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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 3.Promoure l'autonomia personal i el suport a les persones en situació de dependència i llurs famílies, facilitant la permanència 

en el seu entorn habitual i la seva inclusió social 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'atenció i el suport 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 així com l'emergència i reconeixement de realitats familiars diverses 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. Donada l'elevada correlació entre manca d'autonomia i 
envelliment, un dels colꞏlectius més susceptibles a aquesta circumstància vital el conformen la gent gran, juntament amb les persones amb diversitat 
funcional. 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. L'increment de l'esperança de vida al 
néixer, la baixa taxa de mortalitat al néixer i una taxa moderada de fecunditat i natalitat han estat els principals factors d'aquest envelliment poblacional 
al conjunt del continent. L'any 2019 Catalunya compte amb 1.442.630 persones majors de 65 anys, que suposen el 18,8% de la població catalana. Les 
projeccions mitjanes de l'IDESCAT situen aquest grup de població per l'any 2020 en 1.462.286 persones, el que suposaria el 19,1%, i per l'any 2025 
en 1.606.249, un 20,5%. D'altra banda, el mateix any 2018 compte amb 228.618 persones majors de 85 anys, el 2,9% de la població total de 
Catalunya. 
Si observem els índex d'envelliment i sobreenvelliment, els quals avaluen el grau d'envelliment d'una població, veiem com l'any 2018 (última dada 
publicada) Catalunya tenia un índex d'envelliment de 119,3 segons el mateix IDESCAT, la qual cosa representa que hi havia 119,3 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 
pràcticament 17 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys (aquest mateix índex era de 8 l'any 1988). 
En aquest context, l'atenció a l'autonomia personal i a la qualitat de vida de les persones grans esdevé una política pública fonamental. Amb dades del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponents a data 30 de juny de 2019, el 61,9% (443.224) dels solꞏlicitants de valoració de grau de 
dependència són dones, davant el 38,1% d'homes (272.818). Per edats, el 83,1% dels solꞏlicitants de valoració de dependència tenia 65 anys o més, i 
el 54,6% tenia 80 anys o més. Si parem atenció al grau, el 52,0% de les primeres valoracions són de Grau 2 i 3 (dependència severa i grans 
dependents) amb el 27,1% i el 24,9% respectivament. 
Pel què fa a la distribució per edat dels beneficiaris, trobem que, seguint la pauta observada amb les solꞏlicituds, i reforçant la rellevància de la variable 
edat en els processos de pèrdua d'autonomia, el 74,0% dels beneficiaris són més grans de 65 anys, i el 54,6% se situa per sobre dels 80 anys. Per 
sexes, el 65% del conjunt de les persones beneficiàries són dones i el 35% 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). 
 

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 de proximitat per a la promoció i atenció de l'autonomia personal i la inserció social, per 
a l'atenció i promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia i llurs famílies amb l'objectiu de millorar les seves condicions de vida i 
contribuir a la conservació de les seves facultats físiques i psíquiques així com a la seva permanència al seu entorn familiar, social i comunitari. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, 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. (OE3.1) 
 1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis derivats de l'aplicació de la LAPAD. 
 2. Mantenir la resposta als beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD. 

 
3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau de discapacitat ateses en centres de dia i residències 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). 
 6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció. 
 7. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD. 
ꞏ Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, agilitzant els circuits d'atenció a les persones i la 
transició entre serveis. (OE3.2) 
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD). 

 
2. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal (50% de temps de dedicació a aquest 

àmbit). 

 
3. Incrementar fins a 33,75 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'Atenció que confeccionen els 

equips de serveis socials bàsics dels ens locals. 
 4. Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència. 
 5. Mantenir l'actual número d'equips del servei de valoració de la discapacitat, de la dependència i del CDIAP del CSG. 
ꞏ Millorar l'atenció i el suport a les persones que viuen en serveis residencials preservant la seva integració social i comunitària. (OE3.3) 

 
1. Mantenir la colꞏlaboració entre el DTSF i el Departament de Salut per continuar treballant en el model conceptual i organitzatiu de l'atenció i 

integració sanitària i social per a les persones ateses en residències de gent gran. 
 2. Assolir una puntuació mínima del grau de satisfacció dels residents dels serveis residencials del CSSB de 7,5. 
 3. Mantenir el nivell d'atenció dels serveis d'acolliment residencial oferts pel CSSB. 
 4. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel Consorci de Sant Gregori. 
ꞏ Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials impulsant serveis de proximitat que facilitin l'atenció i permanència en l'entorn 
familiar i comunitari de les persones (OE3.4) 
 1. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat. 
 2. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental. 
 3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç. 
 4. Mantenir el nombre d´alumnes de l´escola d´Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori. 
 5. Mantenir amb el 95% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del Consorci Sant Gregori entrevistes periòdiques. 
ꞏ Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant el foment de programes d'inclusió social. (OE3.5) 
 1. Mantenir el suport a 110 entitats del Programa d'activitats complementàries per a la promoció de les persones amb discapacitat. 

