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PRESENTACIÓ I FITXA TÈCNICA
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Des de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona s’ofereix

suport als serveis socials municipals per a la seva millora i modernització, d’acord amb la Llei estatal de promoció de l’autonomia

personal; la Llei catalana de serveis socials (Llei 12/2007, d’11 d’octubre) i la Llei de drets i les oportunitats en la infància i

l’adolescència (Llei 14/2010, del 27 de maig). Una de les línies de treball és la del suport tècnic dels serveis d’atenció

domiciliària (SAD).

En el marc del Catàleg de Serveis 2016 es desenvolupa un estudi quantitatiu per avaluar la qualitat del servei d’atenció

domiciliària des del punt de vista dels usuaris de 14 municipis del Vallès Oriental i de llurs familiars.

Els resultats es centren els següents eixos de treball::

1) Les característiques de la població entrevistada: Per una banda, es detalla quin és el perfil d’usuaris/àries del servei,

quina edat tenen, quin és el seu nucli de convivència i quin grau de dependència i autonomia presenten. Per altra banda,

en cas que les persones tinguin un/a cuidador/a es presenta el perfil d’aquests: el sexe, edat, el parentesc que tenen

amb l’usuari/a i quant de temps hi dediquen a la seva cura. En tercer lloc, es defineix com és la xarxa de suport de les

persones usuàries (familiars que en tenen cura, altres ajudes particulars - de serveis socials, o si només disposen del

SAD.

2) Les característiques del servei d’ajuda a domicili, incloent l’antiguitat del servei, la intensitat, si aquest és o no de

pagament i les tasques que té assignades el treballador familiar.

3) L’avaluació del servei d’assistència domiciliària per part de les persones usuàries en els 5 eixos programàtics:

personalització, professionals, coordinació i funcionament, impacte i eficiència i satisfacció.

4) Dins de cada eix s’inclou un apartat d’altres observacions que recull les manifestacions més rellevants que han aportat

les persones usuàries i familiars en relació al servei i un indicador de satisfacció global per a cada eix i pel servei en

general.

5) Finalment, es presenten les conclusions dels resultats obtinguts.

Totes les variables es presenten analitzades pels segments de població més rellevants.

PRESENTACIÓ
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 Tècnica d’investigació: Entrevistes presencials assistides per ordinador (CAPI) i entrevistes telefòniques assistides per

ordinador (CATI), segons preferència de la persona entrevistada.

 Univers d’estudi: Persones usuàries del Servei d'Assistència a Domicili de 14 municipis del Vallès Oriental.

 Número d’entrevistes: 342 entrevistes.

FITXA TÈCNICA

 Marge d’error: ± 2,1% per un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5, en el supòsit de mostreig aleatori simple.

Presencial 196 57,3

Telefònic 146 42,7

Usuari 255 74,6

Cuidador 87 25,4

342

MÈTODE

ENTREVISTAT

TOTAL

418

404

342

21

2

1

32

6

14

7

7

342

81,8

84,7

DISPONIBLES

Vàlides

% Sobre el total entrevistes objectiu

NO DISPONIBLES

ENTREVISTES REALS

Negatives

No localitzat

% Sobre el total entrevistes disponibles

Residència fora Vallès

No contactats

Malaltia

Traspassos

Hospitalització

ENTREVISTES OBJECTIU
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 Qüestionari: El qüestionari inclou un total de 60 preguntes. 54 preguntes són tancades (13 dicotòmiques, 38 de resposta

única i 3 de resposta múltiple i 6 són obertes.

A més, el qüestionari inclou 4 preguntes pels cuidadors/res i 1 de filtre. Després de cada eix, s’incloïa un apartat perquè

les persones usuàries fessin observacions.

 Durada de les entrevistes. La distribució de la durada de les entrevistes és la que es detalla a continuació:

 Treball de camp: Les entrevistes s’han portat a terme entre el 13 d’octubre i el 15 de novembre de 2016.
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CARACTERÍSTIQUES DE LA 

POBLACIÓ ENTREVISTADA
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24,9

75,1

Homes Dones

PERFIL DE LES PERSONES USUÀRIES

TRES QUARTES PART DE LES PERSONES USUÀRIES SÓN DONES I LA MAJORIA TENEN MÉS DE 75 ANYS

Viure sol o en parella és la situació més habitual, tot i que un 17,8% conviu amb altres familiars de manera estable en un domicili

EDATSEXE

NUCLI DE CONVIVÈNCIA SERVEI/PROVEÏDOR

34,8

64,6

0,6

Dependència Social Infància

43,9

31,0

17,8

5,6
1,8

Sol/a En parella Familiars
estable

Parella i
familiars

Altres

9,9
14,0

42,4

33,6

Menys de  65 Entre 65 i 75 Entre 75 i 85 Més de 85
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18,4 19,3

42,1

19,3

Sense
dificultats

Amb alguna
dificultat

Amb moltes
dificultats

No surt de
casa

AUTONOMIA PER SORTIR AL CARRER*

PERFIL DE LES PERSONES USUÀRIES

GRAU DE DEPENDÈNCIA RECONEGUT

Sí

No

NS/NC

n= 155

45,344,7

9,9

QUASI LA MEITAT DE LES PERSONES 

USUÀRIES PRESENTA ALGUN GRAU DE 

DEPENDÈNCIA RECONEGUT.

Només un 18,4% de les persones entrevistades surt al 

carrer sense dificultat i, contràriament, el 19,3% no 

surt de casa.

20,6 22,6

30,3
26,5

Dependència
moderada

Dependència
severa

Gran
dependència

No sap el
grau

*Un 0,9 no ha volgut contestar aquesta pregunta
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PERFIL DE LES PERSONES CUIDADORES
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17,2
11,5

14,9

39,1

17,2

No en té Moderada Severa Gran dep. NS/NC

11,5

29,9 31,0
27,6

De 30 a 44 De 45 a 59 De 60 a 75 Més de 75

EDAT

35,6

64,4

Homes Dones

48,3

37,9

1,1

9,2

2,3 1,1

Fill/a Cònjuge Gendre/
Jove

Altres
familiars

Altres no
familiars

Cuidador
profesional

PERFIL DE LES PERSONES CUIDADORES

GAIREBÉ DUES TERCERES PARTS DE LES PERSONES CUIDADORES SÓN DONES 

Quatre de cada deu  persones cuidadores tenen al seu càrrec persones amb gran dependència i només un 17,2% cuiden a un usuari /a

que no té cap grau de dependència reconegut

Ha respost 

el  cuidador

(n=87)

SEXE

PARENTESC AMB L’USUARI/A GRAU DE DEPENDÈNCIA DEL FAMILIAR
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1,1

13,8 13,8

24,1

46,0

Fins a 1 hora Més d'1 hora
 i fins a 3

Més de 3
i fins a 8

Més de 8h 24h

PERFIL DE LES PERSONES CUIDADORES

LES PERSONES CUIDADORES  DECLAREN UNA GRAN INTENSITAT DE LA CURA QUE DISPENSEN AL SEU 

FAMILIAR

Nou de cada deu s’hi dediquen diàriament. Quasi la meitat diuen dedicar-se les 24 hores del dia (es dóna en situacions de convivència) i 

una quarta part més de 8 hores al dia. 

