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PRÒLEG
Us presentem l’Informe anual d’Indicadors
corresponent a la dissetena edició del Cercle
de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials.
A través de la metodologia que ens aporten
els Cercles i de l’intens treball dels i les professionals dels 64 ens locals que hi participen i
de Diputació de Barcelona, us presentem una
anàlisi de l’activitat dels serveis socials locals,
en termes de necessitats, prestacions, recursos humans i econòmics, valors organitzatius
i impacte.
L’eina informàtica Portal d’Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL) facilita la lectura
dels indicadors per part de cada Ajuntament,
de forma àgil, fàcil i intuïtiva, i sobretot adaptable a les seves necessitats i interessos per a
comparar-se amb altres municipis i plantejar
plans de millora.

una gran implicació i compromís per tal que
aquest espai de reflexió i intercanvi generi un
impacte en les organitzacions.
Espero que l’informe sigui d’utilitat per a tothom que ha contribuït a fer-lo possible, així
com per a tots els municipis de la demarcació de Barcelona, per emprendre accions de
millora que aportin més benestar a la ciutadania.
Meritxell Budó Pla
Vicepresidenta quarta i presidenta delegada
de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Diputació de Barcelona

Com en totes les edicions, hem fet una anàlisi
agregada per obtenir informació estratègica
i contribuir a construir coneixement entorn
dels serveis socials de la demarcació de Barcelona.
A través de tractaments estadístics de les dades i del recull qualitatiu de les aportacions
dels professionals expressades en els tallers
de millora, us presentem una reflexió sobre el
paper i l’orientació dels serveis socials en l’escenari post-crisi que comença a dibuixar-se.
Un moment en què els serveis socials han de
mantenir les respostes a les situacions de vulnerabilitat social perquè per a moltes persones la crisi continua, a la vegada que han de
donar cobertura a les creixents necessitats de
promoció de l’autonomia personal, de prevenció i d’inclusió social.
Des de la Diputació de Barcelona oferim eines tècniques i tecnològiques als municipis
per a la millora de l’organització i la prestació
dels Serveis Socials Bàsics, així com formació
i acompanyament als professionals perquè el
seu paper és imprescindible en la millora dels
serveis socials.
Vull agrair, doncs, la participació dels responsables i professionals dels ajuntaments i de la
Diputació de Barcelona que formen part del
projecte i que una edició més han mostrat
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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 l’aparició 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 de Mandat, vol impulsar el treball en xarxa amb els ens locals de la província. Llur implicació
com a agents proactius en la definició de les actuacions de la nostra Corporació 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.
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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:
♦♦

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, teòricament, 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
intermunicipal
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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 d’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
Recursos humans.

Organitzatius

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 / RRHH

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 un aplicatiu creat 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 de la mateixa a
l’aplicatiu 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

l p =1
n

lp

∑Y

l p =1

lp

(essent 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).
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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
OPORTUNITATS DE MILLORA

PUNTS FORTS

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

Anàlisi quantitativa en base 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 en base a una anàlisi qualitativa

Selecció i concreció en base a 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 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
intermunicipal
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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 dóna 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.

En funció del taller, es proposa seguir una de les
metodologies següents:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

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
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.
4.B.2 Introducció dels continguts.
4.B.3 Anàlisi d’un cas.

Oportunitats de millora.
Bones pràctiques.
Anàlisi de l’evolució del servei.
Actuacions d’Estalvi Econòmic.
Anàlisi de Fortaleses.
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.E.2. Agrupació dels Municipis segons el dia de la
realització del Taller.
4.E.3. Agrupació dels Municipis per Fortaleses.
Durant els Tallers de Millora:

4.B.4 Descripció d’una bona pràctica.

4.E.4. Introducció de la Metodologia.

4.B.5 Presentació i valoració de bones pràctiques.

4.E.5. Descripció d’una Fortalesa (en taules).

c. anàlisi de l’evolució del servei

Cada participant analitza la situació del seu servei en base a
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 l’any d’estudi.
4.C.3. Creuament de l’Anàlisi de la situació actual amb
l’Anàlisi de l’evolució dels indicadors.

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 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 varies 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
EFECTIVITAT

Cercles de comparació
intermunicipal

En quin grau dóna resposta al problema?

DISPONIBILITAT En quin grau estan disponibles els recursos (econòmics i
DE RECURSOS materials) necessaris?
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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 de 1 a 3 (1 poc important, 2 important, 3 molt important).

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

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:

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
major a menor, i d’aquesta manera decidir quines, de
totes les causes detectades, cal abordar primer.
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

Cercles de comparació
intermunicipal

Els cercles de comparació intermunicipal

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 dóna 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 de 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 dóna 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 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 serveixen per abordar
situacions o problemes novedosos a partir
d’experiències exitoses, i
la millora orientada cap a l’excel·lència, és a
dir, com bones pràctiques ja reconegudes són
millorades en el seu disseny metodològic o en
la seva aplicació per 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 on, a partir d’un diagnòstic i de 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 en base als 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 d’on va ser originada.

Cercles de comparació
intermunicipal

Els cercles de comparació intermunicipal

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.
l’organització que l’ha impulsat.

Nom

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
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.

de

Altres agents participants. Nom d’altres
organitzacions, col·lectius o professionals que
hi han intervingut.
Dates clau. Inici, posada en marxa, avaluació,
així com d’altres que es considerin rellevants.

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 dóna 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 van 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
intermunicipal
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II. PLA DE TREBALL
S’estructura a partir dels punts següents:

4.B.4. Descripció d’una bona pràctica

4.1.B Objectius a assolir.
4.2.B Introducció de continguts.
4.3.B Anàlisi d’un cas.
4.4.B Descripció d’una bona pràctica.
4.5.B Presentació i valoració de bones
pràctiques.
4.B.1. Objectius a assolir
L’acció es desenvolupa a partir dels objectius
següents:
♦♦

♦♦

♦♦

Analitzar els principals aspectes metodològics
d’una bona pràctica.
Descriure bones pràctiques.
Compartir i valorar les bones pràctiques
descrites.

4.B.2. Introducció de continguts

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.

♦♦

Necessitats detectades.

♦♦

Objectius plantejats.

♦♦

Metodologia emprada.

♦♦

Accions portades a terme.

♦♦

Recursos utilitzats.

♦♦

Resultats obtinguts.

♦♦

Difusió feta de la bona pràctica.

♦♦

Aspectes clau a ressaltar (positius i dificultats).

Es presenten els continguts següents:
♦♦

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
♦♦

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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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 (veure apartat d’atributs d’una
bona pràctica).
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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 en base a 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,
com més grans, millor).

♦♦

♦♦

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 amb correlació negativa (és a
dir, com més petits, millor).

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).

els indicadors pels quals no es pot considerar
que la situació millora o empitjora quan
pugen o baixen.

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

♦♦

Aquesta pre-definició permet assignar colors
distintius en el Quadre Resum d’Indicadors, de
manera que:

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

ENTORN
 Dades qua ajuden a contextualitzar el municipi

OPORTUNITATS DE MILLORA
Provenen de:
1.
Anàlisi quantitativa en base als 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

 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 l’any d’estudi.

Els participants han de verificar si els indicadors han
empitjorat, s’han mantingut, o han millorat (respecte
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’estudi 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).
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4.C.3. Creuament de l’Anàlisi de la Situació Actual amb l’Anàlisi de l’evolució dels indicadors
Els participants han de creuar la informació de l’Anàlisi
de la Situació Actual (4.1.C) amb l’Anàlisi de l’evolució
dels indicadors (4.2.C).

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

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

INDICADORS QUE MILLOREN

Es mostren:
els indicadors que l’any
ACTUAL són PUNT FORT
i
durant els anys analitzats han
tingut una tendència
POSITIVA

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
superior al 5%
POSITIVA

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
milora 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 (4.1.C) ni de l’Anàlisi de l’evolució dels indicadors
(4.2.C), ja que es tracta de la intersecció de dos conjunts. Aquests indicadors que no apareixen 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 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.
És una fase de posada en comú de les valoracions,
idees i propostes de millora entre tots els participants.

24

Cercles de comparació
intermunicipal

Els cercles de comparació intermunicipal

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 gran blocs:
a) Actuacions que s’inicien davant una reducció
dels ingressos municipals i la necessitat de les
entitats municipals de mantenir la prestació del
serveis.
b) Actuacions que s’inicien davant el sorgiment de
noves demandes amb un pressupostos de despesa congelats.
c) Actuacions que s’inicien en el marc de la introducció de millores organitzatives en el processos
de prestació del servei.

ESTRUCTURA FORMAL D’UNA ACTUACIÓ D’ESTALVI
ECONÒMIC
La fitxa d’una Actuació d’Estalvi Eocnòmic 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. Remarcar que la descripció ha de
ser concisa.
Actuació
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 seves potencialitats i limitacions.
Compartir experiències i coneixements entre els
responsables municipals d’actuacions vinculades
amb la gestió del serveis en moments de restricció
econòmica.

Cercles de comparació
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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 eficiència en la prestació del servei.
Augment dels ingressos del servei.

En la casella actuació, s’han 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
Assenyalar sintèticament les necessitats (problemàtiques) detectades i establir els objectius que es plantegen.
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Descripció de l’actuació:

BLOC II. IMPACTES

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 caire 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 de 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 email amb els contingut 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 i les participants descriuen l’actuació d’estalvi
econòmic des dels seus propis municipis. Per a fer-ho,
compten amb una plantilla (veure 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.
Els objectius d’aquesta metodologia són dobles:
♦♦

♦♦

El servei de referència selecciona les fortaleses a
analitzar durant els tallers de millora.

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.

Com a criteri general, les fortaleses són indicadors
seleccionats del Quadre Resum d’Indicadors (veure
apartats Fase de Mesura i Fase d’Avaluació) sobre els
quals els tècnics del servei puguin actuar (és a dir, que
siguin gestionables).

La fitxa de la fortalesa analitzada s’estructura en tres
blocs:

♦♦

♦♦

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
els procés d’assoliment de la fortalesa.

ESTRUCTURA FORMAL D’UNA FORTALESA

♦♦

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

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.

II. PLA DE TREBALL

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 els
dia de la realització dels tallers, atenent els següents
criteris:
♦♦

Aproximadament 15 municipis per taller.

♦♦

En funció de les fortaleses (indicadors) a analitzar.

♦♦

Tenint en compte el % de municipis assistents en
les edicions anteriors.

S’estructura a partir dels punts següents:
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.
28
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4.E.3. Agrupació dels municipis per fortaleses

Per cada taller, es fa una agrupació dels municipis per
taules (cada taula analitza una fortalesa), tenint en
compte els següents aspectes.

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 en 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
coordinador/a que és personal tècnic del 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.
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♦♦

♦♦

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 d’uns 30 minuts,
aproximadament.
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 que
la 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 en el 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 caire 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.
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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.

Cercles de comparació
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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 d’un
temps prudencial de planificació i d’execució. Per
tots aquest motius, la Diputació de Barcelona no
participa directament en la seva elaboració. No
obstant això, no es descarta que a mig termini
s’iniciïn actuacions en aquesta línia.
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ALGUNES XIFRES
L’any 2018 s’han realitzat els CCI dels següents 19 serveis, en el quals han participat 866 tècnics municipals,
englobats en 32 tallers.
2017

2018
Nombre
deTallers

Municipis participants
Districtes
Bcn

Prov. Bcn

Cercles

64
51
60
31
45
42
55
55
31
36
36
38
37
30
36
22
18
23
11

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
Serveis culturals
Museus Locals
Serveis Funeraris

Fora Prov.
Bcn

Prov. Bcn

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

5

4

2
1

10

1
2
2

748

Total Cercles

Municipis participants

70
49
142
30
48
43
52
59
32
35
36
40
40
32
43
25
18
35
12

Districtes
Bcn

Nombre
deTallers

Edició

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

13a
15a
15a
11a
13a
13a
15a
17a
12a
10a
10a
10a
9a
9a
8a
6a
4a
3a
2a

4

5
1

10

1
2
2

42

(2018)

Fora Prov.
Bcn

866
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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

2018
70
53
142
30
48
43
52
64
32
36
36
40
51
34
43
27
18
35
12

Edició (2018)
13a
15a
82
15a
0
11a
10
13a
4
13a
-1
15a
7
17a
12a
0
-3
10a
0
10a
4
10a
9a
2
9a
1
8a
8
6a
4
1
4a
22
3a
2a
12
11

7

Total Cercles

4

7

8

9

12

14

15

15

16

16

17

18

19

19

0

Total participants als Cercles

79

146

200

262

346

426

495

516

574

604

646

695

748

866

##

54

62

84

80

69

21

58

88

130

121
250

Total participants als Cercles

346
79

146

200

866

Serveis Socials

262

41

43

42

44

2005

2006

2007

2008

426

47

54

2009

2010

495

516

55

56

574

55

604

55

646

695

748
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57
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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 de 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 als 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.

Cercles de comparació
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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 en base a 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, on el que es busca és 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 continua.

Un dels riscos de l’enfocament intern és que no siguem conscients durant la comparació de que els
mètodes de la pròpia 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 en 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… d’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

D’altra banda, segons Robert C. Camp (1995), les
5 fases del benchmarking han de constar de 10
passos:
a.

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.

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.

d.

b.

c.

d.

- Presentar els resultats als participants del
benchmarking.
- Identificar possibles millores de productes i
processos.
- Visió del projecte en la seva totalitat.

Cercles de comparació
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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. Recalibrar els benchmarks.

Recopilar i analitzar la informació de
benchmarking:
- Conèixer-se (entre els participants del

Actuar:
- Realitzar un informe de benchmarking.

Fase d’Integració
La integració és el procés d’emprar els resultats del
benchmarking per a fixar objectius operacionals pel
canvi.
6. Comunicar els resultats de benchmarking i
obtenir acceptació.
7. Establir fites funcionals.

benchmarking).
- Recopilar la informació.
- Organitzar la informació.
- Analitzar la informació.
e.

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
el líder).
5. Planificar els nivells de d’actuació futurs.

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.

Fase de Planificació

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».

relacionats amb el control de gestió municipal en el
seu article 205.