  
 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Places en centres residencials d'atenció a la dependència per 
a gent gran 

Nombre OE3.4 33.602,00 34.011,00 34.096,00 34.224,00

2. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a 
gent gran 

Nombre OE3.4 9.543,00 9.654,00 9.654,00 9.654,00

3. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a 
persones amb discapacitat 

Nombre OE3.4 10.714,00 10.853,00 11.071,00 11.089,00

4. Beneficiaris Servei Suport a l'autonomia a la llar per a 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 

Nombre OE3.1 1.653,00 1.803,00 1.750,00 1.807,00

5. Nombre total de persones beneficiàries del Sistema Català 
d'Autonomia i Atenció a la Dependència 

Nombre OE3.1 160.891,00 171.722,00 175.000,00 178.500,00

6. Beneficiaris d'un ajut econòmic per a persones dependents 
en el marc del programa Suport econòmic (Viure en Família) 

Nombre OE3.1 2.863,00 2.626,00 2.495,00 2.307,00

7. Places en residència i llar residència per a persones amb 
discapacitat 

Nombre OE3.4 7.219,00 7.283,00 7.283,00 7.348,00

8. Beneficiaris prestació LAPAD per cuidador no professional Nombre OE3.1 87.416,00 89.527,00 92.000,00 90.000,00

9. Beneficiaris prestació LAPAD per assistent personal Nombre OE3.1 53,00 72,00 94,00 144,00

10. Beneficiaris prestació LAPAD vinculada a un servei Nombre OE3.1 14.229,00 15.888,00 17.000,00 18.200,00

11. Places en centres d'acolliment residencial per a persones 
amb malaltia mental 

Nombre OE3.3 1.677,00 1.691,00 1.874,00 1.874,00

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 74.133.017,78
2 Despeses corrents de béns i serveis 778.124.961,91
3 Despeses financeres 100.800,00
4 Transferències corrents 728.604.685,59
6 Inversions reals 10.415.810,26
7 Transferències de capital 297.121,25
8 Variació d'actius financers 100.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.591.776.396,79
 

Llocs de treball pressupostats del programa 2.145
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, 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. (OE3.1) 
 6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Personal del departament amb assignació pressupostària al 
programa 315 

Nombre OE3.1 1.960,00 1.962,00 1.960,00 1.957,00

2. Personal fix en relació al total amb assignació pressupostària 
al programa 315 

% OE3.1 38,24 33,19 33,61 33,61

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dirigir i gestionar els recursos humans de la Direcció General de Protecció Social. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 68.181.163,76
2 Despeses corrents de béns i serveis 456.638,02
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 36.155.116,54
6 Inversions reals 33.000,00
7 Transferències de capital 60.011,20
8 Variació d'actius financers 100.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 104.985.929,52
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 1.947
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE13. DG de l'Autonomia Personal i Discapacit. Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, 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. (OE3.1) 
 1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis i de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD. 
 5. Mantenir l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL). 
ꞏ Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, agilitzant els circuits d'atenció a les persones i la 
transició entre serveis. (OE3.2) 
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD). 

 
3. Incrementar fins a 33,75 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. 

 
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. 
ꞏ Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials impulsant serveis de proximitat que facilitin l'atenció i permanència en l'entorn 
familiar i comunitari de les persones (OE3.4) 
 1. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat, vetllant per la seva sostenibilitat. 

 
2. Mantenir el nivell d'atenció 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. 
ꞏ Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant el foment de programes d'inclusió social. (OE3.5) 

 
1. Mantenir el suport a 110 entitats en el marc del Programa d'activitats de suport complementàries per a la promoció de les persones amb 

discapacitat. 
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'entitats que reben suport en el marc del Programa 
d'activitats per la promoció de la integració de les persones amb 
discapacitat 

Nombre OE3.5 126,00 112,00 110,00 110,00

2. Hores d'atenció precoç 
En 

milers 
OE3.4 1.209,09 1.224,99 1.225,38 1.225,38

3. Actuacions efectuades pels equips de valoració a persones 
amb discapacitat 

Nombre OE3.2 137.371,00 162.448,00 156.000,00 156.000,00

4. Professionals que composen els equips de valoració a 
persones amb discapacitat 

Nombre OE3.2 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Professionals dels equips de valoració externs (dependència i 
discapacitat) 

