
Barcelona, 27 de febrer de 2018 

Direcció de Planificació i Innovació,  

Drets Socials  

Cap a un nou model de gestió del Servei 
d’Ajuda a Domicili (SAD). Les superilles socials.   
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Densitat de cuidadors 
no professionals 

Densitat d’usuaris SAD 
per km2 
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Usuaris SAD al Districte de Ciutat Vella  



El treball de SAD  
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L’organització actual del servei ... i del treball  
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Horaris dels serveis  
Cas de la zona Poblenou – Camí 
Antic:  
• 44 usuaris,  
• 230h/setmana de servei  
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• 42 M€ anuals de massa salarial 
• 3.536 treballadors/es adscrites (4.411 

treballadors/es incloent les persones 
substitutes) 

• Absentisme >14 %, rotació plantilla  >20%  
• 5.000 treballadores involucrades en 2 anys 
• 91% dones  
• 39 % amb contracte temporal (51% si comptem 

substitutes). 
• 71 % amb contracte a temps parcial (jornada < 

37h). 
• 97% amb un sou inferior a 9,47 € l’hora bruts 

(equivalent a 1.000 €/mes nets  X 14 pagues i amb una 
jornada de 40 h per a una persona soltera) 

• 31% en situació de precarietat de grau tres (sou 
baix, contracte temporal i parcial a la vegada).  
42,9% si incloem substitutes.  

• Només 1,55 %  dels treballadors/es no tenen cap 
tipus de precarietat 

Dades dels RH de les empreses proveïdores (setembre 2017)   

Categories professionals   
Treballadores 

estables 

Treballadores familiars  2.956 

Auxiliar de la llar  443 

Coordinador/es  tècnic  (1 
per 200 usuaris aprox.) 108 

Coordinador/es  de gestió  
(1 per 500 us.)  14 

Altres (personal 
administratiu, qualificat) 15 

Total  3.536 



Projectes pilots de provisió del 
SAD per superilles socials  
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En què consisteixen els pilots de SAD ? 
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• Els projectes pilot de SAD consisteixen en assajar una nova forma de 
provisió del servei, basada en la creació d'equips de professionals que 
atenen a un grup de persones usuàries que viuen en una superilla  

• Implica crear equips de fins a 12 professionals que atenen entre 40 i 60 
usuaris/es del SAD que resideixen en una petita zona. Els equips  
s’autogestionen com han de donar els serveis, d’acord amb les 
prescripcions dels treballadors socials, i les preferències i necessitats 
dels usuaris, eliminant els pics de feina, completant jornades  i 
treballant en equip amb un espai propi per reunir-se 

• Els pilots han de permetre valorar si es produeix una millora en la 
qualitat del servei i una millora de condicions de treball de les 
professionals del SAD. I comprovar si el nou model de provisió és 
sostenible social i econòmicament 

                        
Durada prevista inicial: 6 mesos 



A Poblenou, els 44 usuaris/es actuals eren atesos per 37 TF i 17 AN, i ara ho seran per un equip de 10 

persones. 

A Vilapicina els 62 usuaris/es eren atesos per 41 TF i 10 AN i ara ho seran per un equip de 10 persones . 
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La Marina  de 

Port 
Sant Antoni 

Vilapicina i la 

Torre Llobeta 
Poblenou 

Veïnat 

  

La Marina – Can 

Sabater  

Sant Antoni – 

Rocafort   

Vilapicina – 

Cotxeres  

Poblenou – Camí 

Antic   

Persones usuàries 58 47 62 44 

Hores de servei 247 250 320 230 

Membres de 

l’equip   
9 12 10 10 

Data d’inici del 

pilot 
22 desembre  27 novembre  1 desembre  20 novembre  

Dades dels 4 pilots  



Un pilot a cada zona de SAD (lots del contracte) 
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ZONA 1: La Marina de Port   

Num usuaris de SAD 
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ZONA 2: Sant Antoni   
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ZONA 3: Vilapicina i la Torre Llobeta   
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ZONA 4: Poblenou   



El futur  
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El futur 
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• A la ciutat de Barcelona hi resideixen 350.000 persones de 65 anys o 
més 

• 90.000 viuen soles 
• Hi ha 57.000 persones amb dependència reconeguda + 1.600 que 

ja reben el servei del SAD pendents de valoració del grau + 4.000 
que reben el SAD social 

• Hi ha 13.000 persones en residències i 6.000 en llista d’espera 
• Hi ha 19.000 persones usuàries del SAD 
• El servei de SAD subministrarà 5 milions d’hores de servei el 2018 
• Hi ha més de 15.000 cuidadors no professionals  reconeguts per la 

llei de la dependència 



El futur 
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• Coordinació amb serveis de salut (pilot a Vilapicina) 
• Coordinació amb altres programes municipals d’atenció domiciliària 

i per a la gent gran: baixem al carrer, àpats a domicili, 
teleassistència, vincles, radars, respir, serveis de mobilitat, 
adaptacions d’habitatge, serveis immobiliaris adaptats (coliving, 
etc)...  

• Coordinació amb cuidadors no professionals (espai de les cures) 
• Coordinació amb equipaments per a gent gran; centres de dia, 

casals, centres cívics, centres esportius... 
• Coordinació amb entitats i activitats comunitàries 
• Estudi d’usos del temps de la persona gran, dependent: qui intervé 

en la cura de les persones? Família, altres cuidadors professionals, 
voluntaris...  

• La tecnologia com a vector de canvi i de millora  
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