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ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A OSONA  

Resum :  

A la comarca d’Osona la població major de 65 anys té un índex d’envelliment 

del 96,67% i un índex de sobreenvelliment del 17,36%. 

L’envelliment s’associa a l’aparició de múltiples patologies i situacions de 

vulnerabilitat, relacionades amb discapacitat, que amb l’edat poden agreujar-se 

i traduir-se en dependència.  

En l’article es presenta el model d’atenció domiciliària a Osona com un servei 

de suport dirigit a les persones grans que presenten una manca d’autonomia 

personal. 

A partir de la valoració social es determina quina atenció es necessita i la 

idoneïtat del servei, tenint en compte la persona i el seu entorn. 

Es descriuen les principals característiques del servei, les diferents tipologies 

segons perfil de població atesa, les intervencions que es realitzen al domicili, el 

procés de prestació, i  l’anàlisi descriptiu dels perceptors de l’ajuda a domicili.  

Paraules clau: Valoració social, atenció global, suport vida autònoma.  
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1.Introducció. 

A partir de l’aprovació del marc legislatiu estatal, Llei 39/2006, 14 de desembre, 

de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència, i la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials a Catalunya, el 

Servei d’ajuda a domicili (SAD en endavant) s’ha consolidat com un servei de 

dret per aquelles persones amb manca d’autonomia que volen viure al seu 

domicili habitual. 

L’augment de l’esperança de vida i en conseqüència l’envelliment i l’aparició de 

situacions de dependència, són factors determinants perquè aquestes 

persones requereixin d’unes atencions de llarga durada, que fins al moment 

han estat assumides majoritàriament per la família, concretament per les 

dones. Amb els canvis socials produïts al llarg dels darrers anys, els nous 



 

models de família constaten que cada vegada les unitats familiars són més 

reduïdes, com també es veuen els nous rols de les dones, que han fet 

necessari que els serveis públics continuïn i ampliïn l’oferta d’aquest suport al 

domicili per facilitar que les persones puguin escollir on volen viure. 

 

2.SERVEI D’AJUDA  A DOMICILI (SAD) 

L’objectiu del servei és millorar la qualitat de vida de les persones al domicili, 

oferir el suport i/o supervisió a la persona en totes les activitats que afavoreixin 

el desenvolupament de la vida autònoma i independent per viure al domicili 

habitual. Una altra finalitat és la de donar suport a la unitat familiar en la seva 

organització en relació a l’atenció de la persona amb dificultats en l’autonomia 

personal.  

El servei d’ajuda a domicili entès com un conjunt organitzat d’accions que es 

realitzen bàsicament dins la llar de la persona i/o família, dirigides a 

proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a persones o 

famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de 

desenvolupament o problemàtiques familiars especials.  

 

3.MODEL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A OSONA. 

Des de l’Àrea de serveis socials del Consell Comarcal d’Osona, responsable de 

la gestió i organització del servei, amb la col·laboració dels 51 ajuntaments, 

s’ha treballat al llarg dels darrers anys en el consens sobre el model de provisió 

de servei unificat per tota la població d’Osona.  

La regulació del sistema de proveïdors a través de concurs públic per la 

prestació del SAD i la creació de l’estructura i disseny del mapa de processos 

de tot el servei, han estat els elements claus per poder oferir un servei de 

qualitat i ajustat a la demanda existent.  

El model d’atenció domiciliària a Osona comprenen un conjunt de serveis que 

es presten de forma coordinada per garantir una atenció global a les 

necessitats de les persones, donant una resposta adequada a cada situació. 

Els diferents tipus de SAD s’organitzen a partir del col·lectiu a qui va dirigit, 

prestant el servei a través d’una empresa especialitzada en funció de les 

característiques de les persones ateses, tenint en compte la professionalitat, 

l’expertesa i la proximitat en el territori. 



 

 

3.1.Tipologia de Servei d’ajuda a domicili: 

3.1.1.SAD gent gran dependència.  

Adreçat a aquelles persones majors de 65 anys que per manca o pèrdua 

d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat de suport per a 

realitzar les activitats bàsiques de la vida diària i/o instrumentals.  

És imprescindible disposar del reconeixement del grau de dependència valorat  

a partir de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 

dependència (LAPAD en endavant). 

L’empresa prestadora del servei està especialitzada en l’atenció a la gent gran, 

amb un experiència assistencial en el camp de les cures de llarga durada i en 

l’atenció sociosanitària, comptant amb un equip d’infermeres com a 

responsables del servei. 