DIES QUE HI DEDIQUEN* HORES DIÀRIES QUE  HI DEDIQUEN*

MITJANA: 8,9 HORES**

89,7

9,2

Diari Algun dia a la
setmana

*Un 1,1 no ha sabut o volgut contestar aquesta pregunta

**Mitjana sobre les persones que no s’hi dediquen 24 hores

Ha respost 

el  cuidador

(n=87)
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XARXA DE SUPORT
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59,6

24,3

3,7 4,6 1,4 1,9 4,6

Fill/a Cònjuge Gendre /
Jove

Nebot/da Nét/a o
Besnét/a

No
familiars

Altres
familiars

FAMILIARS QUE EN TENEN CURA

TÉ ALMENYS UN/A  FAMILIAR QUE HI TE CURA

Sí

No

NÚMERO DE PERSONES QUE EN 

TENEN CURA

EL 63,7% DE LES PERSONES USUÀRIES TÉ 

ALGUN FAMILIAR QUE S’ENCARREGA DE LA 

SEVA CURA.

La responsabilitat recau, molt majoritàriament, 

en els fills/es i cònjuge. 

PARENTESC AMB LES PERSONES QUE EN 

TENEN CURA

n= 218

63,7

36,3
62,8

24,3

12,9

Un Dos Tres o
més
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HORES DIÀRIES QUE HI DEDIQUEN*

FAMILIARS QUE EN TENEN CURA

LES PERSONES USUÀRIES QUE REBEN AJUDA, LA TENEN  AMB UNA INTENSITAT ELEVADA. 

Set de cada deu diuen que reben cura diària per part dels seus familiars i una cinquena part que s’hi dediquen les 24 hores.

DIES QUE HI DEDIQUEN

MITJANA: 3,5 HORES71,8

26,0

Diari Algun dia a la
setmana

*Un 2,3% no ha sabut o volgut contestar aquesta pregunta

**Mitjana sobre les persones que no s’hi dediquen 24 hores

Té un familiar 

que el cuida 

(n=218)

6,1

19,1

29,0

14,5
8,4

20,6

Fins a 30
minuts

De 31 a 60
minuts

D'1:01h a
3:00h

De 3:01h a
8:00h

De 8:01h a
23:59h

Les 24 hores
(només diari)
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45,3
54,4

0,3

ALTRES AJUDES DE SERVEIS SOCIALS

UNA MICA MENYS DE LA MEITAT REP ALTRES 

AJUDES DE SERVEIS SOCIALS 

A BANDA DEL SERVEI D’ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA, GENERALMENT LA 

TELEASSISTÈNCIA

Una cinquena part té, a més, un treballador pagat 

particularment.

TÉ ALTRES AJUDES CONCEDIDES  

PELS SERVEIS SOCIALS

Sí

No

NS/NC
TIPUS D’AJUDES

n= 155

89,0

5,2

2,6

3,2

Teleassistència

Ajudes a la llar

Ajudes econòmiques

Altres

TÉ UNA PERSONA TREBALLADORA PAGADA 

PARTICULARMENT

20,879,2

Sí

No

Treballador/a particular ve 

de mitjana 3,3 dies
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XARXES DE SUPORT EXTERNES - RESUM

UNA MICA MENYS DE LA MEITAT DE LES PERSONES USUÀRIES NOMÉS TÉ EL SERVEI DEL SAD EN LA SEVA 

XARXA DE SUPORT.

Conforme augmenta l’edat, disminueix la proporció de persones usuàries que només  tenen com a suport el SAD. 

8,8

11,8

6,2

13,9

15,6

8,6

8,5

5,2

12,0

5,9

8,3

11,0

16,5

9,4

8,6

19,1

11,8

33,3

8,8

37,5

33,8

38,3

31,3

25,7

17,0

41,8

45,6

70,6

52,1

49,0

31,3

43,8

57,1

53,2

41,2

Total (n=342)

Menys de 65 (n=34)

De 65 a 74 (n=48)

De 75 a 85 (n=145)

85 i més (n=115)

No en té (n=32)

Moderada (n=35)

Severa (n=47)

Gran dependència (n=153)

Edat

Dependència
8,8

12,0

33,3

45,6

SAD + ajudes
particulars

SAD + ajudes
Serveis Socials

+ particulars

SAD + ajudes de
Serveis Socials

Només el SAD

SERVEIS DE CURA REBUTS PER LES 

PERSONES USUARIS*

*Un 0,3 no ha sabut contestar aquesta qüestió
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CARACTERÍSTIQUES DEL 

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
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39,2
33,9

26,3

Fins a 1 hora 1,1 a 2 hores Més de 2
hores

29,5

18,1 20,2 21,1

11,1

Fins a 1 any D'1,1 a
2 anys

De 2,1 a
4 anys

Més de
4 anys

NS/NC

13,7

38,0

19,9
13,7 14,6

Menor
freqüència

Un Dos Tres Quatre o
més

ANTIGUITAT I INTENSITAT DEL SERVEI

Quants dies a la setmana vénen els/les treballadors/res del 

SAD?*
- Espontània-

Quanta estona vénen cada dia?*
- Espontània-

Intensitat del servei**

(hores a la setmana)

**Alta: Més de 4 hores a la setmana

Mitjana: Entre 2 i 4 hores a la setmana

Baixa: Fins a 2 hores a la setmana

MITJANA: 1,9 HORES

MITJANA: 2,0 DIES

La meitat de les persones

usuàries rep un servei de baixa

intensitat, dues hores o menys a

la setmana, quasi un terç rep una

intensitat mitjana – entre dues i

quatre hores, i un 16,1% una alta

intensitat, més de 4 hores a la

setmana.

Recorda quan temps fa que rep el Servei d’Ajuda a Domicili?
- Espontània-

MITJANA: 2,9 ANYS

52,3

31,0

16,1

Baixa Mitjana Alta

*Un 0,3 no ha volgut contestar
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26,4

13,9
9,7 11,1 9,7

29,2

Fins a 
25 €

De 25,01 
a 50 €

De 50,01 
a 75 €

De 75,01 
a 100 €

Més de
100 €

NS/NC

21,1
78,4

0,6

GRATUÏTAT DEL SERVEI

POC MÉS D’UNA CINQUENA PAGUEN ALGUNA COSA PEL SERVEI

Les persones que paguen abonen de mitjana 57,51 euros al mes.

