
Panel de Polítiques Públiques Locals  
de Gent Gran

DADES DEL MUNICIPI

Professional de 
referència

    - Càrrec

    - Mail de 
contacte

Nom del municipi

Província

 Barcelona

 Tarragona

 Lleida

 Girona



A. ORGANITZACIÓ I RECURSOS

1. Estructura i organització política

A1.1 Al seu Ajuntament hi ha una Regidoria amb competències específiques en 
matèria de gent gran?

 Sí, sense figurar la paraula "gent gran" en la denominació de la regidoria 

 Sí, figurant la paraula "gent gran" en la denominació de la regidoria

 No hi ha cap regidoria amb competències específiques en gent gran

A1.2 En cas afirmatiu, indiqui amb quines matèries comparteix regidoria:

 Cap, és una regidoria integrament 
dedicada a gent gran

 Joventut

 Serveis Socials 

 Alcaldia

 Educació

 Salut

 Cultura

 Participació ciutadana

 Igualtat

 Altres

Especifiqui altres

2. Estructura i organització tècnica

A2.1 Hi ha algun departament tècnic (servei o unitat)* especialitzat que 
centralitzi les actuacions en matèria de de gent gran?

 Sí

 No

En cas de disposar departament tècnic (servei o unitat), podria 
respondre les següents preguntes?

A2.2 Quina denominació té el departament tècnic, servei, unitat...?

A2.3 Quina és la seva naturalesa organitzativa?

 Departament, direcció, servei, àrea, oficina, etc.

 Organisme autònom

 Societat Municipal 

 Altres

Especifiqui altres



A2.4 De qui depèn? 

 D’Alcaldia 

 D'una Tinència d'Alcalde

 D'una Regidoria 

 Altres 

Especifiqui altres

A2.5 Amb quines matèries comparteix gestió(Serveis socials, joventut, etc.)

 Cap. Està íntegrament dedicada a gent gran

 Joventut 

 Serveis socials

 Alcaldia

 Educació

 Salut 

 Cultura

 Participació ciutadana

 Igualtat

 Altres

Especifiqui altres 
matèries 

compartides



A2.6 Durant l'últim any hi hagut relacions de coordinació entre les àrees de 
l'ajuntament dedicades a la gent gran i els serveis dedicats a la salut (CAPs, 
ambulatoris, hospitals, farmàcies ...?

Hi ha un Programa / projecte 
conjunt 

Sí, de forma 
ocasional



Sí, de forma continua



No 

Hi ha un Conveni de cooperació   

Es fa gestió de casos de forma 
transversal   

Es comparteix informació / dades   

Els tècnics / professionals realitzen 
activitats conjuntes (espais de 
coordinació, tallers, jornades, 
etc...)   

Hi ha un sistema d'informació per 
integrar dades entre diferents 
serveis serveis vinculats a gent 
gran (per exemple dades entre els 
serveis socials i de salut).   

Altres   
Especifiqui altres 

àrees

A2.7 Durant l'últim any s'han realitzat actuacions vinculades a la gent gran des 
d'altres àrees de l'ajuntament (actuacions de sensibilització, formació, 
projectes, etc.). Indiqueu quines àrees han treballat en temes de gent gran:

 Educació 

 Habitatge

 Gènere

 Esport

 Seguretat

 Mobilitat

 Joventut

 Participació

 Altres

Especifiqui altres 
àrees

3. Treballadors/es

A3.1 Podria indicar si el seu Ajuntament disposa de treballadors/es (amb 
funcions tècniques o similars*) dedicats a l'àmbit de la gent gran?

 Sí

 No



A3.2 Podria detallar, aproximadament, el nombre total de treballadors/es (amb 
funcions tècniques o similars) en l'àmbit de gent gran segons el seu vincle 
laboral? [En cas que no n'hi hagi escrigui 0]

Funcionari/a

Laboral 

Altres tipus de contractes

Total treballadors/es 

A3.3 Podria detallar, aproximadament, el nombre total de treballadors/es (amb 
funcions tècniques o similars) en l’àmbit de la gent gran segons el número 
d’hores setmanals que dediquen a aquesta tasca? [En cas que no n'hi hagi 
escrigui 0]

Menys de 10 hores setmanals

Entre 11 i 20 hores setmanals

Entre 20 i 30 hores setmanals 

Més de 30 hores setmanals

Total treballadors/es

A3.4 En l'estructura de personal de l'Ajuntament, existeix la figura de 
"Tècnic/a de Gent Gran"?

 Sí

 No

A3.5 En cas afirmatiu, podria indicar el nombre de tècnics de gent gran?

A3.6 El personal que treballa en temes de gent gran ha realitzat alguna 
formació específica sobre aquest àmbit durant l'últim any?