3.1.2.SAD dependència especialitzat en salut mental. 

Adreçat a aquelles persones entre 18 i 65 anys, amb trastorn mental greu o 

amb algun diagnòstic de malaltia mental.  

És imprescindible disposar del reconeixement del grau de dependència valorat 

a partir de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 

dependència. 

L’empresa prestadora del servei està especialitzada en l’atenció a persones 

amb malaltia mental. 

3.1.3.SAD dependència especialitzat en discapacitats. 

Adreçat a menors de 18 anys amb grau de discapacitat reconegut.  

És imprescindible disposar del reconeixement del grau de dependència valorat  

a partir de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 

dependència. 

L’empresa prestadora del servei està especialitzada en l’atenció a persones 

amb diversitat funcional. 

3.1.4.SAD Transitori. 

Adreçat a persones que necessiten un suport temporal per poder-se mantenir 

al seu domicili habitual i recuperar la seva autonomia física, psíquica o 

intel·lectual derivat per un canvi en la situació de salut vinculat a una alta 

hospitalària. 



 

Es poden beneficiar del servei aquelles persones que es troben en situació de 

dependència temporal, que no tenen el reconeixement del grau de 

dependència valorat a partir de la Llei de promoció de l’autonomia personal i 

atenció a la dependència. 

L’empresa prestadora del servei compta amb un experiència assistencial en el 

camp de la salut i l’atenció sociosanitària.  

3.1.5.SAD social i preventiu.  

Adreçat a aquelles persones grans que es troben en situació d’especial 

vulnerabilitat, fragilitat o incapacitat que necessiten un suport per mantenir-se al 

seu domicili habitual i poder recuperar la seva autonomia. 

No disposen del reconeixement del grau de dependència valorat a partir de la 

Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència. 

L’objectiu és prevenir situacions de risc i oferir assistència per recuperar 

l’autonomia personal. 

 

4.CARACTERÍSTIQUES DEL SAD: 

4.1. Procés de prestació del servei. 

 

El treballador social és el professional receptor de la demanda de SAD, i 

responsable de la valoració social inicial al domicili.  

Valoració inicial

Diagnòstic social
Objectius

Dissenyar Pla de treball

VISITA DOMICILI 

Inici intervenció

Seguiment intervenció

Seguiment CAS
Coordinació TS SSB – Responsable empresa especialitzada

´

Demanda de SAD
Treballador Social Serveis

Socials Bàsics -
AJUNTAMENT

Conjuntament 
Treballador Social –

Responsable empresa 
especialitzadaTreballador Social SSB 

Referent del
Seguiment del SAD



 

En geriatria, el concepte de la funció social és un element que es contempla 

dins la Valoració geriàtrica integral com una de les parts a considerar en la 

valoració de les necessitats de la gent gran per garantir una atenció global 

biopsicosocial. Camarero, L.A.(2009). 

La Conferència Internacional sobre Geriatric Assessment Technology 

celebrada a Florència el 1994, proposa quines són les sis grans dimensions 

que la valoració social hauria de tenir: les xarxes socials, el suport social, la 

sobrecàrrega del cuidador, els recursos socials, el suport social, el benestar 

subjectiu i la satisfacció, i els valors i preferències individuals (Rubenstein, 

1994) 

La valoració social permet fer un diagnòstic de les necessitats de la persona i 

de la complexitat de la situació, la capacitat de l’entorn per assumir les 

atencions determinarà en què pot suplir o acompanyar el SAD; aquest factor 

permetrà prendre les decisions sobre el tipus d’intervencions. 

El tècnic social decidirà la idoneïtat del servei, i el tipus de SAD més adequat 

en cada cas. Periòdicament tant el treballador social com els professionals que 

presten el servei, faran un seguiment de la situació per revisar el pla de treball. 

A partir d’una visita a domicili es farà la reavaluació del servei, comprovant que 

es compleixin els objectius previstos quan es va planificar la intervenció, si el 

diagnòstic inicial ha variat, i si es detecten noves necessitats que impliquen 

canvis en l’atenció. És en aquest entorn domiciliari que es dóna una atenció 

integral a partir del treball coordinat dels diferents professionals que intervenen 

tan en la valoració com en la prestació del servei. 

4.2.Intervencions al domicili.  

4.2.1.Funció assistencial. Suport en les activitats bàsiques de la vida diària 

(suport en la higiene i cura personal, vestir i desvestir, cura de la salut, 

mobilitzacions i transferències dins el domicili...).  

Suport en les activitats instrumentals (control medicació, preparació d’àpats, 

organització de la llar,...). 