Ha de pagar per aquest servei?
Quant paguen al mes?

-Espontània-

MITJANA: 57,51 EUROS

Sí

No

NS/NC

n= 72
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TASQUES ASSIGNADES TREBALLADOR/A SAD
Quin tipus de tasques té assignades fa el/la treballadora del SAD?

-Espontània-

LA MAJORIA DE LES TASQUES QUE FAN ELS/LES TREBALLADORS/RES DEL SAD ES CONCENTREN 

EN LA NETEJA DE LA LLAR I LA HIGIENE PERSONAL DE LA PERSONA USUÀRIA

68,4

48,0

7,6

6,7

6,7

5,8

4,4

1,2

0,3

0,3

Ajuda a la neteja de la llar

Higiene personal

Acompanyament fora de la llar

Desplaçaments dins la llar

Cura i control de l'alimentació

Companyia i promoció de la relació social

Cura de la salut

Facilitat l'aprenentage d'hàbits

Altres

NS/NC
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EIXOS D’AVALUACIÓ DEL SAD
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ELS INDICADORS GLOBALS 

D’AVALUACIÓ
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A partir d’aquest capítol, s’exposen els resultats de les entrevistes classificats en cadascun dels eixos d’avaluació del SAD: la

personalització, professionals, coordinació i bon funcionament, impacte i satisfacció.

Per tal de sintetitzar en un sol indicador la valoració global, s’ha creat un índex global en el qual es genera un valor mitjà per

a cadascun dels ítems analitzats dins de cada eix, un valor mitjà per cada eix i un valor mitjà d’avaluació dels cinc eixos que

es correspon amb l’indicador global d’avaluació del SAD.

Aquests indicadors s’han construït atenent als objectius i metodologia dels indicadors globals que es van incloure a la prova pilot

d’avaluació del Servei d’Atenció Domiciliària de desembre de 2015.

Concretament, per el càlcul dels indicadors s’ha procedit a seleccionar per a cadascun dels blocs aquelles preguntes que

demanin per una valoració del servei. Un cop seleccionades les variables s’ha donat un valor de 0 a 100 a cada categoria de

resposta, on 0 és la pitjor valoració i 100 la millor. Les opcions NS/NC no tenen cap valora assignat.

A continuació es mostren les preguntes del qüestionari incloses en el càlcul i els valors assignats a cada resposta:

ELS INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ

EIX Pregunta Aspecte avaluat Categories de resposta Valor

1-Només alguns aspectes 0

2-La majoria d'aspectes 100

98-NS sp

99-NC sp

1-No, ho van decidir els professionals 0

2-Sí, ho vam decidir entre tots/es 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Gens 0

2-Poc 25

3-A mitges 50

4-Bastant 75

5-Totalment 100

98-NS sp

99-NC sp

Personalització

Diagnòstic integral

Contracte assistencial 

consensuat

Respecte a preferències 

horàries

1

2

3
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ELS INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ

EIX Pregunta
Aspecte 

avaluat
Categories de resposta Valor

1-No, en general ho estan poc 0

2-Per algunes coses sí, per altres no 50

3-Sí, per la majoria de coses que fan 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Mai 0

2-Poques vegades 25

3-De vegades 50

4-Força vegades 75

5-Sempre 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Mai 0

2-Poques vegades 25

3-De vegades 50

4-Força vegades 75

5-Sempre 100

98-NS sp

99-NC sp

Professionals

5
Professio-

nalitat

6 Amabilitat

7
Respecte a 

la intimitat

EIX Pregunta
Aspecte 

avaluat

Categories de 

resposta
Valor

1-Mai 0

2-Poques vegades 25

3-De vegades 50

4-Força vegades 75

5-Sempre 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Mai 0

2-Poques vegades 25

3-De vegades 50

4-Força vegades 75

5-Sempre 100

98-NS sp

99-NC sp

Professionals

8
Respecte a 

preferències

9
Actitud 

d'interès

EIX Pregunta Aspecte avaluat Categories de resposta Valor

1-Generalment no és fàcil 0

2-A vegades és fàcil, a vegades no 50

3-Generalment és fàcil 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Menys del necessari 0

2-Amb una freqüència adequada 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Mai 0

2-Poques vegades 25

3-De vegades 50

4-Força vegades 75

5-Sempre 100

98-NS sp

99-NC sp

Seguiment

15

Coordinació i 

funcionament

13 Accessibilitat

14

Coordinació
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ELS INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ

EIX Pregunta Aspecte avaluat Categories de resposta Valor

1-No ho facilita gens 0

2-Ho facilita poc 25

3-A mitges 50

4-Ho facilita bastant 75

5-Ho facilita totalment 100

98-NS sp

99-NC sp

1-No s'ajusta gens 0

2-S'ajusta poc 25

3-A mitges 50

4-S'ajusta bastant 75

5-S'ajusta totalment 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Gens 0

2-Poc 25

3-A mitges 50

4-Bastant 75

5-Totalment 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Gens 0

2-Poc 25

3-A mitges 50

4-Bastant 75

5-Totalment 100

98-NS sp

99-NC sp

1-No ajuda gens 0

2-Ajuda poc 25

3-A mitges 50

4-Ajuda bastant 75

5-Ajuda totalment 100

98-NS sp

99-NC sp

1-No ajuda gens 0

2-Ajuda poc 25

3-A mitges 50

4-Ajuda bastant 75

5-Ajuda totalment 100

98-NS sp

99-NC sp

Cobertura de les 

necessitats

23 Benestar per l'usuari

24 Benestar als familiars

25 Conciliació familiar

18 Permanència a la llar

Intensitat ajustada19

21

Impacte
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ELS INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ

EIX Pregunta Aspecte avaluat Categories de resposta Valor

1-Gens satisfet/a 0

2-Poc satisfet/a 25

3-Ni poc ni molt satisfet/a 50

4-Bastant satisfet/a 75

5-Totalment satisfet/a 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Gens satisfet/a 0

2-Poc satisfet/a 25

3-Ni poc ni molt satisfet/a 50

4-Bastant satisfet/a 75

5-Totalment satisfet/a 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Gens satisfet/a 0

2-Poc satisfet/a 25

3-Ni poc ni molt satisfet/a 50

4-Bastant satisfet/a 75

5-Totalment satisfet/a 100

6-No el coneix sp

7-No pot valorar perquè 

quasi no el coneix
sp

98-NS sp

99-NC sp

1-Gens satisfet/a 0

2-Poc satisfet/a 25

3-Ni poc ni molt satisfet/a 50

4-Bastant satisfet/a 75

5-Totalment satisfet/a 100

98-NS sp

99-NC sp

1-Gens satisfet/a 0

2-Poc satisfet/a 25

3-Ni poc ni molt satisfet/a 50

4-Bastant satisfet/a 75

5-Totalment satisfet/a 100

98-NS sp

99-NC sp

31

28
Personal d'atenció 

directa

29 Coordinació

30 Organització

Satisfacció

Impacte

27
Persona-

lització
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PERSONALITZACIÓ
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DIAGNÒSTIC INTEGRAL
A l’inici del servei, creu que es van tenir en compte totes les seves necessitats? Diria que…

- Suggerida-

ES DÓNA DIVISIÓ D’OPINIONS PEL QUE FA A LA PERCEPCIÓ QUE EL SERVEI TINGUÉS EN COMPTE LES 

NECESSITATS DE LA PERSONA USUÀRIA EN EL MOMENT DEL DIAGNÒSTIC. 