 Sí

 No



A3.7 En cas afirmatiu, podria indicar quin tipus de formació han rebut?

 En temes vinculats a la gestió de la dependència (LAPA, PIA, SAD ...)

 En temes vinculats a l'envelliment actiu (promoció autonomia personal, relacions socials, 
participació...)

 En temes-problemes puntuals (maltractament, seguretat, solitud ...)

 Per millorar l'atenció de demandes i necessitats de les persones grans (ex: atenció 
centrada en les persones, histories de vida ...)

 Per millorar les demandes i necessitats dels propis professionals que intervenen en 
l'atenció (gestió emocional, autocontrol, lideratge, mediació ...)

 Per millorar la gestió general dels serveis (planificació, avaluació, anàlisis de dades, 
Tics's ...)

 Altres

Especifiqui altres

A3.8 Durant l'últim any s'han realitzat canvis en relació al total de la plantilla 
de personal vinculada a temes de gent gran?

 Sí, ha augmentat el nombre de treballadors dedicats a temes de gent gran

 Sí, ha disminuït el nombre de treballadors dedicats a temes de gent gran

 No, no hi ha hagut canvis

A3.9 Durant l'últim any s'han realitzat canvis en relació a les hores dedicades 
pel total del personal a temes de gent gran?

 Sí, han augmentat les hores dedicades a temes de gent gran

 Sí, Han disminuït les hores dedicades a temes de gent gran

 No, no hi ha hagut canvis

OBSERVACIONS SOBRE BLOC ORGANITZACIÓ I RECURSOS
Si ho creu convenient, aprofiti aquestes línies per a expressar qualsevol 
observació o aclariment que consideri rellevant sobre aquest bloc.



B. GESTIÓ I PLANIFICACIÓ

B1 Des de la constitució del nou equip de govern el 2015 fins al dia d'avui, 
podria indicar quins han estat els tres objectius prioritaris en l'àmbit de gent 
gran?  [De les següents opcions marqui'n només 3 i ordeni-les segons la seva 
importància].

Atenció a persones grans en situació de dependència 
(Implementació de la Llei de Autonomia i Dependència, Serveis 
d'Atenció Domiciliària...)



Primer 
objectiu



Segon 
objectiu



Tercer 
objectiu

Promoció de l'envelliment actiu i saludable (prevenció i formació en 
salut, actuacions d'oci i cultura, promoció de l'exercici físic...)

  

Millora en la gestió i l'organització de l'administració municipal 
(millorar sistemes d'informació, planificació, formació de recursos 
humans...)

  

Promoció i enfortiment de la participació i les relacions socials 
(òrgans i processos participatius, voluntariat, associacionisme...)

  

Actuacions per a situacions de risc social (pobresa, aïllament social, 
dones...)

  

Adequació d’infraestructures i serveis (accessibilitat, equipament 
públic i habitatge, informació...)

  

No hi ha objectius ni línies estratègiques definits (marcar només 
com a primer objectiu)

  

B2 Existeix algun pla vigent que planifiqui i coordini el conjunt d’actuacions en 
matèria de gent gran que es desenvolupen al seu l’Ajuntament?

 Sí, existeix un pla específic de gent gran

 Sí, la planificació està inclosa en diversos plans sectorials (serveis socials, dones, 
esports, etc.)

 Sí, existeixen plans més generals que incorporen específicament objectius de gent gran 
(Ex: pla d'acció municipal, pla de mandat, pla estratègic de ciutat, etc.)

 No hi ha cap tipus de pla que coordini les actuacions de gent gran

 Altres situacions

Especifiqui altres

B3 La planificació ha estat dissenyada seguint estratègies d'envelliment actiu 
(ex. recomenacions de l' Organització Mundial de la Salut)? 

 Sí

 No

 Altres

Especifiqui  altres



B4 S'està pensant en elaborar o revisar un pla específic de gent gran?

 Si, es preveu elaborar un pla nou

 Si, es preveu revisar el pla existent

 No

B5 Durant l'últim any, el seu Ajuntament ha realitzat alguna de les següents 
actuacions per obtenir informació sobre les necessitats i demandes en matèria 
de gent gran? 

 Estudis puntuals sobre gent gran

 Utilització de metodologies per detectar demandes i necessitats particulars (Exemple: 
històries de vida)

 Enquestes de satisfacció d’usuaris 

 Aplicació d’un sistema d’indicadors pel seguiment i/o avaluació de les actuacions de gent 
gran

 Informació periòdica proporcionada per una institució especialitzada de l'Ajuntament 
(p.e. Observatori)

 Reunions de treball amb entitats del tercer sector per a recollir demandes i propostes

 Experiències i coneixements compartits amb professionals i/o entitats vinculades a la 
gestió (círcols de comparabilitat, xarxes, reunions ...)