4.2.2.Funció preventiva, de suport i de promoció de l’autonomia. Detecció i 

prevenció de possibles situacions de risc a l’entorn immediat de les persones 

usuàries del servei. 

Promoure l’autonomia i atenció a la dependència. 



 

4.2.3.Funció educativa. Tasques educatives referides a processos de 

recuperació d’hàbits de la vida quotidiana, assessorament tècnic pels canvis 

posturals, pautes i hàbits saludables. Suport al cuidador en el maneig de la 

situació. 

4.2.4. Servei d’atenció a la llar. Intervenció complementària en l’atenció 

personal que dóna suport a la neteja del domicili. 

 

5.ANÀLISI DESCRIPTIU DELS PERCEPTORS DE L’AJUDA A DOMICILI.  

SAD Dependència 

Gràfic 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2 

 

 

 

 

 

 

 

Els usuaris atesos de SAD dependència tenen un promig de 80 anys. 

Durant el 2015 es van atendre un 426 persones amb grau de dependència 

reconegut, amb un total de 42.415 hores de SAD dependència. 

 

Dels SAD Transitoris i SAD Preventiu durant el 2015 es va atendre a 324 

persones amb un total de 14.654 hores de servei. 

 

SEXE USUARIS SAD DEPENDÈNCIA

38%

62%

HOMES

DONES

GRAUS DE DEPENDÈNCIA

39%

56%

5%

GRAU 3

GRAU 2

GRAU 1



 

El perfil de persones ateses pel SAD Osona durant el 2015, el 75,4% són 

dones amb una edat mitja de 77 anys, amb una estada mitja al servei de 3 

anys. 

 

6. IMPACTE DEL SAD.  

Des del Consell Comarcal el 2015 es fa l’anàlisi del Retorn social de la Inversió 
del SAD a Osona, seguint la metodologia SROI, basada en la identificació dels 
canvis socials , econòmics i mediambientals que provoca el programa analitzat. 
En el cas del SAD ens hem centrat en els canvis socials i econòmics. 

Es realitza una avaluació de l’impacte global que genera el Servei d’Atenció 
Domiciliària a partir de la metodologia (1) (SROI, Social Return on Investment), 
qualitativa i quantitativa, que permet identificar i quantificar aquest impacte en 
relació a la inversió realitzada i que dóna com a resultat final un índex 
expressat en euros.  

El projecte d’anàlisi permet demostrar el valor social del servei.  

Els resultats d’aquest estudi ens mostren com la meitat de les persones 
usuàries compte amb altres ajudes públiques (principalment teleassistència), 
però també amb suport privat en un 17,7% dels casos.  El 63,8% dels casos 
declara no rebre atenció permanent part del seu entorn. 

A partir de l’aplicació del canvi, els principals beneficis del SAD en els usuaris 
serien en aquest ordre: el seguiment mèdic i farmacològic (65,4%) , una llar 
millor adequada (63,5%), major benestar físic (60%), i millor recolzament 
anímic (58,8%).  

El perfil de la cuidadora no professional és majoritàriament el d’una dona 
(74,6%), de 64 anys. La principal relació amb la persona usuària és del fill/a 
(42,3%) 

A partir de l’aplicació del canvi, els principals beneficis del SAD en aquests 
cuidadors seria menys cansament (69,6%), la possibilitat de relacionar-se més 
amb l’entorn (55%), i el benestar emocional (51,5%). 

El principal beneficiari de l’impacte social del programa és la Generalitat de 
Catalunya (37,4% de l’impacte) i les persones usuàries (32,7%). Posteriorment 
hi trobaríem l’Administració General de l’Estat (AGE) que rebria el 13% de 
l’impacte, l’entorn cuidador (12,4%) i els treballadors/es de l’empresa 
proveïdora de servei un 4,3%.   

 

(1) Nephila (2014): Anàlisi del Retorn Social de la Inversió del SAD 2014. 
 



 

Fet que permet afirmar que el servei compleix els seus principals objectius de 
mantenir l’autonomia i benestar en els usuaris en la seva llar i en reducció de la 
despesa pública per part de la Generalitat . 

La inversió anual per beneficiari directe va ser de 2.978,77 € mentre que 
l’impacte va resultar en 5.482,89 €, fet que suposa que per cada euro invertit es 
retornà socialment 1,84€ a la societat. Si comptem amb el pes de l’AGE aquest 
impacte social augmenta a 6.300,51 € resultant-ne un SROI global de 2,12 € de 
retorn sobre la inversió. És a dir, per 1€ invertit hi ha un retorn de social de 
2,12€. 