Conforme augmenta la intensitat del servei ho fa també la percepció d’haver tingut en compte totes les necessitats. També ho perceben 

en major mesura les persones que no tenen dependència i les persones usuàries que viuen soles.

Només alguns 

aspectes

NS/NC

La majoria

d’aspectes

Quan l’enquesta l’han respost els cuidadors, 

el percentatge que considera que es van 

tenir en compte la majoria d’aspectes 

descendeix al 36,8%

45,6 44,7

9,6

44,7

39,7

47,2

56,4

48,4

43,8

25,7

36,2

52,0

42,5

26,3

37,7

45,6

48,0

44,3

40,0

41,8

46,9

65,7

59,6

34,7

52,8

63,2

54,1

9,6

12,3

8,5

3,6

9,8

9,4

8,6

4,3

13,3

4,7

10,5

8,2

Total (n=342)

Baixa (n=179)

Mitjana (n=106)

Alta (n=55)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

Sol/a (n=150)

En parella (n=106)

Parella i familiars (n=19)

Familiars estable (n=61)

Intensitat SAD

Dependència

Nucli de convivència
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41,2

38,5

41,5

50,9

43,8

53,1

48,6

31,9

53,5

55,3

53,8

45,5

51,0

40,6

51,4

63,8

5,3

6,1

5,2

6,3

Total (n=342)

Baixa (n=179)

Mitjana (n=106)

Alta (n=55)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

53,5 41,2

5,3

CONTRACTE ASSISTENCIAL CONSENSUAT
Vostè o els/les seus/ves familiars van poder participar en la decisió de quines tasques o suport els hi donarien?

-Suggerida-

QUATRE DE CADA DEU ENTREVISTATS/DES DIUEN QUE VAN PODER PARTICIPAR EN LA DECISIÓ DE LES 

TASQUES DE SUPORT QUE ELS HI DONARIEN, JUNTAMENT AMB ELS/LES PROFESSIONALS.

Conforme augmenta la intensitat del servei, ho fa també la proporció de les persones que consideren que van poder participar en la 

decisió. En canvi, les persones usuàries que presenten un grau de gran dependència són les que menys ho creuen. 

No, ho van decidir 

els professionals

NS/NC

Sí, ho vam decidir

entre tots/es

Pels cuidadors

augmenta fins el 

64,4%

Intensitat SAD

Dependència
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55,8

21,9

11,1
5,0 3,5 2,6

Totalment Bastant A mitges Poc Gens NS/NC

RESPECTE A PREFERÈNCIES HORÀRIES
L’horari acordat s’adequa a les seves preferències?

-Suggerida-

LA MAJORIA CONSIDERA QUE EL SERVEI S’ADEQUA A LES SEVES PREFERÈNCIES HORÀRIES

Les persones que no tenen dependència i les que viuen soles creuen, en major proporció,                                      

que s’adequa a les seves preferències. 

Sí 
77,7%

No 
8,5%

55,8

50,0

57,1

66,7

40,6

34,3

53,2

62,0

46,2

52,6

57,4

21,9

27,8

20,5

19,0

25,0

45,7

12,8

20,0

31,1

10,5

14,8

11,1

12,3

12,5

14,3

19,1

11,3

31,6

13,1

8,5

13,9

7,1

21,9

12,8

8,0

8,5

11,5

Total (n=342)

Pagament (n=72)

Gratuït (n=268)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

Sol/a (n=150)

En parella (n=106)

Parella i familiars (n=19)

Familiars estable (n=61)

Intensitat SAD

Dependència

Pagament SAD

Totalment Bastant A mitges Gens+Poc NS/NC
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INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ DE L’EIX “PERSONALITZACIÓ”

MITJANA EIX PERSONALITZACIÓ: 58,7

L’EIX DE PESONALITZACIÓ REP UNA VALORACIÓ DE SEIXANTA SOBRE CENT.

El contracte assistencial consensuat es queda per sota del 50 punts, mentre que el diagnòstic integral se situa just en el punt mig. En 

canvi, el respecte a les preferències horàries rep una bona valoració.

49,5

43,5

81,2

Diagnòstic integral

Contracte assistencial
consensuat

Respecte a
preferències horàries
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COMENTARIS A L’EIX “PERSONALITZACIÓ”

TEMPS 

INSUFICIENT
CONSENS INICIAL

INCREMENT DE 

LES NECESSITATS

Entendemos que el tiempo que se 

le dedica es insuficiente en función 

de su grado de dependencia

Necessitaríem més temps assignat a la seva 

cura ja que la seva malaltia és progressiva i 

cada cop necessita més estona

La valoración fue 

mala y son pocas 

horas

Las necesidades iniciales han 

variado, pues entonces mi hija 

no trabajaba y disponía de más 

tiempo para mi cuidado

Que no vam participar en la 

decisió dels ajuts concedits però 

tampoc vam demanar res més

Inicialmente se acordó que vendría una persona de lunes a 

viernes, dos horas al día pero al año y pico se le redujo

Només vam poder 

decidir sobre l’horari

Ahora, con el paso de 

los años, mis 

necesidades son 

mayores

La valoración se debería 

hacer con más frecuencia 

para ver sus necesidades 

porque han ido a más 

COMPLIMENT DELS ACORDS

El horario no lo pude concretar.....me han 

puesto el día que han querido en el 

horario que han querido

Ho van decidir des del 

servei i la família es va 

adaptar

Simplemente se nos dijo lo 

que tenía derecho, no se dio la 

posibilidad más que de 

escuchar

Se acordó inicialmente la ayuda para mi hijo 

discapacitado pero desde septiembre se 

anuló la ayuda al considerar que al empezar 

a trabajar yo, la persona que venía a cuidarle 

no se podía comunicar conmigo

En el momento de decidir los acuerdos, se 

decidió que también vendría una persona a 

ayudarlo en la limpieza del hogar, vino una 

vez y no han vuelto más
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ELS/LES PROFESSIONALS D’ATENCIÓ 

DIRECTA
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42,9

34,7

12,2

4,1 2,0 4,1

Neteja Professio-
nalitat

Tracte
humà

Higiene
Personal

Cuina Altres

PROFESSIONALITAT

LA MAJORIA D’USUARIS/ES CREUEN QUE ELS/LES PROFESSIONALS DEL SAD TENEN UNA BONA PREPARACIÓ

Entre els crítics, quasi la meitat refereix al tema de la neteja mentre que un 34,7% creu que hi falta professionalitat.

