
98

Introducció

L’any 2007 s’inicià el desplegament 

de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 

de promoció de l’autonomia personal 

i l’atenció a les persones en situació 

de dependència —popularment (mal) 

anomenada «de la dependència»—, que 

posa en marxa i regula el sistema per a 

l’autonomia i l’atenció a la dependèn-

cia (SAAD). Es tracta del desplegament 

de política social més important des 

que en la dècada de 1980 s’instauraren 

la sanitat, l’educació i les pensions com 

a drets socials universals. El SAAD és 

una novetat històrica en el desenvolu-

pament de l’estat del benestar, en la 

mesura que reconeix l’accés a serveis 

d’atenció a la dependència com un nou 

dret universal subjectiu.

Tanmateix, el nou sistema d’atenció 

a la dependència difereix d’altres 

sectors en la mesura que modifi ca 

substancialment els criteris clàssics de 

disseny de política pública en l’àmbit 

del benestar a Espanya, mitjançant la 

incorporació d’elements com una car-

tera de serveis restrictiva i limitada o la 

universalitat d’accés, que prioritza el 

principi de redistribució per sobre del 

de gratuïtat, en la mesura que es troba 

subjecte a copagament.

A més, la llei instaura un sistema de 

desplegament organitzatiu adequat a 

la problemàtica, però, no obstant això, 

força complex, que es caracteritza, en 

primer lloc, per una doble integració 

vertical —entre nivells de govern (des 

del central fi ns al municipal, passant 

per les comunitats autònomes i en 

alguns casos les diputacions)— i horit-

zontal —entre serveis socials i sanitat—. 

En segon lloc, també es caracteritza per 

un model de provisió i producció de 

serveis basat en la cooperació entre els 

sectors públic i privat en el seu desple-

gament i producció (externalització, 

concessions, partenariats, etc.).

Aquests canvis i aquestes caracterís-

tiques plantegen una situació nova des 

del doble punt de vista del disseny i la 

implementació de la política, i semblen 

obeir, entre d’altres, a raons vinculades 

a la sostenibilitat econòmica del siste-

ma, però també a la millora dels serveis 

públics des de la triple òptica de:

• la satisfacció de la demanda;

• l’efi ciència i l’efi càcia del procés 

de producció dels serveis;

•la qualitat tècnica dels serveis.

Tanmateix, legislador i executiu 

semblen no haver avaluat prou les exi-

gències que se’n deriven, en la mesura 

que el model incorpora elements de 

gestió contractual, tècnica, organitza-

tiva i econòmica que requereixen una 

maquinària de gestió i organització que 

a dia d’avui encara no existeix. Amb 

altres paraules, tot i que l’anàlisi de la 

situació social és ajustada i oportuna, i 

que el disseny general del sistema —tot i 

ser excessivament esquemàtic— és con-

sistent, al mateix temps que intenta ser 

viable i sostenible, la implementació 

de la política s’ha iniciat sense conside-

rar les condicions operatives, les bases 

organitzatives i les capacitats directives 

i de gestió del sector en què s’emmarca 

la nova llei: els serveis socials. Això és 

així en els tres vessants públic, privat 

i social, i és especialment dramàtic en 

el marc de l’Administració local (porta 

d’entrada al sistema i responsable 

últim de la provisió i la producció dels 

serveis d’atenció a la dependència).

Així doncs, les capacitats són, en 

general, febles i refl ecteixen la imma-

duresa d’un sector de caràcter emer-

gent. Per als que coneixen el sector, no 

era difícil preveure que els recursos no 

serien l’únic problema, ni tant sols el 

principal. De fet, és probable que les 

condicions de partida puguin arribar 

a impedir la despesa dels recursos 

efectivament disponibles en el decurs 

dels dos o tres primers exercicis des del 

desplegament inicial de la llei.

En aquest marc, aquest article té 

com a objectiu principal analitzar 

aquesta problemàtica a escala local. Per 

a la refl exió que es proposa es disposa de 

l’opinió de diferents responsables locals 

de serveis socials de la conurbació bar-

celonina, obtinguda en un treball sobre 

el SAAD en el marc del Pla estratègic 

metropolità de Barcelona. A l’apartat 

següent es presenten les principals di-

mensions de la problemàtica, que s’han 

pogut detectar a partir de les converses. 
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A continuació i a tall de conclusions 

s’apuntaran algunes recomanacions, 

així com els factors crítics d’èxit que 

haurien de constituir el centre d’atenció 

de tots els agents implicats en el disseny 

i la implementació de la política i, per 

tant, en la provisió i la producció dels 

serveis d’atenció a la dependència.

