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AGRUPACIO                                : Benestar Social i Família 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 2.Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència i altres situacions de vulnerabilitat per 

tal de potenciar la seva qualitat de vida i la seva integració social 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'atenció a l'autonomia personal es configura com un dels grans reptes de la política social europea de les properes dècades. Es tracta de vetllar per la 
igualtat de drets i d'oportunitats de les persones que ja sigui per raó d'edat, malaltia o discapacitat requereixen d'ajut per desenvolupar aquelles 
activitats bàsiques i essencials per la vida diària i quotidiana, la promoció de la seva autonomia personal, la facilitació de la seva integració social i 
laboral. Tanmateix, aquest és un fenomen que, a banda de a les persones afectades també impacta de manera singular a les seves famílies i el seu 
entorn. Els canvis en les pautes socioculturals i estructures familiars obliga a les administracions a revisar el model tradicional d'atenció. En aquest 
context, cal dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i promoció de l'autonomia personal amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que 
contribueixin a la conservació de les facultats físiques i psíquiques, així com també la integració social de les persones amb manca d'autonomia. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa la conformen totes les persones amb manca d'autonomia. Els col·lectius més susceptibles a aquesta circumstància 
vital el conformen la gent gran (existeix una elevada correlació entre manca d'autonomia i envelliment) i les persones amb discapacitat. També 
conformen la població objectiu del programa el conjunt de persones que atenen de forma continuada una persona en situació de dependència, 
convisqui amb ella o no, i amb la qual està vinculada afectivament. Es tracta dels anomenats: cuidadors no professionals. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. Segons l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (Idescat), a Catalunya, l'any 2013 el nombre de persones de més de 65 anys era de 1.334.472, (dels quals, un 43% eren homes i un 57% 
eren dones) que representen el 17,9% de la població total. Aquesta xifra suposa un augment de més de 3 punts percentuals en dues dècades. D'altra 
banda, els majors de 85 anys representen el 2,7% de la població total de Catalunya (204.209). Si observem els índex d'envelliment i sobreenvelliment, 
els quals avaluen el grau d'envelliment d'una població, veiem com l'any 2012 (última dada publicada) Catalunya tenia un índex d'envelliment de 110 
segons el mateix Idescat, la qual cosa representa que hi havia 110 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest mateix índex era de 
68 l'any 1988), mentre que l' índex de sobreenvelliment es situava, per al mateix any en 15 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors 
de 65 anys. Tanmateix, les projeccions de població de Catalunya a mig-llarg termini realitzades per l'Idescat estimen que l'any 2040 la població major 
de 65 anys suposarà el 26,09% de la població total. 
Segons dades del Departament de Benestar Social i Família corresponents a data 31 de desembre de 2013, el 63,5% dels sol·licitants de valoració de 
grau de dependència són dones, front el 35,5% d'homes. Per edats, el 82,5% dels sol·licitants de valoració de dependència tenia 65 anys o més, i el 
53,3% tenia 80 anys o més. Si parem atenció al grau, el 60,5% de les primeres valoracions són de Grau 2 i 3 (dependència severa i grans dependents) 
amb el 31,4% i el 29,1% respectivament. De les persones beneficiàries actives, un 74% rep alguna prestació econòmica i un 55% rep algun servei (una 
persona pot comptabilitzar en alguns casos una prestació i un servei). D'aquestes persones beneficiàries el 67% són dones i un 33% són homes. En el 
marc del procés d'implantació progressiva de la llei així com l'actual context econòmic que implica modificacions i canvis en la Llei 39/2006 fan 
necessari la reformulació i modificació dels processos i procediments. Aquest escenari fa que calgui dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i 
promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de 
la plenitud de les seves facultats físiques i psíquiques, com també la seva integració social. 
La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), 
configura el quart pilar de l'estat del benestar amb la creació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Amb el desplegament de 
l'SCAAD, realitzat mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, es configura una xarxa d'atenció a la dependència i a la vida autònoma 
que comprèn el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques en aquest 
àmbit d'atenció i protecció. Aquests serveis, estan definits i regulats per la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, cartera prorrogada per a l'any 2012. 
El Departament de Benestar Social i Família ha endegat l'avantprojecte de la Llei Catalana de l'Autonomia personal amb l'objectiu de que el text 
d'aquesta nova Llei s'aprovi dins de la legislatura actual. L'any 2015 es promourà un procés de participació i negociació amb entitats representants dels 
diferents col·lectius, entitats proveïdores de serveis i ciutadania en general per tal que puguin presentar propostes i suggeriments. També es 
realitzaran de projectes i accions pilot que facilitin l'anàlisi del que suposaria la implementació d'aspectes recollits a les bases de la Llei Catalana de 
l'autonomia personal elaborades pel Comitè d'Experts. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa s'emmarca en la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència (LAPAD). A Catalunya la gestió correspon a la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències exclusives i cofinançat 
amb l'Administració de l'Estat. A Catalunya es desplega el Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) mitjançant la Llei 12/2007, 
d'11 d'octubre, de serveis socials, la qual es desenvolupa mitjançant la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la 
Cartera de Serveis Socials 2010-2011). 
 