 Dades aportades per altres serveis de l'ajuntament (salut, habitatge ...)

 Informació aportada per voluntaris/empreses de gestió...

 No s'ha realitzat cap actuació per obtenir informació

 Altres

Especifiqui altres

B6 El seu Ajuntament disposa d’informació estadística actualitzada de les 
persones grans en les següents situacions? [possibilitat de marcar més d'una 
opció]

 Distribució territorial de la població de gent gran

  Població sobreenvellida

 Persones amb necessitat de serveis (teleassistència...)

 Població de gent gran en situació de pobresa

 Persones grans que viuen soles i/o persones grans en situació d'aïllament

 Persones soles amb pèrdua d'autonomia 

 Persones amb tramitació de recursos de l’ICASS

 Cuidadors/es familiars sense PIA (Programa Individual d'Atenció)

 Localització d'habitatge en situació de risc

 No es disposa d'aquest tipus d'informació

 Altres

Especifiqui altres



B7 El seu Ajuntament utilitza les Tics per alguna de les següents actuacions? 
[possibilitat de marcar més d'una opció]

 Eines on-line i aplicacions adaptades a les persones grans que faciliten la comunicació i 
l'accés a la informació des de casa

 Integració de dades amb altres serveis (ex. Serveis socials, salut, habitatge ...)

 Dades en temps real pel seguiment de serveis i necessitats d'usuaris (ex. Incidències 
serveis àpats a domicili)


Eines telemàtiques de seguiment i control on-line del servei (ex: softwares o aplicatius 
per la avaluació de persones dependents; per a la atenció domiciliaria; geolocalització 
de les persones...)

 Teleatenció als usuaris/es -no teleassistència- (videoconferència, formació, diagnòstic i 
tractament online...)

 No s'utilitzen

 Altres

Especifiqui altres

OBSERVACIONS SOBRE BLOC GESTIÓ I PLANIFICACIÓ
Si ho creu convenient, aprofiti aquestes línies per a expressar qualsevol 
observació o aclariment que consideri rellevant sobre aquest bloc.



C. ACTUACIONS

1. Actuacions de promoció social

Activitats de promoció i estímul del desenvolupament individual

C1.1 Durant l'últim any, en quines de les següents activitats de promoció i 
estímul del desenvolupament individual ha intervingut el seu Ajuntament? [En 
cas afirmatiu marqui tantes opcions com sigui necessari]

Actuacions de formació 
permanent (accés a les TIC, 
idiomes...) 



Sí, l'Ajuntament 
sol



Sí, l'Ajuntament 
amb altres ens 
governamentals



Sí, l'Ajuntament 
amb entitats no 
governamentals



No ha 
intervingut

Cursos de prevenció en temes 
de salut (tallers de memòria, 
cursos d'alimentació saludable, 
educació emocional...)

   

Accions destinades a fomentar 
l'activitat física en la gent gran 
(gimnàstica bàsica, 
«passejades» culturals o en 
espais naturals…)

   

Actuacions d'oci i cultura 
(concerts, teatre, cinefòrums, 
celebracions, festes...)

   

Punts d'informació i 
assessorament (apoderament, 
drets i deures, recursos 
municipals, eines, serveis...)

   

Adequació del material 
divulgatiu, informació de 
qualitat i varietat de canals de 
transmissió

   

Suport a l'etapa de transició cap 
a la jubilació (cursos, 
assessorament...)

   

Altres activitats de promoció i 
estímul del desenvolupament 
individual

   

Especifiqui altres



C1.2 Respecte dels dos últims anys, podria valorar com ha evolucionat l'oferta 
d’actuacions de promoció i estímul del desenvolupament individual 
desenvolupades pel seu municipi?

Actuacions de formació permanent (accés a les 
TIC, idiomes...) 



Han augmentat



Han disminuït



S’han 
mantingut igual

Cursos de prevenció en temes de salut (tallers 
de memòria, cursos d'alimentació saludable, 
educació emocional...)

  

Accions destinades a fomentar l'activitat física 
en la gent gran (gimnàstica bàsica, 
«passejades» culturals o en espais naturals…)

  

Actuacions d'oci i cultura (concerts, teatre, 
cinefòrums, celebracions, festes...)

  

Punts d'informació i assessorament 
(apoderament, drets i deures, recursos 
municipals, eines, serveis...)

  

Adequació del material divulgatiu, informació de 
qualitat i varietat de canals de transmissió

  

Suport a l'etapa de transició cap a la jubilació 
(cursos, assessorament...)