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 econòmicofinancera 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.
En 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».
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 Real 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
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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.

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.
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 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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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 2018.

DATES DEL CERCLE 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 2018)

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

4

FASE DE MILLORA
- Mètode Kaizen
(22, 29 i 30 d’octubre)

Cercles de comparació
intermunicipal

3

FASE D’AVALUACIÓ

- Informes amb indicadors de gestió
- Identificació de punts forts /oportunitats de millora
(juny-juliol 2018)
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RESU D’INDICADORS

QUADRE RESUM D’INDICADORS

Disposar dels recursos adequats

2017

Disposar dels recursos adequats

--

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 (%)

9,6 %

--

Despesa corrent del servei d'SBAS
per habitant

--

24,4 %

2017

22,39
--

Pes dels SBAS dins del pressupost
dels SSB (%)

36,9 %

-Economia

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

Entorn

Finançar adequadament el servei

48

2017

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

--

14,78

% 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

2017

2,6 %

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

42,8 %

% finançament per part de
l'ajuntament

54,7 %

Població

52.558

Densitat de població
(hab. / km2 municipi)

92,8 %

IVS1: % d'atur
(base 100)

--

25,8 %

--

34,9

14,1

--

101

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

2017

Disposar dels recursos adequats

--

Despesa corrent del servei d'SBAS
per persona usuària

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

162,08

--

Despesa corrent del SSAD per
habitant

20,27
--

--

113,58

2017

Pes del SSAD dins del pressupost
dels SSB (%)

33,0 %

--

193,21

--

--

1.123

Oferir el servei a uns costos unitaris
adequats

--

25,2

--

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

Índex de Vulnerabilitat Social (IVS)
(base 100)

8,78

Disposar dels recursos adequats

15817

99

Finançar adequadament el servei

2017
--

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

0,0 %

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

42,4 %

% de finançament per part de
l'ajuntament

57,6 %

% d'atur

11,9 %

--

--

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

106

Finançar adequadament el servei

2017

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

7,3 %

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

53,4 %

% de finançament per part de
l'ajuntament

39,3 %

IVS4: % població de 75 anys o més
que viu sola (base 100)
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2017

Disposar dels recursos adequats

2017

--

162,08

--

Despesa corrent del SSAD per
habitant

20,27

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

2017

Disposar dels recursos adequats

--

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

15,57

2017
--

13,78

--

--

113,58

Oferir el servei a uns costos unitaris
adequats

Fase de disseny

Pes del SSAD dins del pressupost
dels SSB (%)

33,0 %

Oferir el servei a uns costos unitaris
adequats

2017

---

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

193,21

2017
-0,0 %
-42,4 %
-57,6 %

Finançar adequadament el servei

2017

Finançar adequadament el servei

--

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

7,3 %

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

53,4 %

% de finançament per part de
l'ajuntament

39,3 %

--

--

1368

2017
--

% d'autofinançament per taxes i preus
públics

0,1 %

% de finançament per aportacions
d'altres institucions

51,4 %

% de finançament de l'ajuntament

--

-48,5 %

11,9 %

106

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

96
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IVS5: % població nascuda fora UE
(base 100)

100

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

101
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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 social. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals.
Els Serveis Socials Bàsics estan formats pels serveis següents:

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’Acció 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
diferents professionals d’atenció primària.

Les seves funcions són:
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Detecció i prevenció de situacions de risc o
d’exclusió.
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,
famílies 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 facilitades 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 64 municipis de la província de Barcelona, així com Amposta, Tarragona, Reus, Lleida i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

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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Dimensió:
Encàrrec
/ Estratègic
I.a)DIMENSIÓ
ENCÀRREC
POLÍTICPolític
/ 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 2017: 6,5%

Municipis participants: 58
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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 2017: 7,2%

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 2017: 60,5 €
Municipis participants: 64
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Dimensió:
Usuari
/ Client
II.b)DIMENSIÓ
USUARI
/ CLIENT
Oferir un servei accessible als usuaris

Oferir un 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 2017: 4,7‰

Municipis participants: 59
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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 2017: 39,9%
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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 2017: 8,9%

Municipis participants: 64
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% de personal de suport respecte el personal dels SSB
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura%
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pespersonal
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suportrespecte
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dede
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el personal
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Fórmula
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de suport
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Variables
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Fórmula de
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que l’1
treballen
eni el
els31Serveis
SocialsdeBàsics
(jaestudi.
siguin
d’estadesdelimitades),
de gener
de desembre
l’any en
comandaments,
de de
suport,
personal
d’atenció
directa, incloent
personalinterins
de nivell
auxiliar i tipus
de nivell
Concretament
és personal
el nombre
places
efectivament
ocupades,
i qualsevol
de
tècnic), a nivell
general,
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% de personal dona amb comandament respecte el total de comandaments
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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 2017: 86,4%
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d)
Economia
IV. Dimensió:
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 2017: 9,6%

Municipis participants: 63

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 2017: 24,6%
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 2017: 2,6%

Municipis participants: 64

% 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 2017: 42,8%

Municipis participants: 64
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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 2017: 54,7%
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INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS
Un Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) és un conjunt
organitzat i coordinat d’accions professionals, realitzades 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 facilitades 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.

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

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

FONT DE LES DADES

Han participat 64 municipis de la província de Barcelona, així com Amposta, Tarragona, Reus, Lleida i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

Aplicar tractament de suport a persones,
famílies o grups.
Gestionar els serveis d’atenció domiciliària.
Tramitar i fer el seguiment de programes
i prestacions 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 Suport 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

Cercles de comparació
intermunicipal
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a) Dimensió: Encàrrec Polític / Estratègic

I. DIMENSIÓ ENCÀRREC POLÍTIC / ESTRATÈGIC

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura general)

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura general)
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 2017: 7.166

Municipis participants: 64

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 2017: 4.417

Municipis participants: 64

Valor de referència (bench): 5.000 hab.
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Nombre de persones usuàries ateses al SBAS per cada 1.000 habitants
Explicació de
de l’indicador:
l’indicador:
Explicació
Aquest
indicador
mesura la
la cobertura
cobertura de
de la
la població
població per
per part
part dels
dels Serveis
Serveis Bàsics
Bàsics d'Atenció
d'Atenció Social
Social ja
ja que
que recull
recull el
el
Aquest indicador mesura
nombre de
de persones
persones usuàries
usuàries ateses
ateses pels
pels Serveis
Serveis Bàsics
Bàsics d’Atenció
d’Atenció Social
Social per
per cada
cada 1.000
1.000 habitants
habitants residents
residents al
al
nombre
municipi.
municipi.
Persones usuàries
usuàries ateses
ateses pels
pels Serveis
Serveis Bàsics
Bàsics d'Atenció
d'Atenció Social
Social
Persones

Fórmula de
de
Fórmula
càlcul:
càlcul:

Habitants
Habitants

1000
xx 1000

Variables emprades:
emprades:
Variables
Persones usuàries
usuàries ateses
ateses pels
pels Serveis
Serveis Bàsics
Bàsics d'Atenció
d'Atenció Social:
Social: Nombre
Nombre total
total de
de persones
persones que
que han
han estat
estat
•• Persones
ateses per
per un
un professional
professional del
del Servei
Servei Bàsic
Bàsic d'Atenció
d'Atenció Social
Social durant
durant l’any
l’any (Treballador/a
(Treballador/a social
social i/o
i/o
ateses
Educador/a social).
social). Els
Els elements
elements imprescindibles
imprescindibles per
per considerar
considerar una
una persona
persona com
com usuària
usuària del
del servei
servei són:
són:
Educador/a
Que hagin
hagin estat
estat atesos
atesos per
per un
un professional
professional del
del Servei
Servei Bàsic
Bàsic d'Atenció
d'Atenció Social:
Social: Treballadors/es
Treballadors/es socials
socials oo
-- Que
Educadors/es socials.
socials.
Educadors/es
Se n'hagi
n'hagi efectuat
efectuat una
una intervenció
intervenció oo actuació:
actuació: orientació/assessorament,
orientació/assessorament, tractament
tractament social,
social, prestació
prestació de
de
-- Se
recursos
propis
o
del
sistema,
acció
per
accedir/derivar
a
recursos
aliens.
recursos propis o del sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
La persona
persona usuària
usuària ha
ha d'estar
d'estar registrada
registrada de
de manera
manera individualitzada,
individualitzada, ha
ha de
de ser
ser identificable.
identificable.
-- La
L'atenció donada
donada pot
pot usar
usar qualsevol
qualsevol de
de les
les metodologies
metodologies d'intervenció
d'intervenció que
que es
es preveuen
preveuen en
en el
el marc
marc dels
dels
L'atenció
Serveis Socials:
Socials: individual,
individual, familiar
familiar ii grupal.
grupal. Cada
Cada persona
persona usuària
usuària s'ha
s'ha de
de comptabilitzar
comptabilitzar una
una única
única
Serveis
vegada, independentment
independentment del
del nombre
nombre de
de prestacions
prestacions ii accions
accions que
que se
se l'hi
l'hi hagi
hagi prescrit.
prescrit. Font:
Font: Epígraf
Epígraf 1.1
1.1
vegada,
de la
la Fitxa
Fitxa d'Equip
d'Equip Bàsic
Bàsic d'Atenció
d'Atenció Social
Social (EBAS)
(EBAS) de
de la
la Recollida
Recollida Unificada
Unificada de
de Dades
Dades dels
dels Ens
Ens Locals
Locals
de
(RUDEL).
(RUDEL).
•• Habitants:
Habitants: Nombre
Nombre de
de persones
persones empadronades
empadronades al
al municipi
municipi aa 11 de
de gener
gener de
de l'any
l'any en
en estudi.
estudi. Font:
Font: Instituto
Instituto
Nacional
de
Estadística
i
Institut
d'Estadística
de
Catalunya.
Nacional de Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya.
Valor mitjà
mitjà de
de l’indicador
l’indicador 2017:
2017: 138‰
138‰
Municipis participants:
participants: 63
63
Valor
Municipis

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

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura col·lectius específics)
Nombre de persones beneficiàries de RMI, per cada 1.000 habitants
Explicació de
de l’indicador:
l’indicador:
Explicació
Aquest indicador
indicador calcula
calcula el
el nombre
nombre de
de persones
persones beneficiàries
beneficiàries de
de Renda
Renda Mínima
Mínima d'Inserció
d'Inserció per
per cada
cada 1.000
1.000
Aquest
habitants ii és
és una
una aproximació
aproximació al
al grau
grau de
de necessitat
necessitat econòmica
econòmica de
de la
la població.
població.
habitants
Fórmula de
de
Fórmula
càlcul:
càlcul:

Beneficiaris/àries de
de RMI
RMI durant
durant l'any
l'any
Beneficiaris/àries
Habitants
Habitants

1000
xx 1000

Variables emprades:
emprades:
Variables
Beneficiaris/àries de
de RMI
RMI durant
durant l'any:
l'any: Nombre
Nombre de
de persones
persones beneficiàries
beneficiàries (no
(no només
només titulars)
titulars) de
de Rendes
Rendes
•• Beneficiaris/àries
de desembre
desembre conjuntament
conjuntament amb
amb el
el nombre
nombre de
de persones
persones
Mínimes d’Inserció
d’Inserció (RMI)
(RMI) actives
actives aa 31
31 de
Mínimes
beneficiàries (no
(no només
només titulars)
titulars) de
de RMI
RMI suspeses
suspeses oo extingides
extingides durant
durant l’any.
l’any. Font:
Font: Expedients
Expedients de
de les
les
beneficiàries
persones usuàries.
usuàries.
persones
Habitants Nombre
Nombre de
de persones
persones empadronades
empadronades al
al municipi
municipi aa 11 de
de gener
gener de
de l'any
l'any en
en estudi.
estudi. Font:
Font: Instituto
Instituto
•• Habitants
Nacional de
de Estadística
Estadística ii Institut
Institut d'Estadística
d'Estadística de
de Catalunya.
Catalunya.
Nacional
Valor mitjà
mitjà de
de l’indicador
l’indicador 2017:
2017: 12,1‰
12,1‰
Valor

Fase de
de disseny
disseny
Fase
Cercles de comparació
intermunicipal

Municipis participants:
participants: 54
54
Municipis

19
19
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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 2017: 24,3‰

Municipis participants: 30

% 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 2017: 30,1%

Municipis participants: 59
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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 2017: 43,7‰

Municipis participants: 59

% 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 2017: 26,2‰
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Utilitzar els recursos adequadament

Utilitzar els 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 2017: 377

Municipis participants: 63

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 2017: 12

Municipis participants: 62
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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 2017: 15

Municipis participants: 62

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 2017: 1,35
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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 2017: 14,10

Municipis participants: 58
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II. Dimensió:
DIMENSIÓ USUARI
/ CLIENT
b)
Usuari
/ Client
Oferir un servei accessible als usuaris
Oferir
un 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 2017: 25%
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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
Nombre d’habitants estrangers

x 100

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 2017: 27%

Municipis participants: 61

% 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
Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS

x 100

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 2017: 57%

Municipis participants: 60
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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 2017: 19
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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
Nombre de persones usuàries ateses pel SBAS

x 100

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 2017: 52%

Municipis participants: 59
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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 2017: 29%