 

7.CONCLUSIONS. 

El perfil de les persones beneficiàries del SAD presenten unes característiques 
similars a la resta de persones amb dependència de l’Estat espanyol. La 
mitjana d’edat de les persones amb SAD és de 77 anys, seguint la tendència 
que a més edat, més dificultats i necessitats de suport i de serveis. Abellán, 
A./Pujol, R. (2016). 

Pel que fa al gènere, les dones són el col·lectiu més atès pel SAD en les tres 

tipologies de SAD. Les persones que reben SAD dependència presenten uns 

nivells de dependència molt elevats, gran dependència - Grau 3 (39%) i 

dependència severa - Grau 2 (56%). S’evidencien en aquests perfils unes 

necessitats tant sanitàries com socials, d’aquí la importància de la millora en la 

coordinació entre els professionals sanitaris i socials, per garantir un pla 

d’atenció compartit consensuat. 

En els darrers anys s’ha vist una evolució en l’augment de serveis d’ajuda a 

domicili en les persones que tenen un grau de dependència reconegut. La Llei 

de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, ha reconegut 

el SAD com a dret subjectiu dins les prestacions de serveis de la seva cartera; 

facilitant l’accés a tothom qui ho necessiti, independentment de la seva situació 

econòmica. Tot i així, hi ha una limitació en les hores mensuals, que no permet 

que la intensitat doni resposta a totes les necessitats detectades.  

Segons l’estudi realitzat en el perfil de persones grans amb dependència del 

SAD Osona (Viñas, N. 2011), confirma que el SAD dependència no seria viable 

sense suport informal, els resultats d’aquest estudi ens diuen que el 86% de les 

persones que reben SAD viuen acompanyades per alguna altra persona, i el 



 

73% dels cuidadors té una dedicació permanent de 24 hores diàries durant tots 

els dies de la setmana. 

El model de SAD Osona permet donar servei a qualsevol municipi de la 

comarca amb les mateixes condicions, permet també la mobilitat de les 

persones en la mateixa comarca garantint el mateix servei independentment 

d’on es visqui. 

Es garanteix l’agilitat en l’activació del servei entre 2 i 5 dies des de la petició a 

l’empresa proveïdora. 

El servei s’ofereix els 365 dies de l’any cobrint les franges des de les 7h del 

matí fins a les 22 h de dilluns a diumenge. 

L’expertesa dels tècnics de l’empresa proveïdora especialitzada en geriatria 

facilita la qualitat en l’atenció de les persones, segons els resultats de les 

enquestes d’avaluació del servei, els beneficiaris del servei se senten en bones 

mans. 

En quan al SAD transitori es confirma que aquesta tipologia de servei té una 

temporalitat de mitjana de 3 mesos. Segons els resultats de les enquestes de 

satisfacció del SAD per part dels familiars i receptors del servei, fan una 

valoració global del servei del 9,2% sobre 10. Es valora molt positivament per la 

immediatesa en l’activació del servei en el moment de l’alta hospitalària. 

Inicialment és un tipus de SAD que s’inicia amb una alta intensitat de servei 

durant les dues primeres setmanes, que disminueix a mesura que la persona 

recupera la seva autonomia.  

L’experiència en l’activació del SAD transitori, ens evidencia l’agilitat en la 

resposta des de que es fa demanda del servei des de l’hospital de cures 

intermèdies, en coordinació amb el treballador social dels serveis socials bàsics 

per garantir el continuum assistencial quan la persona arriba al domicili després 

de l’alta hospitalària.  

En el cas de les altes des d’hospital d’aguts, es detecten dificultats en la 

planificació, per la manca de previsió des de que es decideix l’alta fins que es 

pot activar el servei, ja que es requereixen 72 hores per activar-se des de la 

seva petició. 

Un dels elements a millorar, tenint en compte que el SAD és un servei que 

requereix d’una alta capacitat de gestió des de la complexitat, és que tots els 

serveis es concentren a la mateixa franja horària bàsicament al matí, que fa 



 

que es compliqui la planificació, com també la qualitat de la jornada laboral de 

les professionals de l’empresa, que es veuen reflectides en jornades limitades.  

Com a repte de futur a curt - mig termini, cal plantejar-nos com treballar en un 

model integrat de valoració i atenció a domicili conjuntament amb les diferents 

disciplines que hi intervenen, ja seguin de serveis socials o de salut, amb 

l’objectiu de poder consensuar un pla de treball compartit. 
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