  

Altres activitats de promoció i estímul del 
desenvolupament individual

  



Promoció i enfortiment de les relacions socials

C1.3 Durant l'últim any, en quines de les següents activitats de promoció i 
enfortiment de les relacions socials ha intervingut el seu Ajuntament? [En cas 
afirmatiu marqui tantes opcions com sigui necessari]

Actuacions de foment de les 
relacions Intergeneracionals



Sí, l'Ajuntament 
sol



Sí, l'Ajuntament 
amb altres ens 
governamentals



Sí, l'Ajuntament 
amb entitats no 
governamentals



No ha 
intervingut

Actuacions de suport al teixit 
associatiu

   

Accions comunitàries amb gent 
gran (treball comunitari, pla de 
desenvolupament comunitari...)

   

Projectes de "Banc del temps", 
bon veïnatge i altres accions de 
suport mutu amb gent gran

   

Promoció del voluntariat dins de 
les associacions de gent gran

   

Actuacions de promoció de la 
convivència en la diversitat 
(parelles lingüístiques, 
programes antirumors...)

   

Promoció d'habitatge compartit 
(programa "Viure i conviure"...)

   

Actuacions de millora de 
l'entorn físic i la mobilitat

   

Horts urbans i altres accions de 
relació amb l'entorn

   

Campanyes de sensibilització 
sobre el col·lectiu 
(reconeixement de valors, 
aportacions, ...)

   

Altres activitats de promoció i 
enfortiment de les relacions 
socials

   

Especifiqui altres



C1.4 Respecte dels dos últims anys, podria valorar com ha evolucionat l'oferta 
d’actuacions de promoció i enfortiment de les relacions socials desenvolupades 
pel seu municipi?

Actuacions de foment de les relacions 
Intergeneracionals



Han augmentat



Han disminuït



S’han 
mantingut igual

Actuacions de suport al teixit associatiu   

Accions comunitàries amb gent gran (treball 
comunitari, pla de desenvolupament 
comunitari...)

  

Projectes de banc del temps, bon veïnatge i 
altres accions de suport mutu amb gent gran

  

Promoció del voluntariat dins de les associacions 
de gent gran

  

Actuacions de promoció de la convivència en la 
diversitat (parelles lingüístiques, programes 
antirumors...)

  

Promoció d'habitatge compartit (programa 
"Viure i conviure"...)

  

Actuacions de millora de l'entorn físic i la 
mobilitat

  

Horts urbans i altres accions de relació amb 
l'entorn

  

Campanyes de sensibilització sobre el col·lectiu 
(reconeixement de valors, aportacions...)

  

Altres activitats de promoció i enfortiment de 
les relacions socials

  



Promoció de la participació ciutadana

C1.5 En relació al projecte Ciutat Amiga de la Gent Gran, indiqui si el seu 
municipi:

 Ha estat reconegut com Ciutat Amiga de la Gent Gran.

 El projecte es troba en fase de desenvolupament.

 El projecte no ha estat desenvolupat. 

 Altre situació 

Especifiqui altre 
situació

C1.6 Durant l'últim any, s'ha generat algun procés* de participació ciutadana 
en actuacions de gent gran amb procediments i metodologies sistemàtiques 
per a facilitar la participació?

 Sí

 No

C1.7 En cas afirmatiu, quants processos participatius hi ha hagut?

C1.8 Podria indicar si el seu Ajuntament disposa d’algun òrgan* participatiu de 
gent gran?

 Sí

 No

C1.9 En cas afirmatiu, quants òrgans participatius de gent gran hi ha vigents?

C1.10 Durant l'últim any, el seu municipi ha impulsat algun altre mecanisme* 
participatiu per a la gent gran?

 Sí

 No

C1.11 En cas afirmatiu, podria especificar de quin tipus de mecanisme es 
tracta?



C1.12 Respecte dels dos últims anys, podria valorar com ha evolucionat l'oferta 
d’actuacions de participació desenvolupades pel seu municipi?

Processos 

Han augmentat



Han disminuït



S’han 
mantingut igual

Òrgan   



2. Actuacions vinculades a l’atenció de les 
persones en situació de dependència i altres 
actuacions de suport a la gent gran

C2.1 Durant l'últim any, l’Ajuntament ha intervingut en accions específiques en: [En 
cas afirmatiu marqui tantes opcions com sigui necessari]

Circuits i protocols d'atenció al ciutadà 

Sí, 
l'Ajuntament 

sol



Sí, 
l'Ajuntament 

amb altres ens 
governamentals



Sí, 
l'Ajuntament 

amb entitats no 
governamentals



No ha 
intervingut

Transport públic per majors de 65 
anys (descomptes en transport i 
altres activitats)

   

Programes de mobilitats i transport 
adaptats. 