Missió 
Dissenyar, regular i proveir els serveis i recursos assistencials i de promoció de l'autonomia personal i d'inserció social, per a l'atenció i promoció del 
benestar de les persones amb manca d'autonomia, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de les seves 
facultats físiques i psíquiques, com també promoure accions a favor de la promoció de l'autonomia personal i la garantia d'acompliment dels drets 
socials de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves 
famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal (OE2.1) 
 1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis i de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD. 
 2. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD. 

 3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau ateses en centres de dia i residències per a persones amb discapacitat del CSSB 
disposin d'un Pla Individual d'Atenció. 

 4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat. 

 5. Mantenir l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL) per a persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental. 

 6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció. 
· Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència, i millorar la gestió i flexibilitzar els criteris d'accés als serveis 
d'atenció a la dependència per tal de disminuir les llistes d'espera (OE2.2) 

 1. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal (s'estima que el temps de dedicació dels 
treballadors socials a aquest àmbit és del 50%). 

 2. Mantenir els 27 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'atenció (PIA) que confeccionen els 
equips de serveis socials bàsics dels ens locals. 

 3. Aconseguir que el 95% de les valoracions de grau del CSSB, tant en el cas de primeres valoracions com en el cas de revisions de grau, es 
portin a terme en el termini màxim de 3 mesos. 

 4. Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència, constituint serveis de 
valoració únics distribuïts en el territori. 

 5. Mantenir els serveis de valoració de la discapacitat i de valoració de la dependència del Consorci Sant Gregori. 
· Millorar l'atenció sociosanitària així com l'atenció a la salut mental promovent la definició de models d'atenció integrals conjuntament amb el 
Departament de Salut (OE2.3) 

 1. Mantenir la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut per treballar un model conceptual i 
organitzatiu de l'atenció sanitària i social a les persones amb trastorns mentals greus i a les seves famílies 

· Millorar els models i serveis de l'atenció diürna i residencial per tal d'adaptar-los a les necessitats de les persones i a les diverses realitats del territori 
(OE2.4) 
 1. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat. 

 2. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva 
sostenibilitat. 

 3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç. 
 4. Assolir una puntuació mínima del grau de satisfacció dels residents dels serveis residencials del CSSB de 7,5. 
 5. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial i diürn ofertes pel CSG, vetllant per la seva sostenibilitat 
 6. Augmentar en 5 el nombre de places en escola especialitzada per a persones amb pluridiscapacitat del Consorci Sant Gregori. 