Nombre OE3.2 214,60 214,60 238,59 238,59

6. Professionals de referència per desenvolupar el Pla Individual 
d'Atenció 

Nombre OE3.2 29,75 30,75 31,75 33,75
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desenvolupar actuacions que promoguin l'autonomia personal i donin suport a les famílies cuidadores. 
2. Desenvolupar el programa d'atenció a la dependència. 
3. Avançar en el disseny del model d'atenció i interacció social i sanitària. 
4. Desenvolupar el model d'Assistència Personal a Catalunya 
  
 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 315 de l’agrupació de la 

Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 744.605.020,23
3 Despeses financeres 90.000,00
4 Transferències corrents 146.863.349,78
6 Inversions reals 8.042.004,36
7 Transferències de capital 297.121,25
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 899.897.495,62
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE18. Direcció General de Serveis Socials Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, agilitzant els circuits d'atenció a les persones i la 
transició entre serveis. (OE3.2) 

 
2. 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%). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'ens locals que han rebut finançament per al 
transport adaptat en el contracte programa 

Nombre OE3.4   72,00

2. Nombre de professionals diplomats en treball social dels 
equips bàsics en l'àmbit de l'autonomia personal 

Nombre OE3.2 1.498,00 1.644,00 1.645,00 1.673,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Desenvolupar actuacions que promoguin l'atenció integral i el contínuum assistencial de les persones usuàries de serveis socials. 
2. Impulsar la coordinació entre el departament i els ens locals en l'àmbit dels serveis socials mitjançant els contractes programa. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 698.192,31
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 33.333.693,41
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 34.031.885,72
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0



 

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

625 

 

AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE19. Direcció General de Prestacions Socials Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, 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. (OE3.1) 
 2. Mantenir la resposta als beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD. 
 7. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Beneficiaris de les ajudes d'atenció social per a persones 
amb discapacitat (PUAD) 

Nombre OE3.1 3.726,00 3.572,00 3.400,00 2.900,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Adaptar els serveis de la cartera de serveis socials a l'actual context socioeconòmic i garantir la sostenibilitat del sistema. 
2. Transferir recursos al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i al Consorci Sant Gregori. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.931.300,00
3 Despeses financeres 10.000,00
4 Transferències corrents 542.507.642,40
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 544.448.942,40
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
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 
ꞏ Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, 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. (OE3.1) 
 4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat. 
ꞏ Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, agilitzant els circuits d'atenció a les persones i la 
transició entre serveis. (OE3.2) 
 5. Mantenir l´actual número d´equips dels serveis de valoració de la discapacitat i de valoració de la dependència del Consorci Sant Gregori. 
ꞏ Millorar l'atenció i el suport a les persones que viuen en serveis residencials preservant la seva integració social i comunitària. (OE3.3) 
 4. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel CSG, vetllant per la seva sostenibilitat. 
ꞏ Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials impulsant serveis de proximitat que facilitin l'atenció i permanència en l'entorn 
familiar i comunitari de les persones (OE3.4) 
 4. Mantenir el nombre d´alumnes de l´escola d´Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori. 
 5. Mantenir amb el 95% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del Consorci Sant Gregori entrevistes i contactes periòdics. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'equips de valoració de la discapacitat i la 
dependència (CSG) i del servei de CDIAP 

Nombre OE3.2 2,00 2,00 2,00 3,00

2. Percentatge de Plans d'atenció individuals duts a terme pel 
CSG 

% OE3.1 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Percentatge de famílies entrevistades pels serveis 
residencials de CSG 

% OE3.4 82,50 100,00 95,00 95,00

4. Places residencials Consorci Sant Gregori per a persones 
amb discapacitat intelꞏlectual (CSG) 

Nombre OE3.4 92,00 96,00 94,00 95,00

5. Places en escola especialitzada del Consorci Sant Gregori 
per a persones amb pluridiscapacitat (CSG) 

Nombre OE3.4 46,00 51,00 49,00 51,00

6. Places en centres de dia del Consorci Sant Gregori per a 
persones amb discapacitat intelꞏlectual (CSG) 

Nombre OE3.4 12,00 14,00 12,00 16,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Impulsar un model d´atenció centrat en la persona potenciant activitats d´animació fora del CSG. 
2. Impulsar la millora de l´equipament assistencial. 
3. Impulsar un programa de formació pels anys 2020 a 2021. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 4.723.781,38
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.428.731,56
3 Despeses financeres 800,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 2.280.794,70
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 8.434.107,64
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 162