   

Serveis de biblioteca per a persones 
grans o amb mobilitat reduïda

   

Accions informatives i iniciatives 
legals per tal d'evitar el 'mobbing' 
immobiliari

   

Suport econòmic i tècnic per a la 
rehabilitació i l'adaptació d'habitatges

   

Promoció d'habitatge públic adaptat    

Menjadors per a gent gran    

Centres de dia    

Habitatges tutelats per a gent gran    

Residències assistides    

Altres actuacions vinculades a 
dependència i suport a la gent gran

   

Especifiqui altres



C2.2 Respecte dels dos últims anys, podria valorar com ha evolucionat l'oferta 
d’actuacions de persones en situació de dependència i altres actuacions de 
suport a la gent gran desenvolupades pel seu municipi?

Circuits i Protocols d'atenció al ciutadà 

Han augmentat



Han disminuït



S’han mantingut 
igual

Transport públic per majors de 65 anys 
(descomptes en transport i altres activitats)

  

Programes de mobilitats i transport adaptats.   

Serveis de biblioteca per a persones grans o 
amb mobilitat reduïda

  

Accions informatives i iniciatives legals per tal 
d'evitar el 'mobbing' immobiliari

  

Suport econòmic i tècnic per a la rehabilitació i 
l'adaptació d'habitatges

  

Promoció d'habitatge públic adaptat   

Menjadors per a gent gran   

Centres de dia   

Habitatges tutelats per a gent gran   

Residències assistides   

Altres actuacions vinculades a dependència i 
suport a la gent gran

  

C2.3 Durant l'últim any, l'Ajuntament ha intervingut en els següents Serveis 
d'Atenció Domiciliària?  [En cas afirmatiu marqui tantes opcions com sigui necessari]

Ajuda a domicili 

Sí, l'Ajuntament 
sol



Sí, l'Ajuntament 
amb altres ens 
governamentals



Sí, l'Ajuntament 
amb entitats no 
governamentals



No ha 
intervingut

Teleassistència    

Àpats a domicili    

Neteja (no de xoc)    

Acompanyaments puntuals 
(per a fer gestions o anar al 
metge)

   

Arranjaments de la llar    

Ajuda tècnica    

Serveis d'atenció personal 
(perruqueria, podologia, 
fisioteràpia...)

   

Altres serveis d'atenció 
domiciliària

   



Especifiqui altres 
serveis

C2.4 Respecte dels dos últims anys, podria valorar com ha evolucionat l'oferta 
d’actuacions d'atenció domiciliària desenvolupades pel seu municipi?

Ajudes a domicili 

Han augmentat



Han disminuït



S’han mantingut 
igual

Teleassistència   

Àpats a domicili   

Neteja (no de xoc)   

Acompanyaments puntuals (per a fer gestions o 
anar al metge)  

  

Arranjaments de la llar   

Ajuda tècnica   

Serveis d'atenció personal (perruqueria, 
podologia, fisioteràpia...)

  

Altres serveis d'atenció domiciliària   

C2.5 Podria indicar el nombre aproximat d'usuaris atesos durant el 2017*  
MAJORS de 65 anys? Sisplau diferenciï si són persones dependents (SAD 
"dependència") o usuaris no dependents (SAD "altres") [en cas que no n'hi hagi 
escriure 0]

SAD DEPENDÈNCIA** (Majors de 65 anys)

SAD ALTRES** (Majors de 65 anys)

*En cas que les dades no siguin anuals, especificar el periode [trimestral, et.c] **Entenem per 
"SAD dependència" els usuaris atesos definits segons la LAPAD   "SAD altres" són els usuaris 
atesos que no estan inclosos a la LAPAD

SAD TOTAL (Majors de 65 anys)

Si ho creu convenient, realitzi algun aclariment que consideri rellevant sobre 
aquesta pregunta



C2.6 Podria indicar el nombre aproximat d'usuaris atesos durant el 2017 
MENORS de 65 anys? Sisplau diferenciï si són persones dependents (SAD 
"dependència") o usuaris no dependents (SAD "altres") [en cas que no n'hi hagi 
escriure 0]

SAD DEPENDÈNCIA* (Menors de 65 anys)

SAD ALTRES* (Menors de 65 anys)

*En cas que les dades no siguin anuals, especificar el periode [trimestral, et.c] **Entenem per 
"SAD dependència" els usuaris atesos definits segons la LAPAD   "SAD altres" són els usuaris 
atesos que no estan inclosos a la LAPAD

SAD TOTAL (Menors de 65 anys)

Si ho creu convenient, realitzi algun aclariment que consideri rellevant sobre 
aquesta pregunta

C2.7 Podria indicar si hi ha usuaris que realitzin copagament pels serveis 
d'atenció domiciliària que reben?