Fase de disseny
Cercles de comparació
intermunicipal

Municipis participants: 59

29

79

#DibaOberta

Fase de disseny

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 2017: 17

Municipis participants: 59

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 2017: 16%

Municipis participants: 60

Valor de referència (bench): 10%
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Mitjana anual d'entrevistes per expedient en actiu
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador mesura elMitjana
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:
deld’entrevistes
total d'entrevistes
realitzades
tots/es
Aquest indicador mesuraSumatori
el nombre
mitjà (pot
ser real,per
estimat
o els
estàndard) per expedient actiu
educadors/es
socials,
treballadors/es
socials i professionals
realitzades
per
un/a
educador/a
social,
treballador/a
social
i
professionals
d’assessorament
tècnic.
Fórmula de
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
Variablesdeemprades:
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
les d'entrevistes
dependències
municipals
a domicili,
al llarg socials,
d'un any.
S'exclouen trucades
• Sumatori
delatotal
realitzades
percom
tots/es
els educadors/es
treballadors/es
socials i
telefòniques, visites
a domicili i tècnic
acompanyaments.
professionals
d'assessorament
al llarg d'un any: Suma del total d'entrevistes realitzades per tots/es
• els
Nombre
total d'expedients
familiars i/o convivencials
actius al SBAS:
Nombre total tècnic.
d'expedients
educadors/es
socials, treballadors/es
socials i professionals
d'assessorament
Inclou familiars
tant les
i/o
convivencials
actius
al
SBAS
amb
els
que
s'ha
mantingut
almenys
una
entrevista,
sigui en
realitzades a les dependències municipals com a domicili, al llarg d'un any. S'exclouenja trucades
dependènciesvisites
municipals
o a idomicli,
al llarg de l'any amb qualsevol dels seus components per part de
telefòniques,
a domicili
acompanyaments.
qualsevoltotal
delsd'expedients
professionals.
• Nombre
familiars i/o convivencials actius al SBAS: Nombre total d'expedients familiars
i/o convivencials
que s'ha participants:
mantingut almenys
una entrevista, ja sigui en
Valor mitjà
de l’indicadoractius
2017: al
2,2SBAS amb els Municipis
60
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 2017: 2,2
Municipis participants: 60
Oferir
un servei de qualitat accessible als
usuaris/es

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

Oferir
dequalitat
qualitataccessible
accessible
usuaris/es
Oferirun
unservei
servei de
alsals
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
Temps estimat de duració d’una entrevista de primera visita o acollida
de professionals (Educadors/es socials i Treballadors/es socials) a les persones 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 i Treballadors/es socials) a les persones usuàries del Servei Bàsic
Temps estimat de duració d’una entrevista de primera visita o acollida
càlcul: Social realitzada a les dependències municipals.
d'Atenció
Fórmula
Variable de
emprada:
Temps estimat de duració d’una entrevista de primera visita o acollida
càlcul:
• Temps estimat de duració d’una entrevista de primera visita o acollida: Es tracta del temps de duració
estimat o estàndard d'una entrevista de primera visita o d'acollida de professionals (Educadors/es
i Treballadors/es socials) a les persones usuàries del Servei Bàsic d'Atenció Social realitzada a
Variablesocials
emprada:
les dependències
Font:
Sistemade
d'informació
del servei
d’SBAS.
• Temps
estimat de municipals.
duració d’una
entrevista
primera visita
o acollida:
Es tracta del temps de duració
estimat o estàndard d'una entrevista de primera visita o d'acollida de professionals (Educadors/es
Valor mitjà
de l’indicador
2017:socials)
43
Municipis
participants:
62 d'Atenció Social realitzada a
socials
i Treballadors/es
a les persones
usuàries
del Servei Bàsic
les dependències municipals. Font: Sistema d'informació del servei d’SBAS.
Valor mitjà de l’indicador 2017: 43
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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 2017: 43

Municipis participants: 62

% 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 2017: 67,3%

Municipis participants: 60
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III. Dimensió:
DIMENSIÓ VALORS
ORGANITZATIUS
/ RRHH/ RRHH
c)
Valors
Organitzatius
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 2017: 27.934€

Municipis participants: 60

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 2017: 28.157€
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%%dedeprofessionals
professionalsdel
delservei
serveifixes
fixesrespecte
respecteeleltotal
totaldedeprofessionals
professionals
Explicació
Explicaciódedel’indicador:
l’indicador:
Aquest
Aquestindicador
indicadormesura
mesuraeleltotal
totaldedeprofessionals
professionalsdel
delservei
serveid’SBAS
d’SBASque
queocupen
ocupenplaces
placesd'educador/a
d'educador/asocial
sociali i
treballador/a
treballador/asocial
social(entre
(entre01/01
01/01i 31/12
i 31/12dedel'any
l'anyenenestudi)
estudi)dedetipus
tipusfixfixrespecte
respecteelelnombre
nombretotal
totaldedetreballadors/es
treballadors/es
socials
socialsi educadors/es
i educadors/essocials
socialsdel
delservei
serveid’SBAS.
d’SBAS.
Fórmula
Fórmuladede
càlcul:
càlcul:

Nombre
Nombretotal
totaldedetreballador/es
treballador/essocials
socialsi educador/es
i educador/essocials
socialsfixes
fixes

X X100
100
Nombre
Nombretotal
totaldedetreballadors/es
treballadors/essocials
socialsi educadors/es
i educadors/essocials
socialsdels
delsSBAS
SBAS
Variables
Variablesemprades:
emprades:
• • Nombre
Nombretotal
totaldedetreballador/es
treballador/essocials
socialsi educador/es
i educador/essocials
socialsfixes:
fixes:Són
Sónleslespersones
personesque
quehan
hanocupat
ocupat
alsalsSBAS
SBASplaces
placesd'educador/a
d'educador/asocial
sociali treballador/a
i treballador/asocial
social(entre
(entre01/01
01/01i 31/12
i 31/12dedel'any
l'anyenenestudi)
estudi)dede
tipus
tipusfix:fix:relació
relaciócontractual
contractualdirecta
directaamb
ambl'ens
l'enslocal
localdedecaràcter
caràcterindefinit
indefinit(independentment
(independentmentque
quelala
relació
relaciócontractual
contractualsigui
siguilaboral
laboralo ofuncionarial).
funcionarial).EnEncas
casdedededicació
dedicacióparcial
parcialesescomptabilitzarà
comptabilitzarà
proporcionalment.
proporcionalment.Font:
Font:Epígraf
Epígraf3 3dedelalaFitxa
Fitxad'Equip
d'EquipBàsic
Bàsicd'Atenció
d'AtencióSocial
Social(EBAS)
(EBAS)dedelalaRecollida
Recollida
Unificada
UnificadadedeDades
Dadesdels
delsEns
EnsLocals
Locals(RUDEL).
(RUDEL).
• • Nombre
Nombretotal
totaldedetreballadors/es
treballadors/essocials
socialsi ieducadors/es
educadors/essocials
socialsdel
delservei
serveid’SBAS:
d’SBAS:Nombre
Nombredede
professionals
professionalsque
quehan
hanocupat
ocupatalsalsSBAS
SBASplaces
placesdedetreballador/a
treballador/asocial
sociali educador/a
i educador/asocial,
social,entre
entrel’1l’1dede
gener
generi el
i el3131dededesembre
desembrededel’any
l’anyenenestudi.
estudi.Concretament
Concretamentéséselelnombre
nombrededeplaces
placesefectivament
efectivament
ocupades,
ocupades,incloent
incloentinterins.
interins.Les
Lespersones
personesamb
ambjornada
jornadareduïda
reduïdahauran
haurandedeser
sercomptabilitzades
comptabilitzadesdede
manera
maneraproporcional.
proporcional.Font:
Font:Epígraf
Epígraf3 3dedelalaFitxa
Fitxad'Equip
d'EquipBàsic
Bàsicd'Atenció
d'AtencióSocial
Social(EBAS)
(EBAS)dedelalaRecollida
Recollida
Unificada
UnificadadedeDades
Dadesdels
delsEns
EnsLocals
Locals(RUDEL).
(RUDEL).
Valor
Valormitjà
mitjàdedel’indicador
l’indicador2017:
2017:48%
48%

Municipis
Municipisparticipants:
participants:6464

Promoure un clima laboral positiu per als treballadors

Promoure
Promoureun
unclima
climalaboral
laboralpositiu
positiupels
pelstreballadors
treballadors
%%d’hores
d’horesdedebaixa
baixasobre
sobrehores
horesdedeconveni
convenidedetot
totelelpersonal
personaldels
delsSBAS
SBAS
Explicació
Explicaciódedel’indicador:
l’indicador:
Aquest
Aquestindicador
indicadoréséselelpercentatge
percentatged’hores
d’horesdedebaixa
baixadedetottotelelpersonal
personaldel
delservei
serveid’SBAS,
d’SBAS,respecte
respectelesleshores
hores
ordinàries
ordinàriesprevistes
previstesper
perconveni.
conveni.ÉsÉsununelement
elementper
peranalitzar
analitzarelelclima
climalaboral
laboraldel
delservei
servei(SBAS).
(SBAS).
Nombre
Nombretotal
totald’hores
d’horesdedebaixa
baixadedetotes
totesleslespersones
personesque
quetreballen
treballenalsals
SBAS,
SBAS,alalllarg
llargdedel’any
l’any
Fórmula
Fórmuladede
x x100
100
Nombre
Nombretotal
totald'hores
d'horesanuals
anualsdedeconveni
conveniper
pertots/es
tots/esels/les
els/les
càlcul:
càlcul:
treballadors/es
treballadors/essocials,
socials,alalllarg
llargdedel'any
l'any+ +Nombre
Nombretotal
totald'hores
d'horesanuals
anuals
dedeconveni
conveniper
pertots/es
tots/esels/les
els/leseducadors/es
educadors/essocials,
socials,alalllarg
llargdedel'any
l'any
Variables
Variablesemprades:
emprades:
• • Hores
Horesanuals
anualsdedebaixa
baixai iindisposició
indisposiciódel
delpersonal
personal(SBAS):
(SBAS):S'inclou
S'incloueleltotal
totald'hores
d'horesdedebaixa
baixai i
d'indisposicions
d'indisposicions(indisposició
(indisposiciólaboral
laboraltransitòria
transitòriai accidents
i accidentsdedetreball)
treball)del
delconjunt
conjuntdedepersones
personesque
que
treballen
treballen alal servei
servei d’SBAS,
d’SBAS, durant
durant tottot l’any.
l’any. NoNo eses consideren
consideren lesles hores
hores dede permís
permís per
per
maternitat/paternitat
maternitat/paternitatninitotes
totesleslesllicències
llicències(matrimoni,
(matrimoni,examen,
examen,malaltia
malaltiadedefamiliar,
familiar,etc.).
etc.).Font:
Font:Sistema
Sistema
d'informació
d'informaciódel
delservei
serveid’SBAS.
d’SBAS.
• • Nombre
Nombretotal
totald'hores
d'horesanuals
anualsdedeconveni
conveniper
pertots/es
tots/esels/les
els/lestreballadors/es
treballadors/essocials,
socials,alalllarg
llargdedel'any:
l'any:
Nombre
Nombretotal
totald’hores
d’horesdedeservei
serveiper
perconveni
convenialsalsSSB
SSBper
perprofessionals
professionalsd’aquesta
d’aquestacategoria
categoriadurant
duranttottot
l’any.
l’any.EnEnelelcas
casdedededicacions
dedicacionsparcials,
parcials,esescomptabilitza
comptabilitzalalapart
partque
quecorrespongui.
correspongui.Font:
Font:Sistema
Sistema
d'informació
d'informaciódel
delservei
serveid’SBAS.
d’SBAS.
• • Nombre
Nombretotal
totald'hores
d'horesanuals
anualsdedeconveni
conveniper
pertots/es
tots/esels/les
els/leseducadors/es
educadors/essocials,
socials,alalllarg
llargdedel'any:
l'any:
Nombre
Nombretotal
totald’hores
d’horesdedeservei
serveiper
perconveni
convenia al’SBAS
l’SBASper
perprofessionals
professionalsd’aquesta
d’aquestacategoria
categoriadurant
duranttottot
l’any.
l’any.EnEnelelcas
casdedededicacions
dedicacionsparcials,
parcials,esescomptabilitza
comptabilitzalalapart
partque
quecorrespongui.
correspongui.Font:
Font:Sistema
Sistema
d'informació
d'informaciódel
delservei
serveid’SBAS.
d’SBAS.
Valor
Valormitjà
mitjàdedel’indicador
l’indicador2017:
2017:6,2%
6,2%

Municipis
Municipisparticipants:
participants:5252

Fase
Fase
dede
disseny
disseny
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Millorar les habilitats per als treballadors

Millorar les habilitats dels treballadors

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 2017: 24
Municipis participants: 62
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 2017: 82,5%

Municipis participants: 64

Valor de referència (bench): 100%
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IV.
DIMENSIÓ ECONÒMICA
d) Dimensió:
Economia
Disposar
adequats
Disposardels
delsrecursos
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 2017: 22,4€

Municipis participants: 63

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 2017: 36,9%
Municipis participants: 63
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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 2017: 8,8€

Municipis participants: 64

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 2017: 14,8€
Municipis participants: 64
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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 2017: 25,0€
Municipis participants: 62

Fase de disseny

88

38
Cercles de comparació
intermunicipal

#DibaOberta

Fase de disseny

% 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 2017: 26,0€
Municipis participants: 62
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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 2017: 34,7€
Municipis participants: 62
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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 2017: 14,3€
Municipis participants: 62
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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 2017: 0,0%

Municipis participants: 63

% 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 2017: 42,4%

Municipis participants: 63

Fase de disseny

92

42

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
municipal. És una aproximació
al grau
de finançament
municipal del servei.
Fórmula de
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
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corrents
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Municipis participants: 63