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Places en centres residencials d'atenció a la dependència per 
a gent gran Nombre OE2.4 32.339,00 32.668,00 32.998,00 32.998,00

2. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a 
gent gran Nombre OE2.4 8.736,00 8.969,00 8.129,00 9.181,00

3. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a 
persones amb discapacitat Nombre OE2.4 9.023,00 9.065,00 9.066,00 9.730,00

4. Beneficiaris d'un ajut econòmic per a persones dependents 
en el marc del programa Suport econòmic (viure en família). Nombre OE2.1 7.011,00 5.970,00 4.500,00 4.000,00

5. Beneficiaris de les ajudes d'atenció social per a persones 
amb discapacitat (PUAD) Nombre OE2.1 5.176,00 4.423,00 3.700,00 4.000,00

6. Places en residència i llar residència per a persones amb 
discapacitat Nombre OE2.4 6.563,00 6.591,00 6.926,00 6.926,00

7. Beneficiaris prestació LAPAD per cuidador no professional Nombre OE2.1 101.004,00 92.228,00 85.467,00 90.000,00

8. Beneficiaris prestació LAPAD per assistent personal Nombre OE2.1 42,00 42,00 44,00 44,00

9. Beneficiaris prestació LAPAD vinculada a un servei Nombre OE2.1 9.542,00 8.550,00 8.244,00 9.369,00
10. Nombre de professionals diplomats en treball social dels 
equips bàsics en l'àmbit de l'autonomia personal Nombre OE2.2 1.445,00 1.443,00 1.470,00 1.443,00

11. Places en centres residencials per a persones amb malaltia 
mental Nombre OE2.3 1.327,00 1.298,00 1.317,00 1.342,00

12. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental Nombre OE2.3 688,00 738,00 688,00 770,00
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 66.319.329,97
2 Despeses corrents de béns i serveis 635.212.269,23
3 Despeses financeres 10.601,19
4 Transferències corrents 711.712.195,89
6 Inversions reals 10.088.065,05
7 Transferències de capital 1.295.121,25
8 Variació d'actius financers 100.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.424.737.582,58

 

Llocs de treball pressupostats del programa 2.156
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AGRUPACIÓ                                : Benestar Social i Família 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7150. Consorci Sant Gregori, de Girona Subsector: CONS 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves 
famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal (OE2.1) 
 4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat. 
· Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència, i millorar la gestió i flexibilitzar els criteris d'accés als serveis 
d'atenció a la dependència per tal de disminuir les llistes d'espera (OE2.2) 
 5. Mantenir els serveis de valoració de la discapacitat i de valoració de la dependència del Consorci Sant Gregori. 
· Millorar els models i serveis de l'atenció diürna i residencial per tal d'adaptar-los a les necessitats de les persones i a les diverses realitats del territori 
(OE2.4) 
 5. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial i diürn ofertes pel CSG, vetllant per la seva sostenibilitat 
 6. Augmentar en 5 el nombre de places en escola especialitzada per a persones amb pluridiscapacitat del Consorci Sant Gregori. 
 7. Mantenir amb el 100% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del CSG entrevistes i contactes periòdics. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'equips de valoració de la discapacitat i la 
dependència (CSG) Nombre OE2.2 2,00 1,50 2,00 2,00

2. Percentatge de Plans d'atenció individuals duts a terme pel 
CSG % OE2.1 100,00 100,00 100,00

3. Percentatge de famílies entrevistades pels serveis 
residencials de CSG % OE2.4 83,00 100,00 100,00

4. Places residencials Consorci Sant Gregori per a persones 
amb discapacitat intel·lectual (CSG) Nombre OE2.4 92,00 96,00 96,00 96,00

5. Places en escola especialitzada del Consorci Sant Gregori 
per a persones amb pluridiscapacitat (CSG) Nombre OE2.4 48,00 48,00 48,00 53,00

6. Places en centres de dia del Consorci Sant Gregori per a 
persones amb discapacitat intel·lectual (CSG) Nombre OE2.4 12,00 12,00 12,00 12,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Aprofundir en l’ús i desenvolupament de l'aplicatiu informàtic d'unificació d’expedients. 
2. Mantenir la formació als familiars dels usuaris. 
3. Dur a terme els serveis d'assessorament que es requereixin. 
4. Coordinar i realitzar el PIA de persones (nous ingressos) en residencies. 
5. Treballar per agilitzar el servei conjunt de valoració de la discapacitat i la dependència (servei únic). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 3.534.535,03
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.209.003,45
3 Despeses financeres 10.601,19
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 168.778,40
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.922.918,07

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 119