Ajuda a domicili 

Sí, modulats 
segons renta


Sí


No

Teleassistència   

Àpats a domicili   

Neteja (no de xoc)   

Acompanyaments puntuals (per a fer gestions 
o anar al metge)

  

Arranjaments de la llar   

Ajuda tècnica   

Serveis d'atenció personal (perruqueria, 
podologia, fisioteràpia...)

  

Altres serveis d'atenció domiciliària   



C2.8 Al seu Ajuntament s'ha externalitzat alguna part de la gestió dels serveis 
d'atenció domiciliària? 

Ajuda a domicili 

Sí, parci
alment



Sí, la 
totalitat


No

Teleassistència   
Àpats a domicili   
Neteja (no de xoc)   
Acompanyaments puntuals (per a fer gestions o anar al metge)    
Arranjaments de la llar    
Ajuda tècnica   
Serveis d'atenció personal (perruqueria, podologia, fisioteràpia...)   
Altres serveis d'atenció domiciliària   

OBSERVACIONS SOBRE ACTUACIONS VINCULADES A L'ATENCIÓ DE LES 
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I ALTRES ACTUACIONS DE SUPORT 
A LA GENT GRAN
Si ho creu convenient, aprofiti aquestes línies per a expressar qualsevol 
observació o aclariment que consideri rellevant sobre aquest apartat



3. Suport a les famílies cuidadores

C3.1 Durant l'últim any, podria indicar si el seu Ajuntament ha realitzat algun 
tipus de suport a les famílies cuidadores de gent gran amb dependència? [En 
cas afirmatiu marqui tantes opcions com sigui necessari]

Activitats de formació per a familiars 

Sí, 
l'Ajuntament 

sol



Sí, 
l'Ajuntament 

amb altres ens 
governamentals



Sí, 
l'Ajuntament 

amb entitats no 
governamentals



No ha 
intervingut

Cursos de formació per a 
cuidadors/es no familiars

   

Prestacions econòmiques (excepte les 
reconegudes per la Llei de 
Dependència)

   

Serveis d'ajuda a domicili    

Grups de suport o ajuda mútua    

Altres    

Especificar altres

C3.2 En quins temes han rebut formació als cuidadors?

 Formació en cures directes a persones dependents (higiene, alimentació, desplaçament, 
caigudes, etc.)

 Formació sobre condicions i conceptes bàsics de la vellesa (conceptes sobre envelliment 
i dependència, sociodemografia, etc.)

 Formació en temes / problemes puntuals (maltractament, inseguretat, sexualitat, etc.)

 Formació sobre recursos disponibles: teleassistència, residències, llei dependència, etc.)

 Formació per potenciar relacions socials (mediació, participació, dinamització social, 
etc.) 

 Formació per 'cuidar els cuidadors' (preparació emocional, etc.) 

 Altres

Especificar altres



C3.3 Respecte dels dos últims anys, podria valorar com ha evolucionat l'oferta 
d’actuacions de suport a les famílies cuidadores desenvolupades pel seu 
municipi?

Activitats de formació per a familiars 

Han augmentat



Han disminuït



S’han mantingut 
igual

Cursos de formació per a cuidadors/es no 
familiars

  

Prestacions econòmiques (excepte les 
reconegudes per la Llei de Dependència)

  

Serveis d'ajuda a domicili   

Grups de suport o ajuda mútua   

Altres   



4. Actuacions en situacions de risc social

C4.1 Durant l'últim any, l’Ajuntament ha intervingut en programes específics 
per a la gent gran davant les següents situacions de risc social? [Marqui només 
aquelles opcions on el seu Ajuntament intervingui en actuacions programades i 
realitzades de forma sistemàtica per a la gent gran].

Pobresa 

Sí, l'Ajuntament sol



Sí, l'Ajuntament 
amb altres ens 
governamentals



Sí, l'Ajuntament 
amb entitats no 
governamentals



No ha intervingut

Maltractament    

Solitud / 
Aïllament social

   

Immigració    

Fragilitat    

Inseguretat 
(Frau, etc.)

   

Pobresa 
energètica

   

Discriminació per 
edat

   

Habitatge 
(Desnonaments, 
etc.)

   

Altres    

Especifiqui altres



C4.2 Respecte dels dos últims anys, podria valorar com ha evolucionat 
l'oferta d’actuacions de situació de risc socials desenvolupades pel seu 
municipi?

Pobresa 

Han augmentat



Han disminuït



S’han mantingut igual

Maltractament   

Solitud / Aïllament 
social

  

Immigració   

Fragilitat   

Inseguretat (Frau, 
etc.)

  

Pobresa energètica   

Discriminació per 
edat

  

Habitatge 
(Desnonaments, etc.)

  

Altres   

C4.3 Quin tipus d'accions ha realitzat en relació a la solitud / aïllament?

 Pla / programa específic que inclou accions sobre solitud (ex: pla gent gran ...)