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats
Oferir el servei a uns costos unitaris adequats
Oferir el servei a uns 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.
Fórmula
càlcul:
Persones usuàries
ateses
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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
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Variables
emprades:
liquidat)
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
Inclou leslimitada.
obligacions
(pressupost
centres oberts,
ni centres
residencials
Font:reconegudes
Dades de la consolidades
Fitxa FIEEP d'informació
liquidat)
de alaefectes
despesa
corrent, és
a dir,
dels Capítols
2 i 4 delUnificada
servei del
inclou
econòmica
estadístics
i de
planificació
de la 1,
Recollida
deSBAS.
DadesNo
dels
Ens SSAD,
Locals
centres
oberts, ni centres residencials d’estada limitada. Font: Dades de la Fitxa FIEEP d'informació
(RUDEL).
a efectesateses
estadístics
i de planificació
de la Recollida
de Dades
dels Ensque
Locals
• econòmica
Persones usuàries
pels Serveis
Bàsics d'Atenció
Social: Unificada
Nombre total
de persones
han
(RUDEL).
estat ateses per un professional del Servei Bàsic d'Atenció Social durant l’any (Treballador/a social i/o
• Persones
pels Serveis
Bàsics d'Atenció
Social: una
Nombre
totalcom
de persones
que
han
Educador/ausuàries
social). ateses
Els elements
imprescindibles
per considerar
persona
usuària del
servei
estat
són: ateses per un professional del Servei Bàsic d'Atenció Social durant l’any (Treballador/a social i/o
Educador/a
Els elements
imprescindibles
per considerar
una persona
usuària delsocials
servei
- Que haginsocial).
estat atesos
per un professional
del Servei
Bàsic d'Atenció
Social: com
Treballadors/es
són:
o Educadors/es socials.
-- Que
haginefectuat
estat atesos
per un professional
delorientació/assessorament,
Servei Bàsic d'Atenció Social:
Treballadors/es
socials
Se n'hagi
una intervenció
o actuació:
tractament
social, prestació
o
Educadors/es
socials.
de recursos propis o del Sistema, acció per accedir/derivar a recursos aliens.
-- Se
n'hagi efectuat
intervenció
o actuació:
orientació/assessorament,
tractament
social, prestació
La persona
usuàriauna
ha d'estar
registrada
de manera
individualitzada, ha de
ser identificable.
de recursos
propispot
o del
Sistema,
acció
a recursos aliens.
L'atenció
donada
usar
qualsevol
deper
lesaccedir/derivar
metodologies d'intervenció
que es preveuen en el marc
- La persona
usuària ha
d'estar registrada
manera
individualitzada,
ha des'ha
ser de
identificable.
dels
Serveis Socials:
individual,
familiar i de
grupal.
Cada
persona usuària
comptabilitzar una
L'atenció
donada
pot
usar
qualsevol
de
les
metodologies
d'intervenció
que
es
preveuen
en el Font:
marc
ÚNICA vegada, independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi
hagi prescrit.
dels
Serveis
familiar
i grupal.
Cada
persona
s'ha
de comptabilitzar
una
Epígraf
1.1 deSocials:
la Fitxa individual,
d'Equip Bàsic
d'Atenció
Social
(EBAS)
de lausuària
Recollida
Unificada
de Dades dels
ÚNICA
vegada,
independentment del nombre de prestacions i accions que se l'hi hagi prescrit. 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
l’indicador
2017: 162,1€
Municipis participants: 62
Ens de
Locals
(RUDEL).
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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 2017: 113,6€

Municipis participants: 62

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 2017: 194,4€

Municipis participants: 62
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INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS
Els Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SSAD) és un
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. 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 assistencials, 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 Suport 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
persones 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
perjudiquin 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
independència 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 facilitades 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.
Han participat 64 municipis de la província de Barcelona, així com Amposta, Tarragona, Reus, Lleida i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Donar suport i desenvolupar les capacitats
personals 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 determinades circumstàncies socials,
no trobaren resposta a la seva demanda en el
propi hàbitat i hagueren d’abandonar-lo.
Comptar amb un ventall més ample de
possibilitats i serveis socials de caràcter
preventiu i de diagnòstic.
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I. a)
DIMENSIÓ
ENCÀRREC
POLÍTICPolític
/ ESTRATÈGIC
Dimensió:
Encàrrec
/ Estratègic
GENERAL
GENERAL
Adequar
el servei
a laademanda
ciutadana
(cobertura)
Adequar
el servei
la 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 2017: 14,7%
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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 2017: 48,5%

Municipis participants: 60

% 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 2017: 2,9%
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SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

SERVEI
D’AJUDA A DOMICILI I SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
DOMICILIÀRIA
Adequar
el servei
a la ademanda
ciutadana
(cobertura)
Adequar
el servei
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 2017: 8,9‰
Municipis participants: 62

% 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 2017: 0,2%
Municipis participants: 61
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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 2017: 4,1%
Municipis participants: 60
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 2017: 12,2
Municipis participants: 62
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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 2017: 6,3
Municipis participants: 62

% 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 2017: 55,3%
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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 2017: 48,3%

Municipis participants: 62

% 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 2017: 20,4%
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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 2017: 12,8%

Municipis participants: 64

Valor de referència (10%
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Dimensió:
II. b)
DIMENSIÓ
USUARIUsuari
/ CLIENT/ 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 2017: 58,9%
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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 Oferir
un servei
als usuarisals usuaris
un accessible
servei accessible
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 2017: 18

Municipis participants: 59

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 2017: 19

Municipis participants: 57

Valor de referència (bench): 7 dies naturals
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Oferirunun
servei
accessible
als usuaris
de teleassistència
Oferir
servei
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 2017: 43
Municipis participants: 60
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c) Dimensió: Valors Organitzatius / RRHH
III. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS / RECURSOS HUMANS
GENERAL
GENERAL
Promoure
un clima
laboral
positiupositiu
per alspels
treballadors
Promoure
un clima
laboral
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 2017: 8,5%
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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 2017: 3,5%

Municipis participants: 60
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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 2017: 19,9 €
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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 2017: 33,4%
Municipis participants: 63
Valor de referència (bench): 20%-30%

Fase de disseny

112

37
Cercles de comparació
intermunicipal

#DibaOberta

Fase de disseny

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 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 2017: 7,3%
Municipis participants: 63

% 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 2017: 53,4%
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% finançament per part de l’ajuntament
% finançament per part de l’ajuntament
Explicació de l’indicador:
Aquest indicador estableix el percentatge de les despeses corrents del SSAD 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 SSAD que són finançades amb
Aportacions
de de
l’ajuntament
(SSAD)
aportació municipal. És una aproximació
al grau
finançament
municipal del servei.
Fórmula de càlcul:
x 100
Despesesdecorrents
dels SSAD
Aportacions
l’ajuntament
(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
del servei (SSAD) - Ingressos per taxes i preus públics (SSAD) – Aportacions d’altres
• Aportació
l’Ajuntament
(SSAD): Es
calcula com a resultat de l’operació següent: Despeses
institucionsde(SSAD).
Font: Ajuntament
(Intervenció).
servei dels
(SSAD)
- Ingressos
per reconegudes
taxes i preusconsolidades
públics (SSAD)
Aportacions
d’altres
• corrents
Despesesdelcorrents
SSAD:
Obligacions
dels–Capítols
1 (Personal,
institucions
(SSAD).
Font:
Ajuntament
(Intervenció).
inclosa la Seguretat Social), 2 (Béns corrents i serveis, incloses les despeses externalitzades de les
• Despeses
corrents
dels SSAD: Obligacions
Capítols
partides 227)
i 4 (Transferències
corrents).reconegudes
S’inclou la consolidades
despesa per dels
gestió
directa1 i(Personal,
indirecta,
inclosa
la
Seguretat
Social),
2
(Béns
corrents
i
serveis,
incloses
les
despeses
externalitzades
de lesa
mitjançant contractació, per a prestar els serveis d’ajuda domiciliària, teleassistències, àpats
partides
i 4 periòdiques.
(Transferències
corrents).
la despesa
gestió
directa Font:
i indirecta,
domicili i 227)
neteges
Aquestes
dadesS’inclou
corresponen
a l’any per
natural
en estudi.
Dades
mitjançant
per a prestar
els serveis
d’ajuda
domiciliària,
teleassistències,
àpats a
de la Fitxacontractació,
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
Unificada de Dades dels Ens Locals (RUDEL).
de la Fitxa FIEEP d'informació econòmica a efectes estadístics i de planificació de la Recollida
Valor mitjà
de l’indicador
39,3%
Municipis participants: 63
Unificada
de Dades2017:
dels Ens
Locals (RUDEL).
Valor mitjà de l’indicador 2017: 39,3%

Municipis participants: 63

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 servei
a uns
unitaris
adequats
Oferir
el servei
a costos
uns costos
unitaris
adequats

Mitjana anual de COST HORA del servei d’ajuda a domicili externalitzat

anual de COST HORA del servei d’ajuda a domicili externalitzat
ExplicacióMitjana
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 del servei d'ajuda a domicili externalitzat rectificada x dies de
(Preu hora inicial del 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
365
Fórmula de càlcul:
contracte
rectificat)
Variables emprades:
365
• 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’ajuda domiciliària. S’entendrà per contracte
• Preu
inicial
delaservei
domicili
És el preu/hora
establert al contracte
inicialhora
aquell
vigent
01/01 d’ajuda
de l’anyaen
estudi.externalizat:
Font: Ajuntaments
(Intervenció).
vigent
amb
empreses
externes
per
a
la
prestació
d’ajuda
domiciliària.
S’entendrà
per contracte
• Preu hora rectificat del servei d’ajuda a domicili externalitzat rectificada: És aquell
que es
inicial
aquell
vigent
a
01/01
de
l’any
en
estudi.
Font:
Ajuntaments
(Intervenció).
produeix per un nou contracte o per l’aplicació de l’increment de preu anual establert en el
• Preu
hora vigent
rectificat
servei d’ajuda
a per
domicili
rectificada:
És aquell
que es
contracte
ambdel
empreses
externes
a la externalitzat
prestació d’ajuda
domiciliària.
El contracte
produeix
per
un
nou
contracte
o
per
l’aplicació
de
l’increment
de
preu
anual
establert
en un
el
rectificat és aquell vigent fins al 31/12 de l’any en estudi. En el cas que s’hagi mantingut
contracte
vigent amb
empreses
perrecollir
a la prestació
contracte
mateix preu/hora
durant
tot l’anyexternes
no caldrà
aquesta d’ajuda
dada, jadomiciliària.
que el preuElanual
serà
rectificat
aquell
vigent Font:
fins alAjuntaments
31/12 de l’any
en estudi. En el cas que s’hagi mantingut un
l’inicial deésl’any
en estudi.
(Intervenció).
mateix
preu/hora
durant
tot
l’any
no
caldrà
recollir
aquesta dada,
ja quedel
el preu/hora
preu anual
serà
• Dies de contracte: Es calcularan a partir de la data d’entrada
en vigència
d’ajuda
l’inicial
de
l’any
en
estudi.
Font:
Ajuntaments
(Intervenció).
domiciliària rectificat. En el cas que s’hagi mantingut un mateix preu/hora durant tot l’any no
• Dies
derecollir
contracte:
Es calcularan
a partir
de la data
d’entrada en vigència del preu/hora d’ajuda
caldrà
aquesta
dada. Font:
Ajuntaments
(Intervenció).
domiciliària rectificat. En el cas que s’hagi mantingut un mateix preu/hora durant tot l’any no
caldrà
aquesta
dada.
Font: Ajuntaments
(Intervenció).
Valor mitjà
derecollir
l’indicador
2017:
15,6€
Municipis
participants: 37
Valor mitjà de l’indicador 2017: 15,6€
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INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS
Els Serveis de Centres Oberts (CO) per a infants i adolescents són serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament
de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones.
Objectius:
♦♦

♦♦

♦♦

Atendre tots els menors en situació de risc.
Desenvolupament personal i la integració
social.
Prevenir i evitar el deteriorament de les
situacions de risc.

♦♦

Compensar dèficits socioeducatius.

♦♦

Adquisició d’aprenentatges.

Funcions:
♦♦

Acolliment i convivència.

♦♦

Atenció individual i en grup.

♦♦

♦♦

♦♦

Encàrrec polític / Estratègic

♦♦

Usuari /Client

♦♦

Valors Organitzatius / RRHH

♦♦

Economia

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 facilitades 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.
Han participat 64 municipis de la província de Barcelona, així com Amposta, Tarragona, Reus, Lleida i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

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

Els serveis de Centres Oberts s’adrecen a infants i adolescents, que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica respectiva, que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament 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 Suport Tècnic de Serveis Socials de l’Àrea de Benestar Social i del Servei de Programació de l’Hisenda i Recursos
Interns, i s’estructuren en quatre dimensions de meta:
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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 2017: 6,6‰

Municipis participants: 41

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 2017: 149,5%
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Dimensió:
Usuari
II. b)
DIMENSIÓ
USUARI
/ CLIENT/ 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 2017: 7,0
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c) Dimensió: Valors Organitzatius / RRHH

III. DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS / RRHH

Promoure
un un
clima
laboral
positiu
per als
treballadors/es
Promoure
clima
laboral
positiu
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 2017: 13,8
Municipis participants: 41
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d) Dimensió: Economia

IV. DIMENSIÓ ECONÒMICA

Disposar
recursos
adequats
Disposar
delsdels
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 2017: 13,8€
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Oferir el servei a uns costos unitaris adequats

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats
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 2017: 1.368€
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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 2017: 0%

Municipis participants: 41

% 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 2017: 51%
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% 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 2017: 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 2017: 52.558

Municipis participants: 64

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 2017: 1.123

Municipis participants: 64

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 2017: 15.817€

Municipis participants: 59

% 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 2017: 11,9%
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Índex de vulnerabilitat social (IVSO) (base 100)
Explicació de l’indicador:
L’Índex de vulnerabilitat social és una mesura sintètica del nivell de benestar de la població dels
municipis que participen en el Cercle. Reflecteix el context en què treballen els ens locals i que influeix
en la demanda i els resultats dels serveis.
La mitjana de la Demarcació de Barcelona (310 municipis, excloent el municipi de Barcelona) es fixa en
1
100. Els municipis que tenen una situació més favorable adopten valors superiors a 100 i els que tenen
una situació més desfavorable se situen per sota del 100.
Fórmula de càlcul:

Índex de vulnerabilitat social (mitjana Demarcació Barcelona = 100)