Els principals reptes del govern 

local

Els reptes de gestió i desenvolupament 

organitzatiu que ha d’afrontar el 

govern local i el conjunt del sistema de 

serveis socials en el desplegament de la 

política pública d’atenció a la depen-

dència s’han ordenat i sistematitzat 

segons les sis principals dimensions 

que semblen agrupar les preocupacions 

recollides. És important recordar que 

aquestes problemàtiques són fruit, en 

alguns casos, de l’estat de desplega-

ment encara embrionari de la Llei de 

la dependència i que, per tant, la seva 

defi nició pot variar amb el temps. No 

obstant això, s’ha fet un esforç per ofe-

rir una visió del fons dels problemes, de 

la seva dimensió estructural, indepen-

dent del grau de desenvolupament 

actual de la llei.

• El primer dels reptes és el rela-

tiu a la capacitat de resposta del món 

local en termes de gestió, és a dir 

d’estructura i organització internes, de 

funció directiva i de sistemes de pro-

ducció de serveis. L’escenari de gestió 

es veurà molt alterat com a conseqüèn-

cia d’un doble canvi que comporta la 

Llei de la dependència. D’una banda, 

hi ha un canvi d’escala. De l’altra, la 

universalització dels serveis socials i 

la seva transformació en drets subjec-

tius reconeguts i exigibles augmenta 

notablement les exigències sobre el 

sector públic i el seu compromís envers 

la ciutadania i, molt especialment, els 

usuaris. Mereix una menció especial la 

necessitat d’una gestió consistent i esta-

ble de les relacions dels serveis socials 

amb el sector salut i amb els serveis 

sanitaris, alhora que s’eviti la “sanita-

rització” del sistema i l’ofegament de 

la necessitat de creixement qualitatiu i 

quantitatiu que cal que facin els serveis 

socials. Finalment, arran del canvi 

de prestadors directes de pocs serveis 

orientats cap a pocs usuaris, els governs 

locals es veuran abocats (d’aquí al 2015, 

quan s’acabi el període de valoracions) 

a gestionar molts serveis a molts usua-

ris i, a més, de manera indirecta.1

• En segon lloc, l’anàlisi de costos 

encara no és un instrument d’anàlisi 

i de planifi cació habitual. Aquest fet 

contrasta amb la importància del càl-

cul, el control i la gestió de costos com 

a eines imprescindibles per determinar 

la bondat del sistema de fi nançament 

o de la idoneïtat dels preus públics, en 

un sistema on el copagamaent és una 

peça central. En aquest sentit i a títol 

d’exemple, els recursos provinents de 

Madrid es preveuen insufi cients per 

cobrir el cost del preu per hora de servei 

d’atenció a domicili, i més en àrees 

rurals, on el preu per hora pot arribar a 

duplicar el de les àrees urbanes a causa 

de la dispersió geogràfi ca. No obstant 

això, ser capaços de calcular aquesta 

diferència és essencial per planifi car i 

dissenyar pressupostos i molt especial-

ment per avaluar la veritable aportació 

municipal —a dia d’avui encara incerta 

i que fàcilment pot esdevenir la variable 

d’ajustament en casos de desajustament 

entre el cost estimat i el cost real. Final-

ment, cal recordar i insistir en el fet que 

d’això dependrà també el grau d’equitat 

i equilibri interterritorials del sistema.

• En tercer lloc, el fi nançament 

desperta moltes suspicàcies. El Govern 

de l’Estat s’ha compromès a assumir-

ne una part, que es complementaria 

amb una segona part provinent de fons 

autonòmics i que, fi nalment, seria com-

pletada per les Administracions locals. 

