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El Contracte Programa permet planificar coordinadament la prestació dels serveis 
socials, així com altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat.

Millora dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents en risc
El Contracte Programa 2016-2019 vol donar un pas molt important en l’atenció 
a la infància mitjançant aquests serveis:

•	 Aprovació del Model de servei, costos i finançament.
•	 Posada en funcionament de nous serveis i reordenació dels existents, 

de	manera	progressiva	fins	a	disposar	d’una	xarxa	pública	a	tot	el	territori	
català.

•	 Es manté la línia especial d’aportacions per àpats i activitats d’estiu.
153.000€
2015

212.000€
2016

Aquest compromís quadriennal dota l’Ajuntament 
d’estabilitat pressupostària a l’hora de programar 
els serveis d’atenció a les persones.

El món local i el Govern de la Generalitat han 
treballat	conjuntament	millores en la gestió:

Corresponsabilitat
Simplificació administrativa
Cultura de l’avaluació

S’inicia	un	grup	de	treball	per	
consensuar el model de suport 

a les famílies per a incloure 
una nova línia de 

col·laboració

Increment de la ràtio
de professionals
fins	a	2019	als	Equips	Bàsics	
d’Atenció Social [90], als 
Equips d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència [22] i als SIFE [10]

Dotació 
2016 a 
Barcelona:

52,3M€
2015: 44,2M€

Suport econòmic per a 
desenvolupar el programa 
municipal d’atenció a les 
persones sense llar.
370.000€ 
(entre 2016 i 2019)

3	noves	línies	de	col·laboració	
per a l’impuls d’actuacions en 

matèria de: 

1. Accessibilitat 
46.000€

2. Polítiques LGTBI

3. Igualtat en el treball

Increment del
pressupost del Servei

d’Atenció Domiciliària 
a	persones	amb	dependència, 

de 14,7M€ el 2015 a 22M€ el 2016



Contracte Programa 2016-2019. Barcelona

2

Millores dels serveis

Actualització	de	la	població	2014	i	increment progressiu de 
professionals	per	arribar	a	la	ràtio	marcada	per	la	Llei	de	Serveis	
Socials. 

Fins a 90 professionals més al 2019.

Creixement	de	SAD	dependència	per	aplicació	a	Grau 1, sense 
reducció de SAD social.

SAD social: limitació de les aportacions del Departament en 
funció d’hores reals de servei.

Revisió i aprovació del model d’intervenció dels EAIA, incloent 
els	Serveis	d’Integració	Familiar	en	Família	Extensa	(SIFE).

Increment de professionals	fins	a	2019	per	arribar	a	la	ràtio	
marcada	per	llei	(màxim	40	infants	per	professional):	

22 professionals més als EAIA.

Aquest	servei	té	com	a	finalitat	promoure	l’acolliment	en	família	
extensa	i	la	millora	del	benestar	dels	infants	i	adolescents	acollits	
i dels seus acollidors. 

Entre 2016 i 2019 es crearan 5 equips	amb	un	total	de	10 
professionals. 

Fins ara Barcelona no comptava amb aquest servei. 

Suport econòmic a aquest programa que acompanya persones 
sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia 
personal i incentiva la detecció i la vinculació d’aquestes persones 
als	recursos	existents,	tot	establint	i	ampliant	el	treball	conjunt	i	la	
col·laboració entre el sector públic i les entitats socials. 

Inici de la implantació dels Plans d’intervenció.

Aprovar i iniciar l’aplicació del sistema transitori de finançament.

El Programa per al desenvolupament de Plans locals per a la 
inclusió	social	té	l’objectiu	d’articular	l’estratègia	per	a	la	inclusió	
social, dissenyant i desplegant accions prioritàries consensuades 
pels	agents	socials	d’acord	amb	la	diagnosi	realitzada.	

EBAS
Equips Bàsics 
d’Atenció Social
10M€

Servei d’Atenció 
Domiciliària
12,2M€ (social)
22M€ (dependència)

EAIA
Equips d’Atenció a la 
Infància i Adolescència
3,5M€

SIFE
Serveis d’Integració 
Familiar en Família 
Extensa
407.000M€
(entre 2016 i 2019)

Programa d’atenció a 
les persones sense llar
370.000€
(entre 2016 i 2019)

Plans locals 
d’inclusió social
80.000€

Transport adaptat
948.000€