Les dades originals dels sis indicadors s’han transformat en una escala amb base 100, en què 100 és la
mitjana de la Demarcació (excloent el municipi de Barcelona). Per a l’agregació dels sis indicadors, s’ha
seguit aquest procediment:
1. Estandardització: els valors transformats amb base 100 s’han estandarditzat. És a dir, se’ls ha
aplicat un procediment estadístic per traslladar-los a una nova escala amb mitjana 0 i desviació
típica 1, que té la forma d’una distribució normal (concentrada al voltant del punt central i amb un
nombre similar de municipis a banda i banda).
2. Tipificació: els valors estandarditzats s’han tipificat. Això significa que s’han transformat en una
escala amb una mitjana de 100 i una desviació típica de 20.
3. Agregació: s’ha aplicat una mitjana aritmètica dels valors tipificats dels sis indicadors (obtinguts
al pas anterior). S’ha atorgat el mateix pes a tots els indicadors.
Variables utilitzades:
• Taxa d’atur registral: relació entre la població desocupada registrada mensualment a les oficines
d'ocupació (SOC) i la població activa local estimada trimestral, 2017. Font: Hermes, DIBA; amb
dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de la Mostra de Vides Laborals de
la Seguretat Social.
• Base imposable mitjana de l’IRPF: mitjana de les rendes obtingudes pels contribuents d’un
municipi durant un any, procedents principalment del treball i del capital mobiliari i immobiliari,
2015. Font: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
• Dificultat d’accés a l’habitatge: percentatge que representa el preu mitjà dels lloguers en un
municipi entre la base imposable mitjana de l’IRPF dels seus habitants (preu dels lloguers, 2017;
IRPF: 2015). Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya) i AEAT.
• Percentatge de població de 75 anys o més que viu sola: proporció de població de 75 anys o més
que viu sola sobre la població de 75 anys i més, 2017. Font: Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat).
• Percentatge de població nascuda fora de la UE: percentatge de població nascuda fora de la UE
respecte del total de població del municipi, 2017. Font: Institut Nacional d’Estadística (INE).
• Taxa d’escolarització als 17 anys: població de 17 anys resident al municipi escolaritzada, sobre
el total de la població de 17 anys resident al municipi, 2015. Font: Idescat.
Valor mitjà de l’indicador 2017: 92,8

Municipis participants: 64

1
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IVSO 1: Taxa d’atur registral (base 100)
Explicació de l’indicador:
Relació entre la població desocupada registrada mensualment a les oficines d'ocupació (SOC) i la
població activa local estimada trimestral.
La mitjana de la Demarcació de Barcelona (310 municipis, excloent el municipi de Barcelona) es fixa en
100. Els municipis que tenen una situació més favorable (taxa d’atur més baixa) adopten valors
superiors a 100 i els que tenen una situació més desfavorable (taxa d’atur més alta) se situen per sota
del 100.
Fórmula de càlcul:

Taxa d’atur registral

(mitjana Demarcació Barcelona = 100)

Les dades originals de l’indicador s’han transformat en una escala amb base 100, en què 100 és la
mitjana de la Demarcació.
Variables utilitzades:
• Taxa d’atur registral: relació entre la població desocupada registrada mensualment a les oficines
d'ocupació (SOC) i la població activa local estimada trimestral, 2017. Font: Hermes, DIBA; amb
dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de la Mostra de Vides Laborals de
la Seguretat Social
Valor mitjà de l’indicador 2017: 101,3

Municipis participants: 64

IVSO 2: Base imposable mitjana de l’IRPF (base 100)
Explicació de l’indicador:
Mitjana de les rendes obtingudes pels contribuents d’un municipi durant un any, procedents
principalment del treball i del capital mobiliari i immobiliari.
La mitjana de la Demarcació de Barcelona (310 municipis, excloent el municipi de Barcelona) es fixa en
100. Els municipis que tenen una situació més favorable (renda més alta) adopten valors superiors a 100
i els que tenen una situació més desfavorable (taxa d’atur més baixa) se situen per sota del 100.
Fórmula de càlcul:

Base imposable mitjana de l’IRPF (mitjana Demarcació Barcelona = 100)

Les dades originals de l’indicador s’han transformat en una escala amb base 100, en què 100 és la
mitjana de la Demarcació.
Variables utilitzades:
• Base imposable mitjana de l’IRPF: mitjana de les rendes obtingudes pels contribuents d’un
municipi durant un any, procedents principalment del treball i del capital mobiliari i immobiliari,
2015. Font: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Valor mitjà de l’indicador 2017: 99,3
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IVSO 3: Dificultat d’accés a l’habitatge (base 100)
Explicació de l’indicador:
Percentatge que representa el preu mitjà dels lloguers en un municipi entre la base imposable mitjana de
l’IRPF dels seus habitants.
La mitjana de la Demarcació de Barcelona (310 municipis, excloent el municipi de Barcelona) es fixa en
100. Els municipis que tenen una situació més favorable (dificultat més baixa) adopten valors superiors a
100 i els que tenen una situació més desfavorable (dificultat més alta) se situen per sota del 100.
Fórmula de càlcul:

Dificultat d’accés a l’habitatge

(mitjana Demarcació Barcelona = 100)

Les dades originals de l’indicador s’han transformat en una escala amb base 100, en què 100 és la
mitjana de la Demarcació.
Variables utilitzades:
• Preu mitjà dels lloguers en un municipi, 2017. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat,
Generalitat de Catalunya
• Base imposable mitjana de l’IRPF: mitjana de les rendes obtingudes pels contribuents d’un
municipi durant un any, procedents principalment del treball i del capital mobiliari i immobiliari,
2015. Font: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Valor mitjà de l’indicador 2017: 105,6

Municipis participants: 64

IVSO 4: Percentatge de població de 75 anys o més que viu sola (base 100)
Explicació de l’indicador:
Proporció de població de 75 anys o més que viu sola sobre la població de 75 anys i més.
La mitjana de la Demarcació de Barcelona (310 municipis, excloent el municipi de Barcelona) es fixa en
100. Els municipis que tenen una situació més favorable (percentatge més baix) adopten valors
superiors a 100 i els que tenen una situació més desfavorable (percentatge més alt) se situen per sota
del 100.
Fórmula de càlcul:

Percentatge de població de 75
anys o més que viu sola

(mitjana Demarcació Barcelona = 100)

Les dades originals de l’indicador s’han transformat en una escala amb base 100, en què 100 és la
mitjana de la Demarcació.
Variables utilitzades:
• Percentatge de població de 75 anys o més que viu sola: Proporció de població de 75 anys o més
que viu sola sobre la població de 75 anys i més, 2017. Font: Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat).
Valor mitjà de l’indicador 2017: 96,4
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IVSO 5: Percentatge de població nascuda fora de la UE (base 100)
Explicació de l’indicador:
Percentatge de població nascuda fora de la UE respecte del total de població del municipi.
La mitjana de la Demarcació de Barcelona (310 municipis, excloent el municipi de Barcelona) es fixa en
100. Els municipis que tenen una situació més favorable (percentatge més baix) adopten valors
superiors a 100 i els que tenen una situació més desfavorable (percentatge més alt) se situen per sota
del 100.
Fórmula de càlcul:

Percentatge de població nascuda
fora de la UE

(mitjana Demarcació Barcelona = 100)

Les dades originals de l’indicador s’han transformat en una escala amb base 100, en què 100 és la
mitjana de la Demarcació.
Variables utilitzades:
• Percentatge de població nascuda fora de la UE: percentatge de població nascuda fora de la UE
respecte del total de població del municipi, 2017. Font: Institut Nacional d’Estadística (INE).
Valor mitjà de l’indicador 2017: 99,7

Municipis participants: 64

IVSO 6: Taxa d’escolarització als 17 anys (base 100)
Explicació de l’indicador:
Població de 17 anys resident al municipi escolaritzada, sobre el total de la població de 17 anys resident
al municipi.
La mitjana de la Demarcació de Barcelona (310 municipis, excloent el municipi de Barcelona) es fixa en
100. Els municipis que tenen una situació més favorable (percentatge més alt) adopten valors superiors
a 100 i els que tenen una situació més desfavorable (percentatge més baix) se situen per sota del 100.
Fórmula de càlcul:

Taxa d’escolarització als 17 anys

(mitjana Demarcació Barcelona = 100)

Les dades originals de l’indicador s’han transformat en una escala amb base 100, en què 100 és la
mitjana de la Demarcació.
Variables utilitzades:
• Taxa d’escolarització als 17 anys: població de 17 anys resident al municipi escolaritzada, sobre
el total de la població de 17 anys resident al municipi, 2015. Font: Idescat.
Valor mitjà de l’indicador 2017: 100,6
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1. INTRODUCCIÓ
Fa disset anys que el Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona serveix
de metodologia i de mitjà per impulsar millores en els Serveis Socials Bàsics (SSB), des del punt de vista de l’eficàcia i de l’eficiència en la gestió.
L’anàlisi comparada d’indicadors de gestió dels SSB compta amb la participació d’una bona part dels municipis
de més de 10.000 habitants de la demarcació de Barcelona i de cinc ens locals de fora de la província, liderats pel
Servei d’Acció Social de la Gerència de Serveis de Benestar Social i el Servei de Programació de la Diputació de
Barcelona. Els indicadors que comprèn el Cercle fan referència a quatre blocs de serveis:
♦♦

Serveis Socials Bàsics (SSB).

♦♦

Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS).

♦♦

Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SSAD).

♦♦

Centres Oberts (CO), ara en transició cap als Serveis d’atenció diürna1.

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

Encàrrec polític: indicadors de resultat del servei en termes, principalment, de cobertures i intensitats dels
serveis

♦♦

Usuari/client: indicadors relatius al procés d’atenció.

♦♦

Valors organitzatius/RRHH: organització dels recursos humans.

♦♦

Econòmica: aplicació de recursos econòmics i esforç de despesa.

♦♦

Entorn: indicadors del context en el qual es despleguen els serveis.

Com a interfície de suport, el Portal d’Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL) de la Diputació de Barcelona
facilita la lectura del quadre d’indicadors i permet descarregar gràfics i dades en brut, facilitant així l’elaboració de
memòries internes de servei. El PIESL amplia les possibilitats d’informació, anàlisi i comparació de dades, ja que
un municipi es pot comparar amb tots aquells que consideri oportú i segons els criteris que defineixi.

1 En el marc del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) definit per la Generalitat de Catalunya, els antics Centres Oberts s’assimilarien als Serveis
d’atenció diürna.
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L’Informe del Cercle de Comparació fa, com cada any, una lectura de les tendències més destacades en l’evolució
dels indicadors per serveis. En la present edició intenta guiar aquesta lectura a través d’hipòtesis, algunes d’elles
potserL’Informe
agosarades,del
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diferents
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delslectura
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més destacades en l’evolució dels indicadors per serveis. En la present edició intenta
amb les aportacions qualitatives recollides als tallers de millora, pretenen aportar pistes d’interès i línies de refleguiar aquesta
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de diferents aspectes vinculats a l’organització dels recursos per a la prestació dels
serveis. Malgrat les diferències de models organitzatius entre ens locals, l’anàlisi dels
♦♦ indicadors,
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participantsqualitatives
en el Cercle derecollides
Comparació.
leslocals
aportacions
als tallers de
millora, pretenen aportar pistes d’interès i línies de reflexió al conjunt del sistema de
♦♦ En segon lloc es repassen algunes dades rellevants que permeten situar els Serveis Socials en l’escenari de
serveis
socials.
sortida de
la crisi econòmica.

En endavant, l’informe s’estructura de la forma següent:

♦♦

Finalment, mitjançant la lectura de tendències dels indicadors del Cercle i les anàlisis estadístiques

En
endavant,
l’informe
de la forma
efectuades,
s’exposen
less’estructura
principals conclusions
de següent:
l’Informe que giren al voltant dels recursos i,
especialment, del paper de l’organització dels SSB en la consecució de resultats a als ens locals.

1. En primer lloc es presenta el perfil dels ens locals participants en el Cercle de
2. PERFIL D’ENS
LOCALS PARTICIPANTS I NOUS INDICADORS
Comparació.
En la dissetena edició del Cercle de Comparació Intermunicipal (CCI) dels Serveis Socials Bàsics han participat
un total de 64 ens locals2: 59 formen part de la demarcació de Barcelona i 5 són d’altres demarcacions (els ajun2. En segon lloc es repassen algunes dades rellevants que permeten situar els
taments d’Amposta, Lleida, Reus i Tarragona i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa). Del total de 64 ens locals,
Serveis
l’escenari
de sortida
crisi econòmica.
59 ja havien participat
enSocials
edicions en
anteriors
del Cercle,
mentre de
quela5 s’incorporen
enguany. Es tracta dels ajuntaments d’Artés, Balsareny, Navarcles i San Fruitós de Bages i del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

3. participants
Finalment,s’han
mitjançant
de tendències
indicadors
Cercle per
i les
Els ens locals
classificatlaenlectura
quatre grans
grups segonsdels
la seva
grandària del
poblacional,
tal
d’analitzar si elsanàlisis
resultats d’alguns
indicadorsefectuades,
varien segons la
dimensió dels
estadístiques
s'exposen
lesmunicipis:
principals conclusions de
l’Informe que giren al voltant dels recursos i, especialment, del paper de
l’organització dels SSB en la consecució de resultats a als ens locals.

2 Tres d’aquests ens locals són ens supramunicipals: Mancomunitat La Plana, SBAS amb gestió directa del Consell Comarcal del Vallès Oriental i
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 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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♦♦

Grup 1: municipis de més de 70.000 habitants (14 municipis).

♦♦

Grup 2: municipis d’entre 40.000 i 70.000 habitants (12 municipis).

♦♦

Grup 3: municipis d’entre 20.000 i 40.000 habitants (20 municipis).

♦♦

Grup 4: municipis de fins a 20.000 habitants (18 municipis).

Grup 1: més de 70.000 hab.

Hab.

Hospitalet de Llobregat, L'
Badalona

257.349
215.848

Terrassa
Sabadell

Grup 2: entre 40.000 hab. i 70.000 hab.

Hab.

Vilanova i la Geltrú
Viladecans

66.077
65.993

216.428

Castelldefels

65.954

209.931

Prat de Llobregat, El

63.457

Lleida

137.327

Granollers

60.695

Tarragona

131.507

Cerdanyola del Vallès

57.723

Mataró

126.127

Consorci Acció Social de la Garrotxa

55.141

Santa Coloma de Gramenet

117.597

Mollet del Vallès

51.128

Reus

103.123

Gavà

46.538

Sant Cugat del Vallès

89.516

Esplugues de Llobregat

45.890

Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat

86.610
82.142

Sant Feliu de Llobregat
Vic

44.086
43.964

Rubí

75.568

Manresa

75.152

Grup 3: entre 20.000 hab. i 40.000 hab.

Hab.

Grup 4: fins a 20.000 hab.

Hab.

