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1 Tipus d’intervenció Programa 
   

2 Descripció de la intervenció La reorganització del servei d’atenció domiciliaria (SAD) es basa en formar 
equips autogestionats de treballadores familiars i auxiliars de neteja que 
donaran servei a persones usuàries territorialment properes. L'objectiu 
és millorar la qualitat del servei als usuaris creant “superilles de les cures” 
i també millorar la qualitat de l’ocupació de les persones que hi treballen 

   

3 Principals determinants 
de la salut implicats 

-Context socioeconòmic: polítiques publiques, ocupació i condicions de 
treball 
-Entorn: lloc de feina 

   

4 Principals eixos de 
desigualtat implicats 

Classe social, gènere, edat i estatus migratori 

   

5 Tipus d’avaluació Avaluació de procés 
Avaluació de resultats 

   

6 Disseny d’avaluació Disseny quasi-experimental pre-post amb grup comparació 
   

7 Resultats (outcomes) Salut i benestar, satisfacció laboral, condicions de treball i ocupació, 
conciliació laboral i familiar 

   

8 Metodologia quantitativa, 
qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia quantitativa: qüestionaris 

   

9 Fase de l’avaluació En procés 
   

10 Principals resultats  
de l’avaluació 

S'ha fet una avaluació de resultats de la fase pilot amb participació de 4 
equips de treball de diferents barris.  
Els resultats indiquen que el canvi organitzatiu del SAD de Barcelona ha 
significat per a les persones treballadores del servei uns canvis positius 
en la majoria dels factors de risc psicosocial i moltes de les condicions 
d’ocupació. Per exemple hi ha hagut un increment del suport social de 
caps i de companys i companyes de feina, de l’autonomia, de la claredat 
de rol i de la influència en les decisions del grup de treball. Igualment hi 
ha hagut una disminució de les jornades parcials, del temps de 
desplaçament entre domicilis i un increment del temps d’antelació en què 
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s’informa dels canvis (de torn, horaris o dies setmanals de treball). En 
canvi, no s’han identificat canvis significatius en la salut relacionats amb la 
intervenció 

   

11 Documents relacionats Informe pilot 
Impacte del canvi organitzatiu en la salut i el benestar de les persones que treballen en el 
Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Barcelona. Informe final dels equips de La 
Marina, Vilapicina, Poblenou i Sant Antoni, octubre 2021 
(Disponible a productes de l’avaluació) 

   

12 Organismes implicats Agència de Salut Pública de Barcelona; Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Empreses 
adjudicatàries del SAD 

 