Al seu torn, la Llei de serveis socials 

recentment aprovada pel Parlament 

de Catalunya compromet el Govern de 

Catalunya a assumir un mínim de dos 

terços del cost dels serveis socials bà-

sics. No obstant això i a fi  d’esvair tots 

els dubtes, els ajuntaments haurien de 

disposar d’informació relativa a:

— el desenvolupament reglamentari 

de la Llei de serveis socials;

— l’evolució del Conveni marc2 pel 

qual es transfereixen recursos de la 

1. De fet, aquest és un escenari força actual als 

municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. No 

ho és, en canvi, en municipis petits i menys encara en 

entorns rurals. Tanmateix, aquesta és una tendència 

inevitable, ja que s’impulsa des de la mateixa 

llei, al mateix temps que ho requereix el canvi de 

dimensions del sector.

2. Cal recordar que els ajuntaments desconeixen la 

fórmula de càlcul vigent. Així mateix, cal veure la 

fórmula de càlcul que fi nalment s’estableixi.



100

Barcelona Societat 14  El desplegament de la Llei de la dependència: reptes de gestió per al govern local 

Generalitat als ajuntaments en matèria 

de serveis socials;

— l’increment pressupostari forçat a 

què hauran de fer front els ajuntaments.

• La planifi cació és el quart dels 

reptes. Concretament s’identifi quen 

tres elements la combinació dels quals 

fa impossible una tasca planifi cadora: 

— a incertesa del marc de fi nança-

ment;

— a ràtio professionals per persones 

dependents continua sent una incòg-

nita;

— la Llei de contractes de l’Estat 

—en ple procés de canvi— posa traves a 

l’increment dels serveis ja adjudicats 

reduint a un 20% el límit de creixe-

ment del contracte abans d’haver de 

refer el plec de condicions i convocar 

un nou concurs. A aquesta problemàti-

ca cal afegir-hi la incertesa que generen 

algunes incògnites lligades a la nova 

llei, que sembla que canviarà de mane-

ra substancial algunes regles bàsiques 

de les relacions contractuals;

— la incertesa respecte a la defi nició 

d’un model de serveis socials català en 

termes de provisió i producció (xec-

servei, conveni, concertació, concessió 

administrativa, etc.), imprescindible 

també per al sector privat (mercantil i 

no lucratiu) —a qui la llei col·loca com a 

aliat privilegiat del sector públic i que 

necessita horitzons polítics i econòmics 

estables i defi nits a fi  de poder operar 

en un marc de seguretat jurídica i pre-

visibilitat política.

• En cinquè lloc, els serveis 

d’atenció a la dependència són esclaus 

d’un seguit de defi ciències cròniques 

del mercat laboral que li és propi. 

Aquestes estan relacionades amb: 

— unes condicions laborals precàries 

i un marc de relacions laborals encara 

més precari;

— l’absència d’un marc acreditatiu 

per als diferents perfi ls professionals, 

que clarifi qui responsabilitats, permeti 

ordenar les relacions laborals i garan-

teixi la qualitat del servei;

— les greus mancances en el terreny 

de la formació;

— la falta de prestigi d’unes profes-

sions que tot sovint s’exerceixen com 

a darrera opció i sempre com a solució 

transitòria;

— la presència massiva de treballa-

dors immigrants en el sector, del tot 

imprescindibles, però amb desajustos 

importants termes de titulacions i 

de legalitat (permisos de residència i 

treball).

— i en conseqüència, la manca de 

personal qualifi cat capaç de produir 

serveis de qualitat i disposat a fer-ho.

La formació és l’antídot que més 

sovint es prescriu com a solució a la 

manca de recursos humans. No obstant 

això, es tracta d’un sector socialment 

poc consolidat i estigmatitzat com a 

treball eminentment femení i preca-

ritzat, i aquesta percepció no canviarà 

mentre no variïn les condicions labo-

rals. Les conseqüències es comencen a 

fer notar: alguns municipis es veuen 

abocats a repercutir les difi cultats en 

l’usuari, tot reduint la intensitat vetlla-

dora o la qualitat assistencial. D’altres 

es veuen abocats a disfressar augments 

de servei amb programes pilot, etc., que 

s’adjudiquen a altres empreses, perquè 

els adjudicataris són incapaços de tro-

bar nous treballadors.

• El sisè repte són els operadors 

externs. En primer lloc, cal apuntar la 

difi cultat de trobar operadors de tipus 

petit o mitjà vinculats al territori i 

capaços de créixer al ritme que ho fa 

la demanda. Les difi cultats organit-

zatives inherents a empreses petites 

i mitjanes i les difi cultats pròpies del 

mercat laboral, ja esmentades, obs-

taculitzen la contribució d’empreses 

vinculades al territori al desplegament 

del sistema. L’alternativa, orientada 

a operar exclusivament amb grans 

empreses especialitzades en la gestió 

de recursos humans, però amb poca 

experiència en el sector, amb poca 

especialització funcional i sense 

arrelament o compromís territorials, 

no sembla ser una bona opció per als 

serveis de proximitat. 