Vilafranca del Penedès

39.532

Cardedeu

18.210

Igualada

39.316

Sant Just Desvern

17.201

Sant Adrià de Besòs

36.624

Tordera

16.637

SBAS Gestió Directa C.C. Vallès Oriental

34.596

Montornès del Vallès

16.240

Sant Joan Despí

33.873

Canovelles

16.145

Barberà del Vallès

32.860

Palau-solità i Plegamans

14.626

Sant Pere de Ribes

30.142

Torelló

13.995

Sitges

28.527

Roca del Vallès, La

10.536

Mancomunitat La Plana

28.459

Sant Vicenç de Castellet

9.300

Premià de Mar

28.049

Matadepera

9.186

Sant Vicenç dels Horts

27.982

Tiana

8.645

Martorell

27.681

Sant Fruitós de Bages

8.512

Sant Andreu de la Barca

27.303

Sallent

6.594

Pineda de mar

26.349

Navàs

6.020

Santa Perpètua de Mogoda

25.574

Navarcles

5.950

Molins de Rei

25.492

Súria

5.911

Olesa de Montserrat

23.552

Artés

5.585

Masnou, El

23.288

Balsareny

3.240

Amposta

20.572

Manlleu

20.007

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

% de municipis de més de 10.000 hab. i població de la Demarcació de Barcelona participant en el Cercle 2017
100%
90%
80%
70%

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

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

60%
50%
40%
30%

Municipis participants al
Cercle: 58,8

Població dels municipis de la
Demarcació de Barcelona
participants al Cercle; 83,5

20%
10%
0%

Municipis

Població

Font: Padró Municipal d’Habitants, INE, 1 de gener de 2017
*Excepte la ciutat de Barcelona

Ampliant el Quadre d’Indicadors del CCI de Serveis Socials, en aquesta edició s’ha recollit una variable que s’incorporarà en la propera edició com indicador del QRI, el percentatge de persones amb PIA vigent a les qual s’ha
fet un seguiment durant l’any en curs sobre el total de persones amb PIA vigent. És un indicador que dona
informació sobre el grau de seguiment de PIA que fan els SSB. Malgrat que les variables no són fàcils de recollir,
ja que pocs municipis disposen d’un programa de gestió de la dependència d’on extreure aquesta informació
de manera automàtica, el 78% dels ens locals participants han proporcionat dades. Pel què fa al resultat de
l’indicador, i tot i que existeix una gran variabilitat entre municipis, de mitjana un 58% dels PIA vigents han tingut
algun tipus de seguiment.
D’altra banda, el Quadre d’Indicadors manté, dins del bloc d’entorn, l’Índex de Vulnerabilitat Social (IVSO),
elaborat pel Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, per tal de proporcionar una mesura sintètica
del nivell de benestar de la població dels municipis de la demarcació de Barcelona. L’IVSO proporciona indicadors
de context que permeten aproximar el grau de vulnerabilitat social dels municipis en relació a les qüestions que
aborden els SSB, com a aspecte que pot modular la demanda potencial i influir en els resultats d’aquest servei. És
una mesura relativa calculada amb base 100 respecte a la mitjana de la demarcació de Barcelona (sense Barcelona
ciutat), i cobreix tres grans àmbits:
♦♦

♦♦

♦♦

Dimensió socioeconòmica: taxa d’atur, base imposable mitjana de l’IRPF i dificultat d’accés a l’habitatge.
Dimensió demogràfica: percentatge de població de 75 anys o més que viu sola i percentatge de població
nascuda fora de la UE.
Dimensió educativa: taxa d’escolarització als 17 anys.

L’IVSO situa els municipis en quatre franges de vulnerabilitat, de tal forma que un valor de l’índex:
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♦♦

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

♦♦

Entre 90 i 99,99 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.
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Dels municipis participant al Cercle, el 60,9% es troba en la franja de vulnerabilitat social alta, i un 20,3% està
en situació de vulnerabilitat molt alta. Si s’analitza el percentatge de població que representen, la concentració
encara és més marcada, un 90,1% en total. Els municipis en una posició més favorable en termes relatius respecte
a la mitjana dels ens participants, són el 18,8% del total i representen un 9,9% de la població.

Distribució de l'Index de Vulnerabilitat social entre la població i els
municipis del Cercle i de la demarcació de Barcelona
60,9%

60%
50%

59,8%

55,5%

46,1%

40%
30,3% 31,1%

30%
20%
10%
0%

28,7%

20,3%
12,5%

10,6%

Molt alta

Alta

14,5%
6,2% 7,7%

Baixa

6,3%

3,7%

5,7%

Molt baixa

% municipis del Cercle
% municipis de la demarcació de Barcelona
% població municipis del Cercle
% població municipis de la demarcació de Barcelona
Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona

Aquesta distribució és coherent amb la divisió que existeix a la demarcació 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).
Seguint amb l’anàlisi de la població, en aquest cas la que s’adreça als Serveis Socials Bàsics, es mostra a continuació un gràfic del perfil sociodemogràfic de les persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics, comparat amb el
perfil de la població resident a la demarcació de Barcelona segons sexe i edat.
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Distribució per edat i sexe de les persones usuàries ateses als
SBAS i de la població dels ens locals participants al Cercle
100%
90%
80%

Distribució per edats

Distribució per sexe

17,6%
29,4%
(més de 65 anys)

70%

42,8%

49,1%

60%
50%
40%

(homes)

62,9%
51,8%
(de 18 a 64 anys)

30%

57,2%

20%
10%
0%

18,8%

19,5%

Usuaris
SBAS

Població ens
locals CCI

50,9%

(de 0 a
17 anys)

(dones)
Usuaris
SBAS

Població ens
locals CCI

Font: Padró Municipal d’Habitants, INE, 1 de gener de 2017 i Cercle de Comparació Intermunicipal de
Serveis Socials, Diputació de Barcelona

Tal com s’observa al gràfic, la distribució de persones ateses als SBAS presenta algunes divergències respecte
a l’estructura demogràfica dels ens locals participants al Cercle, en gran mesura com a conseqüència del propi
mandat específic dels Serveis Socials:
♦♦

♦♦

Respecte al sexe, s’observa un biaix en termes de feminització del perfil de persones usuàries dels SBAS.
Pel que fa a l’edat, el tram situat al vèrtex de la piràmide d’edats es troba sobre-representat dins dels SBAS,
en relació amb l’estructura d’edats dels ens participants. Aquest fet s’explica pel pes específic que tenen
dins dels SSB els Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SSAD).

3. ELS SERVEIS SOCIALS EN L’ESCENARI POST CRISI
És evident que l’evolució dels SSB en el darrer decenni ha estat molt marcada pels efectes de la profunda crisi
financera i econòmica que va esclatar l’any 2008, i principalment per l’auge de les situacions de pobresa. Les
conseqüències de la crisi per als SSB ja van ser explorades a l’Informe del Cercle de Comparació de fa dos anys
(15a edició, de novembre de 2016). En aquell Informe s’evidenciava com, malgrat les previsions d’universalització
contingudes a les Lleis de Serveis Socials i de Dependència, l’esclat de la crisi va ressituar el focus d’atenció del
sector en la contenció de la vulnerabilitat econòmica.
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Principals fites que han impactat als SSB els últims 12 anys
Implantació nou model
SIS

Decret 20/2012 LAPAD
Llei 39/2006 de
dependència

2006

2007

2008

Llei 14/2010 d'infància i
adolescència

2009

2010

2011

2012

2013

Atur IV T. 2017 a
Barcelona (12,1%)

Llei 27/2013 LRSAL

2014

2015

2016

2017

Màxim taxa atur a
Barcelona (23,1%)

Inici de la crisi
Llei 12/2007 de Serveis
Socials

2018
Llei 14/2017
de la RGC

Decret 348/2011 Renda
Mínima Inserció

En la present edició de l’Informe ens hem proposat fer una aproximació a com estan afrontant els SSB la sortida
de la crisi.
D’una banda, les dades macroeconòmiques indiquen una dinàmica clarament positiva, que es reflecteix, entre
d’altres, en una taxa d’atur del 12,1% el quart trimestre de 2017 a la demarcació de Barcelona. De l’altra, la sortida
de la crisi ens ha situat en un escenari complex, en el qual persisteixen situacions de precarietat socioeconòmica
vinculades, fonamentalment, a la dualitat del mercat laboral i a les dificultats d’accés a l’habitatge.
En aquest context, els ens locals participants en el CCI no només han sostingut sinó que han seguit reforçant l’esforç inversor en els SSB, tal com reflecteix l’evolució positiva del pes d’aquests serveis sobre el pressupost municipal, i el creixement paral·lel de la despesa corrent dels Serveis Socials Bàsics per habitant. En els darrers 5 anys,
hi ha hagut un increment de gairebé 14 Euros per habitant en la despesa corrent dels Serveis Socials. De
mitjana, la despesa en SSB suposa un 7,22% del conjunt del pressupost municipal de despesa corrent.

Esforç pressupostari municipal en Serveis Socials
7,4%

7,22%
6,86%

7,0%
6,61%

6,6%
6,2%

6,35%

60,51 €

57,36 €

60 €
55 €

53,39 €

6,04%

65 €

50 €

49,92 €

5,8%
5,4%

45 €

46,59 €

2013

2014

2015

2016

2017

Despesa corrents SSB / hab.

Pes SS en el pressupost municipal

Pes dels Serveis Socials en el pressupost municipal de despesa corrent
Despesa corrent dels SSB per habitant

40 €

Pes dels Serveis socials en el pressupost municipal de despesa corrent (%)
Despesa corrent dels SSB per habitant (€)
Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona
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En el marc d’aquest escenari d’augment sostingut de recursos, els indicadors del Cercle mostren com l’organització dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS), sobre els quals recau el procés de recepció, acollida,
diagnòstic i atenció de les necessitats socials de les persones usuàries, no han experimentat variacions
significatives en els darrers anys. Aquesta constatació, que és objecte d’anàlisi a l’apartat següent, és vàlida
tant pel què fa a la configuració de l’estructura organitzativa com a l’articulació del procés d’atenció.
En relació amb aquest fet, es plantegen un seguit de preguntes a les quals l’Informe mira de donar resposta:
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Quin ha estat el destí principal dels recursos addicionals que han rebut els SSB en els darrers cinc anys? Quin
conjunt de necessitats s’han prioritzat en la seva aplicació, i quin ha estat el resultat assolit? (secció 4.1 de
l’informe).
En quina mesura els ens locals han tingut capacitat per mantenir el focus en la contenció de situacions de
vulnerabilitat econòmica, alhora que donar cobertura a les creixents necessitats de promoció de l’autonomia
personal? (secció 4.2 de l’informe).
Disposar de més recursos ha estat condició necessària i suficient per a millorar resultats des del punt de vista
de cobertura de les necessitats ateses? (secció 4.3 del document).
Quins elements vinculats a la configuració de l’estructura organitzativa i del procés d’atenció es demostra que
tenen impacte en la capacitat de gestió dels SSB? (secció 4.4).
I a la vista de les dades presentades, quines són les claus de futur des de la perspectiva de l’organització del
servei (secció 4.5).

L’exploració d’aquest conjunt de plantejaments s’ha dut a terme mitjançant tècniques estadístiques complementàries: freqüències i estadístics descriptius com les mitjanes analitzats en la perspectiva dels darrers 5 anys (2013 a
2017); i anàlisis que han buscat comprovar l’associació estadística entre diferents indicadors, mitjançant correlacions
de Pearson (associació lineal) i anàlisis ANOVA (associació no lineal).
L’anàlisi s’ha complementat amb la creació, d’un Índex d’Estructura Organitzativa. Aquest índex captura l’esforç
en RRHH dut a terme pels municipis participants al Cercle. Es tracta d’un índex sintètic que agrupa tres indicadors:
habitants per personal d’atenció directa als SBAS (TS i ES); % de personal de suport a l’organització; i % de personal
de comandament. L’agregació dels tres indicadors en un índex sintètic ha permès plantejar possibles associacions
entre indicadors de procés o de resultat i el propi índex, i analitzar l’impacte de l’esforç en la dotació de personal dels
diferents perfils als SBAS.

4. LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS: DELS RECURSOS A L’ORGANITZACIÓ
4.1. APOSTA PEL FINANÇAMENT DEL SERVEI I PRIORITATS PRESSUPOSTÀRIES
Al llarg dels darrers cinc anys, als ens locals participants al Cercle de Comparació s’ha mantingut l’aposta per ampliar la dotació de recursos econòmics i humans als SSB, principalment com a mecanisme per contenir les situacions de privació material entre la seva població. La cobertura de necessitats bàsiques s’ha vehiculat a través
dels Ajuts d’Urgència Social (AUS) i d’un conjunt de serveis, projectes i actuacions orientats a pal·liar la vulnerabilitat
econòmica de les unitats familiars ateses. Els SSB han destinat gairebé 15 Euros per habitant entre aquests dos conceptes l’any 2017. La tendència ha estat creixent des de 2013, i en aquests cinc anys, la despesa en AUS per habitant
ha doblat l’import, en paral·lel a una contracció del nombre de persones usuàries dels SSB perceptores de la Renda
Mínima d’Inserció de 2015 ençà.
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13,97 €

Despesa per habitant

14 €

12‰

10,69 €

10 €
7,42 €

8€

8,78 €

11,90 ‰

13,35 ‰

10‰
8‰
6‰

4,50 €

4€

0€

8,16 €

5,87 €

6€

16‰
14‰

12,25 €

12 €

2€

14,78 €

14,23 ‰

14,20 ‰
12,11 ‰

4‰
2‰

2013
2014
2015
Nombre de beneficiaris de RMI per cada 1.000 habitants

2016

2017

Nombre de beneficiaris per 1.000 hab.