 Actuacions d'acompanyament (atenció a domicilis)

 Promoció d'activitats en espais de socialització (casals, biblioteques ...)

 Xarxes de voluntaris / entitats (xarxes de voluntaris, Radars: Sempre Acompanyats, 
associacions culturals ...)

 Actuacions comunitàries amb altres àrees

 Utilització Tics (com el projecte Vincles de Barcelona, ...)

 Menjadors socials (projecte Àpats en companyia)

 Altres

Especifiqui altres



5. Pressupost

C5.1 Existeix una dotació pressupostària específica de gent gran en els 
pressupostos municipals?

 Sí

 No

 Altra situació

Especifiqui altre 
situació

C5.2 Podria indicar, de manera orientativa i en percentatges, d'on provenen els 
recursos econòmics en matèria de gent gran? [En cas que no n'hi hagi escrigui 0]

Recursos del propi de l'Ajuntament %

Transferències d'altres administracions %

Total:    100 %

Altres fonts de finançament %

Especifiqui altres fonts de finançament

Observacions/ aclariments

C5.3 Podria indicar, de manera orientativa i en percentatges, quin % del total 
de recursos econòmics que es destinen a les actuacions de gent gran en el seu 
municipi correspon a cada una d'aquestes activitats? [En cas que no n'hi hagi 
escrigui 0]

Activitats vinculades a la promoció social (participació, formació, etc.) %

Activitats vinculades a l’atenció de la dependència (SAD, etc) %

Total:    100 %

Activitats vinculades a situacions de risc social (pobresa, solitud, etc.) %

Observacions/ aclariments



C5.4 Quina ha estat la variació del pressupost municipal destinat a gent gran el 
2017 respecte de l'any anterior?

El pressupost total municipal destinat a 
gent gran 

Ha augmentat



S'ha reduït



S'ha mantingut el 
pressupost 

El pressupost destinat exclusivament a 
promoció social

  

El pressupost destinat exclusivament a 
persones en situació de dependència

  

El pressupost destinat exclusivament  a 
situacions de risc social

  

C5.5 En termes relatius, podria valorar, aproximadament, en quina proporció 
s'ha reduït el pressupost total de gent gran entre els anys 2016 i 2017?

 entre un 1 i un 5%

 entre un 6 i un 10%

 entre un 11 i un 15%

 entre un 16 i un 20%

 entre un 21 i un 25%

 entre un 25 i un 30%

 fins a un 40%

 fins a un 50%

 fins a un 60%

 fins a un 70%

 fins a un 80%

 fins a un 90%

 s'ha reduït el 100%

 No sap

C5.6 En termes relatius, podria valorar com ha estat la reducció del pressupost 
total en relació a altres polítiques?

 Similar a altres polítiques del municipi

 Major que a altres polítiques del municipi 

 Menor que a altres polítiques del municipi 

 No es pot valorar



D. RECOLZAMENT I XARXES

1. Organismes governamentals

D1.1 Indiqui quin tipus de suport ha rebut el seu Ajuntament en matèria de 
gent gran per part dels següents organismes governamentals durant l'últim 
any. 

Unió Europea 

Finançament 



Formació 



Assessorament, 
suport tècnic 



Altres tipus 
suport



Cap suport 

Govern central     

Generalitat de 
Catalunya 

    

Diputació     

Consell Comarcal     

Consorci     

Mancomunitat     

Altres entitats 
governamentals

    

Especifiqui els altres suports/entitats

D1.2 Podria valorar com ha anat evolucionant el suport rebut pels diferents ens 
supramunicipals en els últims 2 anys?

Unió Europea 

Ha augmentat



S'ha mantingut igual 



Ha disminuït

Govern Central   

Generalitat de Catalunya   

Diputació   

Consell Comarcal   

Consorci   

Mancomunitat   

Altres entitats Governamentals   



D1.3 Quin és l’ens públic de referència al qual s’adreça amb més freqüència 
quan necessita assessorament en temes de gent gran? [De les següents opcions 
marqui un màxim de 3 ens públics ordenats segons la seva importància].

Un altre Ajuntament 

Primer



Segon



Tercer

El Consell Comarcal   

La Diputació   

Departament de Benestar Social i Família 
(Generalitat)

  

Altres   

Especifiqui els altres ens

2. Organismes no governamentals 

D2.1 Al seu municipi hi ha associacions locals de gent gran?

 Sí

 No

D2.2 En cas afirmatiu, podria indicar el nombre d'associacions locals de 
gent gran?

D2.3 Quins són els actors de referència als quals s’adreça amb més freqüència 
per desenvolupar actuacions dedicades a la gent gran? [De les següents opcions 
marqui un màxim de 3 actors ordenats segons la seva importància].