Pe a les persones cuidadores la manca de 

preparació pel tracte humà, augmenta fins al 

36,6% i, juntament amb la professionalitat és 

l’aspecte que més els preocupa.

Les persones usuàries fan 

referència a que la persona fa les 

feines amb molta pressa, que no 

s’esforça, li falta dinamisme, és 

lenta o fa les coses a mitges. 

82,7

11,1

3,2 2,9

Sí, per la
majoria de
coses que

fan

Per algunes
coses sí, per

altres no

No, en
general ho
estan poc

NS/NC

Estan poc preparats o 

només ho estan 

per algunes coses

(n=49)

Estan ben preparats per fer la seva feina?
-Suggerida-

Per quins aspectes considera que no estan ben preparats/es?
-Espontània. Multiresposta-
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CARACTERÍSTIQUES DELS/DE LES PROFESSIONALS
En general, el tracte és amable? 

Mostren una actitud respectuosa amb la seva intimitat i són discrets/es amb les coses que els hi expliquen? 

Escolten la seva opinió i respecten les seves preferències sobre com fer les tasques?

S’interessen per saber com està, com se sent o el que li preocupa?
-Suggerida-

LA MAJORIA D’USUARIS/ES CREU QUE ELS/LES PROFESSIONALS SÓN AMABLES, RESPECTUOSOS AMB LA 

SEVA INTIMITAT, PREFERÈNCIES I QUE SEMPRE ES PREOCUPEN PER COM ES TROBEN 

Les persones cuidadores, tot i que continuen fent una valoració positiva, es mostren lleugerament més crítics per a totes les qüestions.  

93,0

92,1

83,6

80,1

4,4

3,8

7,6

9,4

Amabilitat

Intimitat

Respecte preferències

Actitud d'interés

Les persones cuidadores que creuen que 

“sempre” és amable són el 88,5%

Per a les persones 

cuidadores l’opció 

“sempre” descendeix 

al 85,1%

El 75,9% de les 

persones cuidadores

respon “sempre”

Sempre Força vegades De vegades Poques vegades Mai NS/NC
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INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ DE L’EIX “PROFESSIONALS”

MITJANA EIX PROFESSIONALS: 94,0

ELS/LES PROFESSIONALS REBEN UNA VALORACIÓ MOLT BONA

Tots els aspectes reben una valoració molt positiva, especialment l’amabilitat. 

91,0

97,4

97,493,9

90,6

Professionalitat

Amabilitat

Respecte a la intimitatRespecte a preferències

 Actitud d'interès
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COMENTARIS A L’EIX “PROFESSIONALS”

LES SUBSTITUCIONS

PROFESSIONALITAT

La persona que viene 

habitualmente es una 

maravilla, las personas 

sustitutas un desastre.

Por lo general llega 

10, 15 minutos más 

tarde.....y luego no 

se queda más

Es muy amable pero 

no es muy aplicada 

con la limpieza, la hace 

a su manera.

A veces no limpia 

como tendría que 

limpiar y se 

entretiene mucho 

hablando

Està molt content i la 

suplent també és 

perfecta

No están acostumbrados a 

estar con personas con 

dificultad y a tratar con 

personas sin movilidad para 

saber moverlas. No saben, a 

nivel general, no de la persona 

que viene en concreto

Les dones que fan suplència per vacances no 

fan les tasques com la dona principal....no 

netejaven bé ni sabien fer les tasques més 

essencials...

La que viene más a menudo es amable y respetuosa, 

pero la cambiaron por otra que además de no hacerlo 

bien le ha faltado el respeto y  ni siquiera la avisaron 

del cambio

AMABILITAT

En el verano pasado, las 

sustitutas de vacaciones no 

sabían hacer su trabajo

La chica siempre es la 

misma (…) es muy 

buena, muy atenta, se 

ofrece para cualquier 

cosa que necesita

Estoy muy contenta, 

son gente muy 

amable y muy 

competentes

La muchacha es muy 

cariñosa conmigo

És una bona noia i molt 

atenta. Es preocupa 

molt per mi

Siempre viene la misma persona, es fantástica con 

el tipo de servicio y cariño que demuestra a mi 

madre, es muy amable, buena chica y si ha de 

estar 5 minutos más no pone pegas
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COORDINACIÓ I FUNCIONAMENT
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ACCESIBILITAT
Si vostè s’ha de posar en contacte amb els/les responsables del servei, diria que?

-Suggerida-

GAIREBÉ SIS DE CADA DEU USUARIS/ES CONSIDERA QUE ÉS FÀCIL CONTACTAR AMB LES PERSONES 

RESPONSABLES DEL SERVEI I AL VOLTANT D’UNA CINQUENA PART HI TROBA ALGUNA DIFICULTAT.

Fins a una cinquena no pot valorar perquè no coneixen la persona o no hi ha parlat mai.  

57,9

8,2 9,1

20,5

4,4

Generalment és
fàcil

A vegades és fàcil,
a vegades no

Generalment no
és fàcil

No sap qui és
/no n'ha parlat mai

NS/NC
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55,0

33,9

11,1

Amb una freqüència
adequada

Menys del necessari NS/NC

SEGUIMENT
El/la coordinador/a responsable fa seguiment de com funciona el servei, per exemple, els truca o els fa alguna visita?

-Suggerida-

UNA MICA MÉS DE LA MEITAT CREU QUE EL/LA COORDINADOR/A FA UN SEGUIMENT ADEQUAT, MENTRE QUE UN 

TERÇ CREU QUE HO FA AMB MENYS FREQÜÈNCIA DE LA QUE SERIA NECESSÀRIA

La consideració de la freqüència com  a adequada va disminuït en la mesura què augmenta la intensitat del servei i també conforme 

augmenta el grau de dependència reconeguda de la persona. Les persones usuàries que viuen soles són les que més creuen que el

seguiment es fa amb una freqüència adequada. 

Els cuidadors opinen que la 

freqüència no és adequada en 

major proporció, un 41,4% ho 

creu.