• Finalment, la gestió de la infor-

mació ha estat una de les principals 

difi cultats de la primera etapa de 

desplegament de la Llei de dependèn-

cia, fet que sembla obeir a la falta de 

model de desplegament, més que a un 

problema de transmissió d’informació 

en sentit estricte. També cal apuntar 

el retard dels serveis socials en la 

incorporació de les TIC al seu fun-

cionament ordinari i la subsegüent 

manca d’estandardització i articulació 

de processos, capacitats operatives 

i cultures organitzatives adaptades, 
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imprescindibles a efectes d’incorporar 

l’ús de noves tecnologies.

Propostes de millora

Del conjunt de reptes i problemàtiques 

apuntades anteriorment deriven una 

sèrie de propostes orientades a millorar 

la posició del Govern local davant el 

desplegament de la Llei de la dependèn-

cia. Les propostes es poden agrupar en 

quatre grans apartats:

• En matèria de gestió i tenint 

en compte l’escenari de cooperació 

publicoprivada en què s’enquadra el 

sistema, és imprescindible potenciar 

les funcions política i estratègica 

de l’Administració i, molt especial-

ment, les capacitats gerencials. 

Paral·lelament, cal enfortir i desen-

volupar les capacitats del personal 

tècnic responsable de les prestacions 

dels serveis. La gestió de contractes 

implica un doble canvi de cultura or-

ganitzativa i de treball que el personal 

de l’Administració local ha de saber 

reconèixer i internalitzar.

• En segon lloc, cal abordar el redis-

seny organitzatiu del sistema d’atenció 

a la dependència, que s’hauria de pro-

duir en tres nivells. D’una banda, a es-

cala municipal cal adequar l’estructura 

organitzativa als reptes de dimensió 

i de qualitat que planteja la Llei de 

la dependència. De l’altra, en l’àmbit 

supramunicipal, cal fomentar la man-

comunació de serveis en matèria de ser-

veis socials, a fi  de garantir l’existència 

d’unitats de gestió ben dimensionades 

en un entorn caracteritzat pel minifun-

disme local. En tercer lloc i per acabar, 

els mecanismes d’integració vertical i 

horitzontal haurien de ser repensats a 

fi  de garantir relacions fl uides, fl uxos 

d’informació sense entrebancs i espais 

de coordinació efectius.

• En tercer lloc, cal estructurar i 

ordenar la base econòmica i fi nancera 

del sistema mitjançant la millora del 

coneixement relatiu als costos reals 

dels serveis d’atenció a la dependèn-

cia. L’objectiu és construir un sistema 

econòmic i fi nancer capaç de garantir 

una gestió equitativa del servei públic.

• Finalment, la potestat 

d’estructuració i ordenació del mercat 

laboral no es troba —únicament— en 

mans dels municipis. Els governs 

central i de la Generalitat tenen molts 

més recursos que els municipis per 

erigir-se en àrbitre i promotor d’un 

mercat laboral estructurat. Tanmateix 

caldrà veure com, fi nalment, patronals 

i sindicats assumeixen la seva responsa-

bilitat en aquest camp i desenvolupen 

un marc de relacions laborals que no 

entorpeixi el desenvolupament del 

sistema d’atenció a la dependència. 

Encara més, un nou marc de relacions 

laborals s’hauria de convertir en motor 

de desenvolupament del sector.

La Llei de la dependència —i a 

Catalunya encara més la Llei de serveis 

socials— posa les bases per construir, 

amb vint anys de retard respecte a 

altres sectors, un veritable sistema de 

serveis socials de qualitat. Aquest és, de 

fet, el repte central: passar d’uns serveis 

socials limitats des del doble punt de 

vista quantitatiu i qualitatiu, a més 

de dispers, desordenat i fragmentat, a 

un sistema efectivament amb vocació 

sistèmica i que obeeixi al títol —no per 

pretensiós, menys atractiu— de quart 

pilar de l’estat del benestar.


