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Pla de Creació d'Equipaments de Serveis Socials d'Atenció 

Especialitzada a la ciutat de Barcelona (2005-2007), per mitja 

d'un Conveni de Col.laboració entre la Generalitat de Catalunya 

(Dpt. de Benestar i Família) i I'Ajuntament de Barcelona 

El IV Pla d'Acció Social de Catalunya, el Programa d'Actuació Municipal 

2004-2007 i el Pla Municipal per a la Inclusió Social 2005-2010, plantegen 

l'objectiu compartit d'incrementar !'oferta de serveis socials d'atenció 

especialitzada a la ciutat de Barcelona, per tal de situar aquesta en la 

mitjana de Catalunya, i donar resposta, de forma progressiva, a un conjunt 

de necessitats socials creixents. 

Sobre la base d'aquest objectiu, I'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 

de Catalunya treballen conjuntament, al llarg deis anys 2004 i 2005, en la 

diagnosi de la situació actual, l'analisi de necessitats, i l'establiment deis 

diferencials de cobertura resultants pera cada tipus de servei. 

Places Necessitats Diferencial 
Servei Cobertura 

existents estimades per cobrir 

- Centre de dio per a gent gran 722 0,22% 1.629 907 

- Residencia assistida per a gent gran 2.768 0,85% 6.517 3.749 

- Residencies per a discapacitats psíquics 64 6,6 % 961 897 

- Residencies pera discapacitats físics 101 10 % 1.017 916 

- Llar residencia per a malalts mentals 194 43 % 446 252 

- Llars residencia físics i psíquics 401 22% 1.822 1.421 



• E/s centres d'atenció diú'rna pera persones amb discapacitat física greu no tenen una 
ratio de cobertura establerta i no hi ha equipaments de referencia que permetin 
avaluar, de forma precisa, la necessitat existent. 

• Els equipaments d'atenció a la infancia en risc responen a una planificació d'escala 
supramunicipal. Hi ha infants de Barcelona atesos foro del municipi i infants d'altres 
municipis atesos a Barcelona. Tanmateix, la rapida evolució de les necessitats d'aquest 
col.lectiu de població condueix cap a dissenyar un creixement de !'oferta existent i una 
monitorització estreta de l'evolució futura d'aquestes necessitats. 

Davant d'aquesta situació, i per tal de fer front als objectius i compromisos 

establerts, I'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Benestar i 

Família de la Generalitat de Catalunya acorden signar, al llarg del mes de 

juny de 2005, un Conveni de Co/.laboració en materia d'Equipaments de 

Serve1s Socia/s d'Atenció Especialitzada. 

Aquest Conveni ha de permetre concretar la millora generalitzada deis 

nivells de cobertura per als col.lectius de persones amb discapacitat, 

persones amb malaltia mental, infancia en risc i persones grans, per mitja 

de la promoció de nous equipaments alllarg del període 2005-2007. 

El Conveni de Col.laboració contempla tres línies d'acció: 

A) La Construcció de nous equipaments de titularitat pública: 

Persones Grans 

• 10 residencies assistides amb centre de dia per a gent gran 

amb un total aproximat de 1.200 places de residencia i 320 

places de centre de dia. 



Persones amb Discapacitat 

• 2 residencies per a persones amb discapacitat psíquica 

profunda amb un total aproximat de 120 places 

• 2 residencies per a persones amb discapacitat psíquica lleugera 

o mitja amb trastorns de comportament amb un total 

aproximat de 60 places. 

• 1 residencia per a persones amb gran discapacitat física de 50 

a 60 places. 

• 1 llar residencia per a persones amb malaltia mental de 30 a 40 

places. 

Infancia en risc. 

• 2 o 3 centres residencials de primera acollida pera infancia en 

risc amb un total aproximat de 100 places. 

• 1 centre residencial d'acció educativa intensiva 

• 4 o 5 centres residencials d'atenció educativa, amb un total 

aproximat de 100 places. 

Els centres esmentats seran realitzats amb inversió directa de la 

Generalitat de Catalunya. L' Ajuntament de Barcelona aportara, a títol de 

dret de superfície, els terrenys necessaris per a la seva construcció. 

B) La Generació de places públiques concertades, per mitja 
de la construcció de nous equipaments promoguts per entitats 
d'iniciativa social 

• 2 residencies per a persones amb discapacitat psíquica 

profunda. 



• 1 residencia per a persones amb discapacitat psíquica lleugera 

o mit ja amb trastorns de conducta. 

• 6 residencies pera persones amb gran discapacitat física. 

• 2 centres d'atenció especialitzada de caire diürn per a 

persones amb gran discapacitat física. 

• 4 llars residencies pera persones amb malaltia mental. 

La Generalitat de Catalunya cooperara en el finan~ament de la construcció 

deis equipaments esmentats i concertara les places corresponents. 

L'Ajuntament de Barcelona facilitara a les entitats d'iniciativa social els 

drets de superfície necessaris per a la construcció d'aquests equipaments. 

El maxim de terrenys que es preveu és de 6 empla~aments, en la mesura que 

en la resta de projectes les entitats ja disposen del sol necessari. 

C} Altres acords de Cooperació per a la creació de places 

-A més, es convenio que en el període 2005-2007 s'impulsaran amb entitats 

d'iniciativa privada de caire social, projectes de llar residencia per a 

discapacitats psíquics o físics per un maxim de 368 places. 

- Així mateix, el Departament de Benestar i Família incrementara, 

mitjan~ant entitats privades, la cobertura pública de residencia assistida 

pera gent gran de la ciutat de Barcelona en un nombre aproximat de 1.366 

places durant el període 2005-2007. 



Com a resultat del desplegament d'aquest Conveni de Col.laboració, es 

preveu que la cobertura deis serveis socials d'atenció especialitzada a 

Barcelona sigui : 

Places Increment Cobertura 
Servei Cobertura 

existents 2005-2007 2007 

- Centre de dio per a gent gran 722 0,22 % 320 0,32% 

- Residencia assistida per a gent gran 2.768 0,85% 2.566 1,64% 

- Residencies per disminuns psíquics 64 6,6% 330 41% 

- Residencies per disminu·rts físics 101 10 % 252 35% 

- Llar residencia per malalts mentals 194 43 % 175 82% 

- Llars residencia físics i psíquics 401 22 % 368 42% 

I, a més hi hagi un increment deis següents equipaments: 

Servei Increment 2005-2007 

- Centres diürns pera grans discapacitats físics 140 places 

- Centres residencials de primera acollida per infancia en risc 100 places 

- Centres residencials d'acció educativa intensiva 1 centre 

- Centres residencials d'acció educativa per infancia en risc 100 places 

El Pla de Creació d'Equipaments d'Atenció Social Especialitzada a Barcelona 

(2005-2007), fruit del Conveni de Col.laboració entre la Generalitat 

I'Ajuntament, suposara un increment rellevant de serveis, places 

cobertures a la ciutat, en l'horitzó de fer efectiu l'objectiu d'atendre les 

necessitats de totes les persones en situació de risc social o dependencia. 

• De 38 a 40 nous equipaments, a més de les 368 places de llar 

residencia, per a persones amb discapacitat física o psíquica. 

• Aproximadament 4.539 noves places públiques de diferents 

serveis socials d'atenció especialitzada. 