Intensitat SAD

Dependència

Nucli de convivència

55,0

58,1

53,8

47,3

60,1

75,0

48,6

40,4

62,0

54,7

42,1

41,0

33,9

31,8

32,1

45,5

29,4

25,0

48,6

46,8

28,0

33,0

47,4

47,5

11,1

10,1

14,2

7,3

10,5

2,9

12,8

10,0

12,3

10,5

11,4

Total (n=342)

Baixa (n=179)

Mitjana (n=106)

Alta (n=55)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

Sol/a (n=150)

En parella (n=106)

Parella i familiars (n=19)

Familiars estable (n=61)
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COORDINACIÓ
Avisen dels canvis en el servei, per exemple, en l’horari o la persona que ha de venir?

-Suggerida-

MÉS DE DOS TERÇOS CONSIDEREN QUE HI HA UNA BONA COORDINACIÓ, SEMPRE AVISEN DELS CANVIS EN EL 

SERVEI, PERÒ AL VOLTANT D’UNA CINQUENA PART ES MOSTRA MÉS CRÍTIC EN AQUEST ASPECTE

Malgrat que no s’observen grans diferències per segments, les persones usuàries més crítiques són els que reben una intensitat alta del 

servei i aquelles que presenten algun grau reconegut de dependència. 

69,3

70,9

72,6

60,0

63,9

70,9

70,6

62,5

62,9

68,1

74,0

66,0

63,2

62,3

75,1

76,5

76,4

70,9

72,2

76,1

76,5

68,8

68,6

72,4

80,7

72,6

68,5

65,6

Total (n=342)

Baixa (n=179)

Mitjana (n=106)

Alta (n=55)

Pagament (n=72)

Gratuït (n=268)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

Sol/a (n=150)

En parella (n=106)

Parella i familiars (n=19)

Familiars estable (n=61)

69,3

5,8 8,5
5,0 6,4 5,0

Sempre Força
vegades

De
vegades

Poques
vegades

Mai NS/NC

Intensitat SAD

Dependència

Nucli de convivència

Pagament SAD
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CONTINUÏTAT DEL PERSONAL

A UNA MAJORIA DE PERSONES USUÀRIES LES ATÉN SEMPRE EL MATEIX EQUIP DE PROFESSIONALS

Entre les que diuen que no hi ha un equip estable, quasi la meitat indiquen que no els hi suposa cap inconvenient, mentre que una 

quarta part expressa trobar-se amb bastants inconvenients. 

Pels casos on no hi ha un equip 

professional estable o hi ha un equip 

de professionals que va canviant

(n= 56)

Durant l’últim any en relació a la cobertura de 

substitucions de personal (sense tenir en compte 

situacions excepcionals o imprevistes) vostè diria...?*
-Suggerida-

82,5

8,2 8,2

Sempre o
gairebé sempre

ve el mateix

Professionals es
van alternant

No hi ha equip
professional

estable

48,2

26,8 25,0

Cap
inconvenient

Algun
inconvenient

Bastants
inconvenients

Per vostè, el canvi de personal comporta...?
-Suggerida-

*Un 1,2 no ha sabut contestar aquesta qüestió



Avaluació de la qualitat del servei d’ajuda a domicili a municipis del Vallès Oriental. Octubre – Novembre  de 2016
49

INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ DE L’EIX “COORDINACIÓ I FUNCIONAMENT”

MITJANA EIX COORDINACIÓ I FUNCIONAMENT: 75,5

LA COORDINACIÓ I FUNCIONAMENT REBEN, CONJUNTAMENT, UNA BONA VALORACIÓ

No obstant, els aspectes relacionats amb el seguiment del servei són els que reben una valoració lleugerament més crítica. 

82,5

61,8
83,3

Accessibilitat

SeguimentCoordinació
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COMENTARIS A L’EIX “COORDINACIÓ”

COMUNICACIÓ

SEGUIMENT

Quan necessites parlar 

amb ells costa molt 

comunicar-se. Quan hem 

tingut algun problema els 

hi costa molt donar una 

solució, no es fan el 

càrrec o no entenen la 

situació

COORDINACIÓ

És difícil contactar amb el 

coordinador en alguns 

moments: els avisos de 

canvis en horari o personal

Falla a vegades la coordinació, 

a vegades no truquen, canvien 

molts les treballadores que 

vénen i no avisen

Vinieron de la coordinación hace 

muchos años de visita pero hace 

tiempo que no vienen 

Necesitaría más puntualidad y más 

llamadas de la coordinadora que no 

llama mucho

Que nos llamen con más frecuencia cuando 

hay cambios de personal, que no tengamos 

nosotros que andar detrás.....me avisaron 

de que habría un cambio, que me 

confirmarían y no lo hicieron

Que en ocasiones cuesta ponerse 

en contacto con el responsable del 

servicio, nos dicen que está 

ocupado o bien que ya se pasará 

De unos meses aquí no sé qué ha pasado. En general, la 

coordinación es horrible si la trabajadora no puede venir por algo, 

me quieren cambiar el día y mi madre no se puede quedar sola y 

yo no puedo faltar al trabajo, en muchas ocasiones no se me ha 

avisado siquiera que no podía venir la trabajadora

La coordinació mai no truca si hi ha canvis, 

només m'ho diu la treballadora del SADAlgun cop han trucat per alguna 

substitució a les vacances i no han 

tingut resposta, veuen una mica de 

mala organització.

Aquest estiu la van deixar 

alguna setmana sense la 

higiene perquè no tenien a 

qui enviar

Van perfectas y 

coordinadas



Avaluació de la qualitat del servei d’ajuda a domicili a municipis del Vallès Oriental. Octubre – Novembre  de 2016
51

IMPACTE I EFICÀCIA
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26,3

41,5

16,7

7,9
1,2

6,4

Ho facilita
totalment

Ho facilta
bastant

A mitges Ho facilita
poc

No ho
facilita gens

NS/NC

PERMANÈNCIA A LA LLAR
En la seva opinió, el SAD facilita continuar vivint a casa seva en unes condicions adequades?

-Suggerida-

UNA MICA MÉS DE DOS TERÇOS  CONSIDERA QUE EL SERVEI DEL SAD

LI PERMET CONTINUAR VIVINT A CASA SEVA EN CONDICIONS ADEQUADES

La percepció augmenta a mesura que ho fa la intensitat del servei rebuda. Per bé que els diferències són moderades, també és més

elevada per les persones usuàries que no tenen dependència o que tenen el grau de dependència alta i per a les persones que viuen 

soles. 