16 €

0‰

Despesa corrent destinada a prestacions econòmiques d'urgència social per habitant
Despesa corrent destinada a prestacions, serveis i projectes per a paliar la vulnerabilitat econòmica per
habitant

Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona

En els anys 2016 i 2017, l’ampliació pressupostària dels principals serveis dels SSB (Serveis Bàsics d’Atenció Social, i
Serveis d’Atenció Domiciliària) ha permès mantenir el pols en la contenció de situacions de pobresa i alhora tornar
a prioritzar el desplegament de la llei de dependència aprovada l’any 2006. El resultat ha estat un augment de la
despesa corrent tant del servei SBAS com dels Serveis Socials d’Ajuda Domiciliària (SSAD). L’any 2017 la despesa
per habitant dels SBAS ha assolit els 22,39 Euros, i la del SSAD, gairebé 20 Euros.

Dotació pressupostària dels dos grans serveis dels SSB
Despesa corrent del servei del SBAS per habitant
Despesa corrent del SSAD per habitant
24 €
22 €

20,18 €

20,86 €

21,56 €

22,52 €

22,39 €
19,95 €

20 €

18,30 €

18 €
15,82 €

16 €

16,79 €

16,36 €

14 €
12 €

2013

2014

2015

2016

2017

Despesa corrent del servei del SBAS per habitant
Despesa corrent del SSAD per habitant
Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona
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Aquest esforç sostingut d’inversió ha repercutit en l’evolució d’altres indicadors rellevants per a aquesta anàlisi: la
dotació pressupostària per diferents serveis, que mostra la finalitat a la qual han estat aplicats els increments de
despesa; i la dotació de les plantilles de professionals tècnics d’atenció.
En relació amb el primer punt, la variació del pressupost de despesa corrent destinat a diferents serveis i finalitats
dins dels SSB en els darrers anys, ofereix una lectura prou interessant de l’evolució del focus als Serveis Socials.

Dotació pressupostària municipal en Serveis Socials
Distribució increment pressupostari 2013-2017 i 2016-2017
14 €

13,92 €

12 €
10 €
8€
6€
4€
2€
0€

22,6%

3,15 €

4,28 €
2,21 €

- 5,9%

-0,13 €

4,13 €
14,5%

0,62 €

40,0%

1,65 €

3,37 €

26,1%

0,88 €

Despesa corrent del Despesa corrent del Despesa corrent Despesa corrent del Despesa corrent del
SSB per habitant
servei SBAS per destinada a AUS per SSAD per habitant servei de CO per
habitant
habitant
habitants d'entre 0 i
2013-2017
17 anys
2016-2017

-2 €

Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona

En el període 2013-2017, i especialment durant els primers dos anys d’aquest quinquenni, l’augment del conjunt de la despesa corrent per habitant als SSB s’ha orientat prioritàriament a dotar econòmicament els Ajuts
d’Urgència Social. Com s’ha comentat prèviament, l’import de despesa destinat a aquesta finalitat pràcticament
s’ha doblat entre 2013 i 2017, amb un creixement particularment intens entre 2013 i 2015. Ara bé, en els darrers
dos anys, l’aposta per contenir la vulnerabilitat econòmica mitjançant ajuts d’urgència i altres projectes i
serveis s’ha mantingut.
Si fins a 2015 la prioritat ha estat fer front a les situacions de pobresa, des d’aleshores els recursos s’han diversificat, per tal de mantenir aquesta contenció, i a la vegada anar millorant la dotació pressupostària del SSAD i dels
serveis orientats a la infància i adolescència en risc.
De fet, al llarg del període 2013-2017 la inversió en serveis d’infància ha crescut un 32%, mentre que el SSAD ha
augmentat el seu pressupost en un 26%. Per la seva banda, els SBAS han rebut un 11% més de despesa, amb la
qual reforçar plantilles per gestionar aquest conjunt de recursos.
L’any 2016, de mitjana, els municipis del Cercle van assolir la ràtio de 7.500 habitants per cada Educador/a Social,
i per primera vegada van superar la doble ràtio de 3 Treballadors/es i 2 Educadors/es Socials per 15.000 habitants.
Aquesta tendència al reforç de les plantilles de professionals s’ha mantingut l’any 2017, amb l’objectiu de
preservar la capacitat d’atenció individual amb què, de manera majoritària, s’aborda el diagnòstic i tractament de
les necessitats socials a les Àrees Bàsiques.
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Millora de les ràtios d'habitants per professional
Nombre d'habitants per Educador/a i Treballador/a social
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Obj. ràtio TS (1 TS per cada 5.000 h.)

Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona

Que la mitjana dels municipis del Cercle hagi assolit la doble ràtio no significa que no hi hagi ens locals que
estiguin molt per sobre dels recursos tècnics per habitant que marca la normativa, i d’altres que no arriben a
assolir-la. Una anàlisi de correlacions mostra que són els municipis més vulnerables (d’acord amb l’Índex de
Vulnerabilitat Social elaborat per la Diputació de Barcelona), independentment de la seva grandària poblacional,
aquells que precisament han fet una aposta clara per dotar les plantilles de professionals.
De fet, combinant l’IVSO amb l’Índex d’Estructura s’aprecia una relació lineal entre tots dos índex: una pitjor situació de vulnerabilitat s’associa a una millor posició en l’Índex d’estructura, que aglutina l’esforç per una dotació
relativament compensada entre personal d’atenció directa, de suport, i de comandament. I a la inversa, els municipis amb millor posició relativa en quant a l’IVSO són els que pitjor posicionats apareixen en termes de l’Índex
d’Estructura Organitzativa, potser perquè pel volum de necessitats que atenen, els és suficient amb disposar
d’una estructura de recursos menys ampliada.
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Correlació entre l’Índex de vulnerabilitat social i
l’Índex d’estructura organitzativa
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Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona

o En l’escenari de sortida de la crisi, els ens locals han mantingut l’esforç de
despesa dels SSB per habitant (60,51 € per càpita l’any 2017), amb el focus
encara posat, en gran mesura, en la dotació dels Ajuts d’Urgència Social i altres
prestacions i serveis per pal·liar la vulnerabilitat econòmica.
o Entre 2015 i 2017 s’ha intensificat l’esforç de despesa als SBAS i al SSAD (22,39
€ per càpita, i 19,95 € per habitant, respectivament, l’any 2017).
o S’ha seguit millorant la ràtio de professionals d’atenció directa, i de mitjana, els ens
locals del Cercle milloren la ràtio de 5.000 i 7.500 habitants per TS i ES,
respectivament
o Els ens locals que han fet una aposta més intensa en la dotació de professionals a
les seves plantilles són els que presenten situació de major vulnerabilitat relativa
(segons l’IVSO).

4.2 Efectes colaterals de la focalització en contenir la
vulnerabilitat econòmica
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4.2. EFECTES COLATERALS DE LA FOCALITZACIÓ EN CONTENIR LA VULNERABILITAT
ECONÒMICA
La important focalització del pressupost dels SSB en atendre i contenir la pobresa entre 2013 i 2015, i la necessitat de mantenir aquest focus els anys posteriors, han tingut com a efectes colaterals una menor capacitat
d’inversió de la que possiblement hauria estat desitjable per dotar adequadament la línia de promoció de
l’autonomia personal (amb el SAD com a recurs estrella) i per reforçar encara més l’atenció de les situacions de
risc per a la infància i l’adolescència des dels SBAS.
Malgrat que, com s’ha indicat, a partir de 2015 s’ha intensificat el creixement de la despesa per habitant en SSAD,
les dades del Cercle semblaria que apunten a una possible infradotació d’aquest servei. De manera destacada, els
ens locals participants al Cercle registren un estancament en la proporció de PIA que contempla la prescripció del Servei d’Ajuda Domiciliària. L’any 2017, un 20,43% dels acords PIA contemplava la prescripció d’aquest
recurs (només un punt i mig per sobre de la proporció assolida l’any 2013).

Distribució de les persones usuàries amb PIA que contempli
SAD
Percentatge de persones usuàries amb PIA que contempli SAD
22%
20%

19,07%
18,05%

20,58%

20,43%

2016

2017

18,30%

18%
16%
14%
12%
10%
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2014

2015

Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona

Una primera anàlisi de correlacions efectuada en l’àmbit de la promoció de l’autonomia personal ha consistit a
buscar si existeix associació entre el nivell de despesa en SSAD dels ens locals i el percentatge de la seva població
de més de 75 anys que viu sola (com a indicador d’entorn que permet aproximar la demanda potencial del servei). La conclusió que se’n desprèn és que la situació de vulnerabilitat potencial de la població no afecta al nivell
de despesa.
En canvi, sí que s’aprecia una associació positiva entre el volum de despesa en SSAD i: (i) el percentatge de persones que tenen aprovat un PIA amb prescripció de SAD; (ii) les hores mensual de SAD dependència; i (iii) la
cobertura assolida en la població de més de 65 anys. Aquestes associacions signifiquen, en definitiva, que a més
capacitat de despesa, més prescripció activa de SAD per part dels serveis; més hores ofertes a les persones usuàries; i més cobertura de la franja de població potencialment vulnerable.
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de 65 anys. Aquestes associacions signifiquen, en definitiva, que a més capacitat de

despesa, més prescripció activa de SAD per part dels serveis; més hores ofertes a les
persones usuàries; i més cobertura de la franja de població potencialment vulnerable.
Correlació de Pearson entre la despesa del SSAD per habitant i indicadors
d’entorn, cobertura i intensitat del servei
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necessàriament té un efecte de multiplicar el recurs, ja que a més percentatge d’usuaris
amb copagament, menys cobertura s’assoleix amb el SSAD.
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de promoció de l’autonomia personal.

Com s’observa a la taula, els municipis que no apliquen el copagament, o que el
restringeixen a un segment molt específic de població, són els que més cobertura en
SSAD assoleixen.
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necessàriament té un efecte de multiplicar el recurs, ja que a més percentatge d’usuaris
amb copagament, menys cobertura s’assoleix amb el SSAD.

o La priorització de la línia de contenció de la pobresa per part dels SSB en els
darreres anys pot haver comportat una menor capacitat d’inversió per dotar la línia
de promoció de l’autonomia personal.
o Hi ha un estancament en la proporció de PIA que contempla la prescripció del
Servei d'Ajuda Domiciliària, que ha estat del 20% l’any 2017.
o S’observa una associació estadísticament significativa entre la despesa en SSAD i
la prescripció de SAD al PIA, la cobertura assolida amb el servei, i el nombre
d’hores mensuals de SAD dependència.
o El copagament no sembla que actuï com a mecanisme de multiplicació dels
recursos que possibiliti una ampliació de l’oferta del servei de SAD: els municipis
amb menys proporció de població que paga preus públics pel SAD són els que
assoleixen una major cobertura amb aquest servei.

4.3. LA COBERTURA DELS SERVEIS HA TOCAT SOSTRE?
Seria d’esperar que un escenari incrementalista des del punt de vista pressupostari i de recursos humans hagués
portat a una millora en els resultats de l’atenció dels SSB. Ara bé, d’acord amb l’anàlisi estadística, no existeix
correlació entre el reforç de ràtios i el resultat de l’atenció, ja sigui mesurat en termes de major cobertura,
o de menor temps d’espera per a un primer accés als SSB.
En coherència amb aquest conjunt d’evidències, l’evolució dels indicadors referits a l’accessibilitat dels serveis
socials i a la cobertura assolida entre 2013 i 2017 apuntarien a una situació d’estancament, i no de millora.
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Cobertures dels diferents serveis que integren els SSB

Percentatge de persones usuàries ateses als SBAS sobre el total d'habitants
Percentatge de 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
Places de CO per cada 1.000 habitants de 0-17 anys
Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona

Als SBAS, el volum de persones que han rebut algun tipus d’atenció o tenen un recurs actiu no ha variat significativament al llarg dels darrers cinc anys, fregant el 14% dels habitants a la mitjana d’ens locals que participen al
Cercle. Tampoc no ha augmentat de forma substantiva el volum de persones usuàries de SSAD, que no arriba al
3% d’habitants, ni el volum de places dels centres d’atenció a la infància i adolescència en risc de titularitat municipal per cada 1.000 habitants menors d’edat.
En general, doncs, la fluctuació de la proporció de població atesa pels diferents serveis registra poques oscil·
lacions en el transcurs dels cinc darrers anys, i això malgrat el reforç de dotació pressupostària. Aquesta situació
posa de manifest l’existència d’un sostre en les cobertures poblacionals, que no se supera únicament per la via
d’ampliar els recursos d’atenció.
En paral·lel, durant el mateix període 2013-2017 el nombre d’expedients familiars actius als SBAS ha tendit a decréixer en la majoria de municipis. En concret, el 62,5% dels ens participants al Cercle han disminuït el nombre
d’expedient enfront al 32,5% que els han incrementat. Aquesta dada, presumiblement, pot apuntar a una certa
disminució de les situacions de precarietat econòmica que arriben als Serveis Socials (atès que els expedients
amb recursos actius de dependència, o els que presenten situacions de risc en la infància i l’adolescència, acostumen a romandre oberts, per cronicitat).
La millora de ràtios en un context d’estancament de les cobertures ha portat a una davallada gradual del volum
de població usuària atesa per cada professional dels SBAS. Aquesta ràtio ha passat de 432,9 persones de mitjana l’any 2013, a 376,9 l’any 2017.
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Evolució de la ràtio de població usuària atesa per
professional de SBAS
Persones usuàries de SBAS per professional
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Font: Cercles de Comparació Intermunicipal, Diputació de Barcelona

Tenint en compte que a la gran majoria d’Àrees Bàsiques el recurs d’intervenció principal per a la informació, orientació i tractament dels casos atesos és l’entrevista individual, una darrera constatació d’interès té a veure amb
com ha evolucionat la mitjana anual d’entrevistes per expedient actiu d’SBAS. La idea és comprovar si l’alleujament de la càrrega d’usuaris per professional (possiblement com a conseqüència del tancament d’una proporció
de casos estrictament associats a situacions de pobresa econòmica) ha permès intensificar el tractament, dins del
marc dels plans de treball acordats amb les persones usuàries dels Serveis Socials.
Les dades mostren com, malgrat registrar-se una molt lleu millora respecte a anys anteriors, la mitjana d’entrevistes per expedient actiu es manté en 2,2 anuals. Val a dir que aquest indicador no és il·lustratiu del global de la
tasca que efectuen els professionals dels SBAS. En primer lloc, perquè hi ha un volum important d’atenció directa
que no queda registrada als sistemes d’informació (correus electrònics, trucades, entrevistes no planificades a
l’agenda...) i en segon lloc, perquè l’atenció directa porta associada un seguit de tasques que no queden recollides en cap indicador del Cercle (gestions, coordinacions, tramitació, etc.).
Ara bé, la lectura seqüencial dels indicadors presentats apunta d’una manera prou consistent a la idea que, malgrat el redimensionament en el volum de professionals i de recursos econòmics als diversos serveis dels SSB,
semblaria que el resultat d’aquesta tendència ha estat limitat, si més no des d’una perspectiva quantitativa vinculada a una millora de la cobertura o de la intensitat del tractament.
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Ara bé, la lectura seqüencial dels indicadors presentats apunta d’una manera prou
consistent a la idea que, malgrat el redimensionament en el volum de professionals i de
recursos econòmics als diversos serveis dels SSB, semblaria que el resultat d’aquesta
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tendència ha estat limitat, si més no des d’una perspectiva quantitativa vinculada a una
millora de la cobertura o de la intensitat del tractament.

o Els municipis on s’ha fet un esforç més gran d’ampliació de les ràtios dels
SBAS no necessàriament presenten cobertures més àmplies d’aquest servei
– que és la porta d’accés principal als Serveis Socials-.
o Als diferents serveis dels Serveis Socials (SBAS, SSAD) les cobertures
semblen haver tocat sostre, i es troben estancades en xifres similars a les de
cinc anys enrere, mentre que la ràtio de persones usuàries per professional
dels SBAS ha tendit a decréixer al llarg dels darrers cinc anys, i se situa en
les 37,69 l’any 2017. Semblaria, doncs, que el l’aposta pel redimensionament
en recursos humans i econòmics als SBAS ha tingut uns resultats limitats.

