intensa,
no correlacionen amb el fet de realitzar més o menys hores d’entrevista a la setmana.
En canvi, el nombre d’hores setmanals d’entrevistes per TS (l’any 2016, 15 hores de mitjana) o ES
(13 hores) mostra una correlació nítida amb el temps d’espera per a primera entrevista als SBAS: els
equips que destinen més hores setmanals a fer entrevistes tenen menys llista d’espera.
Complementant les anàlisis presentades, els debats en el marc dels tallers de millora han girat al voltant
d’aquestes qüestions, i més concretament, entorn al repte que suposa als SSB donar un salt qualitatiu
en l’articulació de quatre grans models: d’atenció social en infància i adolescència en risc (SIS); de provisió del servei (SSAD); de relació entre les prestacions econòmiques d’urgència social i la Renda Garantida
de Ciutadania (RGC); i de millora organitzativa.
A tall de síntesi de les principals línies de reflexió i debat als tallers, destaquen les següents:
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ÎÎ

Servei d’atenció domiciliària: esdevé ineludible per als SSB definir un model propi d’atenció
domiciliària i disposar de marge de control sobre els principals paràmetres de la seva prestació, molt
sovint deixada en mans dels operadors privats del servei. Per a aconseguir-ho, cal que l’articulació
d’un model de SAD dins dels SSB prengui com a punt de partida la visibilització del valor que aporta
l’atenció social a les situacions de manca d’autonomia i necessitats de cura, de cara a les persones
usuàries del servei, i en el context de l’atenció sociosanitària integrada. A més, als tallers es debaten
aspectes vinculats al reforç del seguiment i avaluació de la provisió del SAD, a la millora de la gestió
del servei, i al rol i perfil dels professionals SAD, molt especialment en el context dels casos que requereixen un abordatge complex.

ÎÎ

Prestacions econòmiques de caràcter social: l’articulació d’aquestes prestacions i la RGC –a la llum
de la manca de connexió que s’ha identificat entre els ajuts d’urgència i la RMI-, passa per interrogar-se
sobre quina és l’acció de protecció més eficaç que podrien impulsar els SSB amb aquest recurs, i
quines modificacions en el disseny de les prestacions millorarien l’eficàcia i eficiència en la gestió
d’aquest instrument. Algunes de les propostes debatudes en aquest sentit són: en primer lloc, centrar
les prestacions d’urgència, en tant que ajut condicionat a una contraprestació, a cobrir les despeses
d’inversió i de promoció social de les unitats convivencials econòmicament més vulnerables; i en segon lloc, emprar els ajuts d’urgència per a complementar la RGC com a mecanisme de cobertura de
necessitats bàsiques (despeses corrents), focalitzant-los en col·lectius que no queden (prou) coberts
per l’instrument català de garantia de rendes, tot eliminant la condicionalitat i tendint a la compactació d’aquestes prestacions.

ÎÎ

Servei d’Intervenció Socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents en situació de risc
i les seves famílies: el desplegament del SIS suposa un repte d’envergadura per als ens locals. Els
obliga a definir una estratègia clara en la intervenció amb la infància en risc; a revisar l’actual configuració dels serveis d’acord amb la nova estratègia, tot reorientant el model de Centres Oberts; a redefi-
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nir, si s’escau, el model de producció del servei i el paper dels operadors privats (entitats del tercer
sector o empreses mercantils); a dotar les noves línies d’intervenció amb la infància en risc dels equipaments, recursos econòmics i humans necessaris; i finalment, a articular la relació entre els diferents
serveis dels SSB (SBAS – SIS) i entre aquests i d’altres agents del sistema, en el context dels processos
d’atenció de les situacions de risc en menors.
ÎÎ

La millora organitzativa i el seu impacte en l’atenció als SSB. El quart repte abordat en l’Informe
del CCI d’enguany consisteix a garantir l’accés dels ciutadans als SSB amb uns temps d’espera raonables, tot mantenint uns estàndards de qualitat de l’atenció, i en un context d’elevada pressió assistencial als serveis socials municipals. L’anàlisi dels indicadors evidencia el potencial impacte positiu que
poden tenir els processos de millora dels models d’atenció i organització als SBAS. Actualment, l’oferta d’atenció mesurada en hores d’entrevista setmanals per professional és el principal factor que modula la capacitat d’atendre noves demandes per part del sistema. Tot i acceptant la importància d’una
dotació adequada dels equips (amb professionals tècnics i administratius), incidir en una bona organització d’aquests recursos esdevé igualment necessari, per tal que el reforç de les plantilles professionals tingui un impacte positiu en l’accessibilitat dels SSB.
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