Ho facilita  

67,8%

No ho facilita

9,1%

Nucli de convivència

Intensitat SAD

Dependència

26,3

22,9

29,2

32,7

30,1

31,3

20,0

23,4

32,0

18,9

26,3

27,9

41,5

43,0

42,5

36,4

43,1

31,3

40,0

44,7

40,0

46,2

26,3

39,3

16,7

16,8

17,0

16,4

15,7

25,0

14,3

12,8

12,0

17,9

36,8

18,0

9,1

8,4

7,5

10,9

22,8

14,9

8,0

9,4

13,1

6,4

8,9

8,0

7,5

Total (n=342)

Baixa (n=179)

Mitjana (n=106)

Alta (n=55)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

Sol/a (n=150)

En parella (n=106)

Parella i familiars (n=19)

Familiars estable (n=61)

Ho facilta totalment Ho facilita bastant A mitges Ho facilita poc+gens NS/NC



Avaluació de la qualitat del servei d’ajuda a domicili a municipis del Vallès Oriental. Octubre – Novembre  de 2016
53

25,7

23,6

32,1

32,7

15,6

11,4

17,0

32,0

23,6

10,5

21,3

25,1

25,6

23,8

24,2

34,4

28,6

19,1

27,3

23,6

15,8

23,0

23,4

24,0

21,4

24,8

12,5

22,9

27,7

20,7

25,5

26,3

26,2

20,2

21,7

15,5

14,4

31,3

34,3

29,8

13,3

27,4

36,8

19,7

Total (n=342)

Té altres serveis (n=258)

No té altres serveis (n=84)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

Sol/a (n=150)

En parella (n=106)

Parella i familiars (n=19)

Familiars estable (n=61)

25,7 25,1 23,4
20,2

3,2 2,3

S'ajusta
totalment

S'ajusta
bastant

A mitges S'ajusta
poc

No s'ajusta
gens

NS/NC

INTENSITAT AJUSTADA
Considera que la quantitat d’hores que vénen els treballadors/es del SAD s’ajusta a les principals necessitats d’ajuda?

-Suggerida-

L’AJUST DE LES NECESSITATS A LA QUANTITAT D’HORES DE SERVEI GENERA CERTA CONTROVÈRSIA,

QUASI EL MATEIX NOMBRE D’ENQUESTATS/DES CREUEN QUE S’AJUSTA TOTALMENT, BASTANT, A MITGES O POC. 

Quan l’usuari/a no té més serveis de suport que el SAD, es percep que la intensitat del servei és més ajustada. De la mateixa manera, les 

persones que no tenen dependència i les que viuen soles són les que més creuen que la quantitat d’hores és ajustada. 

S’ajusta

50,8%

No s’ajusta

23,4%

Nucli de convivència

Altres serveis

Dependència
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DIFICULTATS SENSE L’AJUDA
El dia que no ve el/la treballador/a del SAD?

-Suggerida-

SIS DE CADA DEU DIUEN ARREGLAR-SE BÉ EL DIA QUE NO REBEN EL SERVEI, TOT I QUE  A UNA CINQUENA 

PART LI COMPORTA FORÇA DIFICULTATS 

A mesura que augmenta la intensitat del servei disminueix el nombre d’usuaris que diuen arreglar-se bé sense el servei del SAD. La 

mateixa relació és dóna per la dependència: conforme augmenta el grau augmenten les dificultats. 

Tot i que la majoria de cuidadors 

creuen que s’arreglen bé el dia que no 

vénen els treballadors del SAD, els 

cuidadors que diuen que tenen força 

dificultats augmenten fins al 32,2%

62,3

14,6

21,6

1,5

S'arreglen bé Tenen alguna
dificultat

Tenen força
dificultats

NS/NC

62,3

68,2

63,2

43,6

71,9

53,1

48,6

48,9

72,0

48,1

57,9

65,6

14,6

10,6

19,8

18,2

13,7

15,6

11,4

12,8

15,3

17,0

9,8

21,6

20,1

16,0

36,4

13,1

31,3

40,0

36,2

11,3

34,0

36,8

23,0

Total (n=342)

Baixa (n=179)

Mitjana (n=106)

Alta (n=55)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

Sol/a (n=150)

En parella (n=106)

Parella i familiars (n=19)

Familiars estable (n=61)

Nucli de convivència

Intensitat SAD

Dependència
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DIFICULTATS SENSE L’AJUDA
Quines dificultats?

-Espontània-

LA NETEJA DE LA LLAR I LA HIGIENE PERSONAL SÓN ELS DOS ÀMBITS MÉS CITATS COM A DIFICULTATS QUAN 

NO ES REP EL SERVEI DEL SAD

La cuina, la mobilitat i sortir al carrer són altres dificultats citades, així com la soledat o les caigudes.

No obstant, un 12,9% relata com a dificultat la necessitat d’acudir a familiars o amics i un 6,5% a professionals per suplir els dies que no 

ve el SAD. Un 4,8% diu tenir dificultats per a tot. 

Pels que tenen 

força o alguna 

dificultat

(n=124)

29,8

24,2

16,1

12,9

10,5

9,7

6,5

4,8

3,2

1,6

4,0

Neteja de la llar

Higiene personal

Cuinar, àpats

Recórrer a familiars o amics

Mobilitat

Sortir al carrer

Han hagut de contractar algu particularment

Tot/no pot fer res

Solitud

Seguretat/caigudes

Altres

En canvi, pels cuidadors les 

principals dificultats es troben 

en la higiene personal (30,0%) i 

en la mobilitat (17,7%), mentre 

que pels usuaris, la neteja puja 

al 38,1%.
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31,0

37,3

31,3

14,3

19,1

38,7

24,5

26,3

26,2

34,5

29,4

31,3

45,7

48,9

33,3

35,8

26,3

36,1

21,9

23,5

21,9

22,9

21,3

18,0

27,4

26,3

21,3

10,8

7,2

15,6

17,1

10,6

8,7

10,4

21,1

13,1

Total (n=342)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

Sol/a (n=150)

En parella (n=106)

Parella i familiars (n=19)

Familiars estable (n=61)

31,0
34,5

21,9

9,6

1,2 1,8

Totalment Bastant A mitges Poc Gens NS/NC

COBERTURA DE NECESSITATS
Les tasques que realitzen els/les treballadors/es del SAD cobreixen les principals necessitats d’ajuda?

-Suggerida-

LA MAJORIA DIU QUE LES TASQUES DEL SAD ELS HI COBREIX LES SEVES NECESSITATS, PERÒ UNA CINQUENA 

PART HI VEU UNA COBERTURA PARCIAL I UN 10% DIU QUE LI COBREIX POC O GENS

Les persones usuàries sense dependència o amb el menor grau de dependència reconegut són les que més descriuen una cobertura 

total de les necessitats, així com les que viuen soles. 