4.4. L’IMPACTE DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DEL PROCÉS D’ATENCIÓ SOCIAL
Tot i les dades apuntades prèviament, la percepció imperant a la majoria dels municipis que participen en el
Cercle de Comparació, d’acord amb les aportacions qualitatives recollides als tallers de millora, és que la càrrega
de feina orientada al tractament de les situacions socials que són objecte d’atenció dels SSB, ja sigui a través de
l’atenció directa per part dels professionals, o associada a la tramitació de recursos, no ha disminuït sinó tot el
contrari. Paradoxalment, l’increment de recursos econòmics i el creixement del volum de professionals, no haurien portat aparellada una mitigació de la sensació de col·lapse en el qual els responsables i professionals dels SSB
manifesten estar immersos des de fa anys.
Sembla per tant rellevant preguntar-se com és possible que la consignació de més recursos no només no hagi
aconseguit ampliar la cobertura dels SSB, en correspondència amb el mandat de la Llei de Serveis Socials de l’any
23
2007, sinó que ni tan sols no ha comportat una millora en les condicions – objectives i/o subjectives- de treball
als SBAS. Una mirada a l’estructura organitzativa i el procés d’atenció als Serveis Bàsics d’Atenció Social, i el
grau en què s’ha produït alguna variació en aquests dos àmbits, pot aportar alguna llum al respecte.
En primer lloc, i pel què fa a la pròpia organització del procés d’atenció, que generalment passa per l’entrevista
individual entre el professional SBAS i la persona o persones referents de la unitat de convivència, hi ha dos indicadors del Cercle que proporcionen pistes al respecte.
D’una banda, la mitjana d’hores destinades a la setmana a l’atenció directa és de 15 en el cas dels treballadors/es
socials, i 12 en el d’educadors/es socials.
D’altra banda, el temps d’espera per a un primer accés a un professional dels SSB ha tingut una disminució d’un
dia i se situa en 16,51 dies. L’evolució del percentatge de primeres visites fallides, en canvi, ha augmentat els darrers cinc anys, i se situa el 2017 en el 15,85%.
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Evolució del temps d'espera per a una primera entrevista als Serveis Socials
Percentatge de primeres visites fallides
Temps mitjà (dies) entre petició i primera visita
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Aquest conjunt de dades podrien estar indicant l’existència de marges de millora en l’organització dels SSB, des
del moment que un increment de recursos econòmics i personals sembla no alterar el procés d’atenció. Possiblement aquest fet explicaria part del baix impacte en resultats (quantitatius si més no) d’aquest esforç de despesa.
Un segon element rellevant a considerar té a veure amb la pròpia configuració de l’estructura organitzativa,
i el seu impacte en els resultats dels SSB. Aquesta perspectiva resta importància a la grandària dels equips
professionals, i en canvi posa l’èmfasi en la forma com aquests es configuren, partint de la hipòtesi que un creixement en recursos econòmics i humans als SSB requereixen d’ajustos organitzatius per tal d’assolir una
resultats òptims.
D’acord amb les dades, la millora de ràtios ha anat acompanyada d’un reforç lineal del personal d’estructura encarregat de dirigir, organitzar i recolzar, ja sigui en la vessant tècnica o en l’administrativa, la tasca professional del
col·lectiu de TS i ES. Així ho suggereix el fet que el pes de la despesa en estructura dins del pressupost dels SSB es
manté des de fa anys al voltant del 10% de les plantilles de professionals (veure gràfic a continuació).
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Estructura de personal

Pes de l'estructura dins del pressupost municipal dels SSB, comparat amb el
percentatge de comandaments i personal de suport respecte els professionals
dels SSB
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Com s’observa al gràfic, el pes del personal de suport respecte als professionals dels equips bàsics, i per tant la
funció de suport administratiu i tramitador a la tasca tècnica, ha tingut un creixement tímid en el transcurs dels
darrers anys (els anys de major èmfasi en la contenció de situacions de precarietat habitacional, energètica i econòmica en general, que ha generat un volum important de feina associada a la gestió de recursos d’urgència).
Addicionalment, el percentatge que suposa la funció de comandament dins dels SSB s’ha mantingut, el que
significa que, en un context de millora de ràtios, la dedicació de les funcions de comandament ha augmentat de
forma lineal a com ho han fet les funcions d’atenció directa. L’any 2017 el pes de la funció de comandament sobre
l’atenció directa ha estat del 8,94%, lleugerament per sota que 5 anys enrere.
Les anàlisis estadístiques efectuades amb els indicadors del Cercle amb els 10 municipis que destinen més despesa per habitant als SBAS, en comparació amb els 10 municipis amb menys despesa, aporten una lectura complementària prou interessant. Ambdós grups de municipis es diferencien pel volum de personal tècnic (fonamentalment treballadors/es socials), que és més alt en el grup de municipis amb més despesa en SBAS, i pel pes més
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Comparativa municipal: models de configuració organitzativa
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Tampoc en l’anàlisi de correlacions no s’aprecia cap associació lineal positiva entre la despesa en SBAS i el pes del
personal de comandament. En aquest sentit, l’aposta per reforçar els equips s’ha orientat als perfils professionals
(TS, i en menor mesura, ES) com a via per consolidar la capacitat d’atenció individual, i la qüestió és si la funció de
comandament s’ha reforçat de forma suficient, ja sigui en termes quantitatius, com qualitatius (des del moment
en què als tallers del CCI es posa de manifest com, especialment als ens locals de menor grandària, els comandaments acaben assumint un volum d’atenció directa molt important).
Aprofundint en aquesta línia argumental, la capacitat efectiva de la funció de comandament es troba condicionada per tres factors: el nombre de persones a dirigir; el marge d’autonomia d’aquestes a l’hora de desenvolupar les
funcions assignades; i el grau en què s’ocupen d’un ventall més o menys heterogeni de funcions i processos que,
des del lloc de comandament, cal integrar o coordinar.
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Comparativa municipal: models de gestió de la despesa en ajuts d’urgència
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Tot i que en els municipis amb valors més extrems de despesa la relació no és significativa, l’anàlisi de correlacions
corrobora la hipòtesi segons la qual, la despesa en prestacions, serveis i projectes per pal·liar la vulnerabilitat econòmica – que és més alta als municipis amb una pitjor posició relativa en l’IVSO – creix allà a on hi ha
més percentatge de personal de suport, però no necessàriament als municipis amb una millor ràtio de
professionals.
Finalment, la correlació entre l’Índex d’Estructura presentat anteriorment i el nivell de despesa evoca una línia
argumental semblant: la despesa per contenir les situacions de privació material s’associa a una millor posició en
l’Índex d’Estructura, tot evidenciant el lligam entre capacitat de gestió i resultat.

Despesa SBAS per habitant en funció de l’Índex d’estructura
organitzativa
Despesa SBAS per habitant
Índex d’estructura organitzativa
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Com a corol·lari de les anàlisis presentades, sembla doncs que l’ampliació de ràtio i el reforç de partides econòmiques per als ajuts d’urgència o altres serveis dels SSB podria no ser suficient com a única via per donar resposta
als reptes que afronten els Serveis Socials, avui i a curt i mitjà termini.
Com ja es va apuntar a l’informe de fa un any, tot i acceptant la importància d’una dotació adequada dels equips,
incidir en una bona organització d’aquests recursos és clau per aconseguir un impacte positiu en l’accessibilitat dels SSB i la cobertura de necessitats socials que aquests tenen el mandat d’atendre.
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o Una mirada a l’estructura organitzativa i a la configuració del procés d’atenció als
SSB revela que s’han produït poques variacions de model en els darrers anys.
L’any 2017 es fan les mateixes hores setmanals d’atenció per professional malgrat
la disminució de la ràtio de persones usuàries per tècnic; augmenta lleugerament
el volum de visites fallides respecte a anys previs; i pràcticament es manté el
temps d’espera per a una primera entrevista.
o El volum de l’estructura i de les funcions de comandament i de suport als SBAS,
en relació amb la proporció de professionals, ha anat augmentant de forma lineal
a mesura que milloraven les ràtios de tècnics (en termes relatius el percentatge
s’ha mantingut estable). Alhora, la comparació entre els 10 municipis del CCI que
tenen més i menys despesa en SBAS, respectivament, mostra que no hi ha
diferències en el pes que representa la funció de comandament als SBAS.
o El volum de despesa orientada als dispositius per pal·liar les situacions de
vulnerabilitat econòmica es troba correlacionada amb la grandària dels equips de
suport com a proporció del nombre de professionals tècnics.
o Sembla doncs que, a més de garantir una dotació adequada dels equips, és
necessari incidir en l’organització d’aquests recursos, per tal d’aconseguir resultats
positius d’accessibilitat als SSB i de cobertura de les necessitats socials.

4.5. CLAUS ORGANITZATIVES DE FUTUR
La necessitat de definir una configuració adequada organització dels recursos disponibles és un element rellevant a tenir en compte, quan es tracta de plantejar com s’han de configurar les Àrees Bàsiques de Serveis Socials
a curt i mitjà termini. Suposar que la congestió als Equips Bàsics (EBAS) es resoldrà únicament a base de mantenir
la tendència incremental de recursos, sense incidir en la seva organització, podria revelar-se com una estratègia
amb una efectivitat limitada.
L’estratègia incrementalista sembla, igualment, poc sostenible des d’un punt de vista dels pressupostos públics,
tenint en compte que en el curt i mitjà termini no es reduirà substancialment la precarietat econòmica, i tendiran
a créixer les necessitats d’atenció a situacions de dependència (en un volum important, associades al procés
d’envelliment de la piràmide de població), i les situades en l’esfera relacional.
Les evidències obtingudes en l’anàlisi de les dades del Cercle i les aportacions qualitatives recollides als tallers de
millora indiquen que les opcions que prenen els ens locals en clau de gestió dels serveis i recursos poden condicionar el desplegament efectiu de la cartera de serveis.
Així doncs, el conjunt d’evidències aportades fa intuir que connectar l’aposta financera amb uns millors resultats passa, segurament, per abordar tres línies de canvi complementàries, totes elles amb una important
dimensió organitzativa.
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Si bé no és objecte d’aquest informe aprofundir en cadascuna d’elles, a continuació s’apunten alguns trets a
considerar:
♦♦

1. Revisar la configuració de la pròpia estructura organitzativa de les ABSS, que requereix, entre
d’altres:
• potenciar els perfils de comandament i les eines a disposició de la funció coordinadora i directiva, i
ampliar així mateix les funcions de suport als equips professionals;
•

•

♦♦

definir i millorar els processos al voltant del contínuum d’atenció als EBAS, i reorganitzar els processos
de suport a l’actuació professional, amb una revisió de funcions segons perfils i llocs de treball;
repensar el model de tractament individual i de seguiment dels recursos prescrits, partint d’una segmentació de les situacions socials ateses i de les necessitats especifiques de cada segment de situacions en funció del grau de risc, l’evolució del cas, etc.

2. Posar el focus en el model d’atenció i intervenció social, que actualment passa gairebé en exclusiva
per l’entrevista individual. Mantenir aquest model d’intervenció, basat en el ràtio 1:1 (un professional de
referència per cada persona atesa) o fins i tot 2:1 (professional referent i correferent per un mateix cas)
planteja interrogants des del punt de vista de la sostenibilitat dels recursos, però també de l’efectivitat del
model.
El canvi requereix introduir, al costat de l’entrevista individual, noves formes d’atenció que, d’acord amb
l’experiència del propi sector, hagin revelat ser no només més eficients sinó, sobretot, igual o més efectives
a l’hora de generar dinàmiques de canvi: informació i orientació grupals, treball grupal i comunitari, projectes de mentoratge professionalment guiat entre persones que comparteixen una determinada situació
social, etc.

♦♦

3. Reforçar els sistemes d’informació i coneixement a l’entorn dels Serveis Socials, i explorar l’aplicació
de les tecnologies digitals per enriquir i millorar el procés d’atenció i garantir una cobertura més àmplia de
les necessitats socials.
Avançar en aquesta línia passa, inevitablement, pel reforç de les eines i els hàbits de registre de l’actuació
professional a les Àrees Bàsiques, que són la base per poder conèixer les fortaleses de cada servei, però
també les seves oportunitats de millora. I en aquest sentit, cal recordar el lema dels propis Cercles, que
adverteix que allò que no es pot mesurar no es pot avaluar; i allò que no es pot avaluar, no es pot
millorar.
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