Sindicats 

Primer



Segon



Tercer

Associacions de veïns   

Entitats de gent gran   

Entitats religioses vinculades a esglésies   

Altres entitats del tercer sector   

Empreses privades   

Entitats acadèmiques o d'investigació   

Fundacions i/o Obres socials d'entitats 
financeres

  

Altres   

Especifiqui altres



OBSERVACIONS SOBRE BLOC RECOLZAMENT I XARXES
Si ho creu convenient, aprofiti aquestes línies per a expressar qualsevol 
observació o aclariment que consideri rellevant sobre aquest bloc.



E. AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES LOCALS

E1 Durant l'últim any, s'ha realitzat algun tipus d'avaluació de les polítiques de 
gent gran al seu Ajuntament?

 Si, avaluació integral dels serveis i programes

 Si, avaluació d’alguns serveis i programes

 No

E2 En cas afirmatiu, podria indicar quin tipus d'avaluació s'ha realitzat?

 Interna

 Externa

 Mixta

E3 En cas afirmatiu, podria indicar quin tipus d'avaluació s'ha realitzat?

 D’implementació o de procés

 D'impacte

 Altres tipus d'avaluació

Especifiqui altres

Avaluació
La valoració de les intervencions dels organismes públics segons els seus productes i 
els seus impactes, en relació a les necessitats que pretenen satisfer, i orientada a 
proveir informació rigorosa, basada en evidències, per a la presa de decisions 
(Comissió Europea, 2007).

Avaluació Interna
Avaluació encarregada a una persona o unitat del propi Ajuntament (ja sigui 
preexistent –com una unitat d’anàlisi– o incorporada expressament per fer-se càrrec 
de l’avaluació).

Avaluació Externa
Avaluació encarregada a una organització externa (una consultora privada, un 
departament universitari o centre de recerca, una organització sense ànim de lucre, un 
investigador a títol individual); ja sigui mitjançant contractació directa o per concurs.

Avaluació Mixta
Avaluació realitzada de forma col·laborativa entre el propi Ajuntament i una 
organització externa.



E4 Podria indicar el seu grau d’acord en relació a les afirmacions següents?

Els instruments i recursos de gent gran de l’Ajuntament estan 
adaptats per donar resposta a les demandes de la ciutadania



Molt 
d’acord



Bastant 
d’acord



Poc 
d’acord



Gens 
d’acord

En les polítiques de gent gran predominen les actuacions 
reactives (gestionar el "dia a dia", "apagar incendis") davant 
d'actuacions més planificades

   

Els diferents nivells de govern es coordinen de forma adequada 
pel que fa a les actuacions de gent gran (Diputació, Generalitat 
de Catalunya...) 

   

Les estructures de l'Ajuntament treballen habitualment de 
forma transversal i coordinada en temes de gent gran

   

L’Ajuntament té recursos i eines per a detectar les noves 
necessitats en matèria de gent gran

   

Hi ha idees innovadores per a afrontar els nous reptes que 
planteja l'envelliment

   

Hi ha un acord polític que dóna continuïtat a la política de gent 
gran

   

Els reptes més importants que planteja la gent gran estan 
inclosos a l‘agenda política

   

El teixit associatiu intervé de manera activa en les actuacions 
relacionades amb la gent gran

   

En els últims anys la tendència ha estat la tercerització (serveis 
prestats per empreses externes a l'Ajuntament) dels serveis de 
gent gran prestats pel municipi

   

Les persones grans s’impliquen en les actuacions en matèria de 
gent gran de l’Ajuntament

   

Les polítiques municipals de gent gran depenen de les 
estratègies o el suport d’altres entitats governamentals

   



OBSERVACIONS SOBRE el BLOC AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES LOCALS
Si ho creu convenient, aprofiti aquestes línies per a expressar qualsevol 
observació o aclariment que consideri rellevant sobre aquest bloc.

F. BONES PRÀCTIQUES

De totes les experiències que ha dut a terme durant el 2017, n'hi ha alguna que 
consideri especialment innovadora i que pugui esdevenir referent per a altres 
ajuntaments? En cas afirmatiu, digui'ns quina. [Nom i una petita descripció]



G. DADES DE CONTACTE

*En cas de necessitar algun dubte, aclariment o verificació voldríem 
saber qui ha contestat el qüestionari, i, si pot ser, que ens faciliti una 
direcció de mail per si hi hem de contactar. 

* Nom

* Cognoms

* Càrrec

* Correu electrònic

Abans d’enviar aquesta enquesta pot imprimir-la  per revisar-la.  

(recordi prémer enviar abans de tancar el navegador)

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ!

Per a qualsevol consulta pot adreçar-se directament a la Coordinació 
del Panel mitjançant el correu electrònic: panel@pisunyer.org o telèfon: 

934.527.115.