Les 

cobreixen  

65,5%

No les 

cobreixen

9,1%

Quan contesten els cuidadors la

resposta “totalment” descendeix 

en 10 punts fins al 21,8%

Nucli de convivència

Dependència
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COBERTURA DE NECESSITATS
Quines necessitats queden poc ateses?

-Espontània-

LA NETEJA DE LA LLAR ÉS LA NECESSITAT QUE ES CONSIDERA PITJOR ATESA PER PART DE LES PERSONES 

QUE CREUEN QUE EL SAD NO COBREIX LES NECESSITATS PRINCIPALS

La higiene personal i el control i cura de l’alimentació també són reclamades com a necessitats que queden poc ateses, juntament amb 

l’acompanyament fora de la llar. La resta de necessitats són més minoritàries

Pels que creuen 

que les principals 

necessitats es 

cobreixen a mitges, 

poc o gens

(n=112)

45,5

19,6

18,8

14,3

8,0

6,3

1,8

17,9

0,9

Ajuda a la neteja de la llar

Higiene personal

Cura i control de l'alimentació

Acompanyament fora de la llar

Desplaçaments dins la llar

Companyia i promoció de la relació social

Cura de la salut

Totes

Altres

Per a les persones cuidadores

descendeix la preocupació per la neteja

de la llar (25,7%) i augmenten les

relacionades amb la higiene personal

(25,7%). Quasi tres de cada deu

refereixen que totes les necessitats

queden poc ateses.
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28,9

43,6

12,3
6,7

3,2 5,3

Totalment Bastant A mitges Poc Gens NS/NC

BENESTAR PER A LA PERSONA USUÀRIA
Creu que el SAD contribueix o l’ajuda en el seu benestar físic o emocional?

-Suggerida-

SET DE CADA DEU PERSONES USUÀRIES VALOREN LA CONTRIBUCIÓ DEL SAD AL SEU BENESTAR FÍSIC I EMOCIONAL

Quan el servei es rep de franc, hi ha una major proporció d’individus que diu que l’ajuda totalment. 

Les persones que no tenen un grau de dependència reconegut i les que viuen soles són les que més creuen que els ajuden totalment. 

Contribueix

72,5%

No 

contribueix

9,9%

Nucli de convivència

Dependència

Pagament SAD

28,9

20,8

31,0

34,0

18,8

11,4

19,1

40,0

18,9

21,1

19,7

43,6

47,2

42,5

41,8

59,4

51,4

53,2

38,7

44,3

57,9

50,8

12,3

15,3

11,6

10,5

12,5

14,3

12,8

9,3

17,9

11,5

9,9

9,8

10,1

7,9

9,4

20,0

12,7

7,3

11,3

15,8

13,1

5,3

6,9

4,9

7,5

Total (n=342)

Pagament (n=72)

Gratuït (n=268)

No en té (n=153)

Moderada (n=32)

Severa (n=35)

Gran dependència (n=47)

Sol/a (n=150)

En parella (n=106)

Parella i familiars (n=19)

Familiars estable (n=61)
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22,1 19,5

55,7
54,0

11,5
10,3

3,8 14,9
6,9

Usuaris Cuidadors

BENESTAR ALS/ LES FAMILIARS
[Usuari/a] Creu que el SAD és un suport per les persones que s’encarreguen de la seva cura?

[Cuidador/a] Creu que el SAD és un suport per vostè  l’hora de tenir cura d’ell/a?

-Suggerida-

LA MAJORIA D’USUARIS CONSIDEREN QUE EL SAD ACTUA COM A 

UN SUPORT PER A LES PERSONES QUE EN TENEN CURA.

Pels que tenen un 

cuidador

(n=218)

No és un suport 3,8% No és un suport 16,0%

És un suport 77,8%
És un suport

73,5%

*

Ajuda totalment Ajuda bastant A mitges Ajuda poc No ajuda gens NS/NC
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14,5 12,6

48,9

31,0

15,3

31,0

12,2
8,0

10,3

6,9 6,9

Usuari Cuidador

CONCILIACIÓ FAMILIAR
[Usuari/a] En quin grau creu que el SAD facilita que el/la familiar cuidador/a principal pugui compaginar 

la seva vida personal i/o laboral amb la seva cura?

[Cuidador/a] En quin grau creu el SAD facilita que vostè pugui compaginar la seva vida personal i/o laboral amb la cura d’ell/a?
-Suggerida-

LES PERSONES USUÀRIES FAN MILLOR VALORACIÓ QUE LES CUIDADORES PEL QUE FA A LA CONCILIACIÓ 

FAMILIAR.

Sis de cada deu usuaris/es creuen que el SAD ajuda totalment o bastant al seu cuidador/a a compaginar la vida personal amb la seva 

cura, en canvi entre les persones cuidadores aquesta opinió descendeix a menys de la meitat. 

Pels que tenen un 

cuidador

(n=218)

No és un suport 14,5% No és un suport 18,3%

És un suport 63,4%

És un suport 43,6%

Ajuda totalment Ajuda bastant A mitges Ajuda poc No ajuda gens NS/NC
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72,4

62,8

71,5

73,3

73,0

62,8

Permanència a la llar

Intensitat ajustada

Cobertura de les necessitats

Benestar de l'usuari

Benestar als familiars

Conciliació familiar

INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ DE L’EIX “IMPACTE”

MITJANA EIX IMPACTE: 70,0

L’EIX IMPACTE REP UNA VALORACIÓ DE SETANTA PUNTS SOBRE CENT.

La intensitat del servei i l’aportació a la conciliació familiar són els aspectes més crítics.
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COMENTARIS A L’EIX “IMPACTE”

INTENSITAT DEL 

SERVEI
CONCILIACIÓ

Que gracias a estas 

poquitas horas que 

tenemos podemos tener un 

poquito de libertad más

SUPORT

Que es una ayuda que nos 

viene muy bien pero 

insuficiente en cuanto a la 

duración del servicio

Estoy agradecida pero 

estaría más si viniera otro 

día más a la semana

Es muy útil, pero son muy 

pocas horas

Gràcies a això podem 

portar una vida, dintre del 

que cap, normal

Gracias a esos 2 días podemos ir 

funcionando algo mejor. Lo 

necesitábamos

Es  una tranquilidad para 

ella y sus hijos

Alleugera l’atenció de la cuidadora 

familiar i dóna una mica d'ajut amb la 

conciliació familiar laboral. Si no vingués 

ningú la usuària es trobaria molt sola

És millor que res però ho 

ha de complementar amb 

atenció privada si no, no 

podrien viure
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SATISFACCIÓ
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CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
I amb la forma de treballar del personal que ve al domicili habitualment, vostè està...?

I amb l’organització i funcionament del servei, vostè està...?

Com de satisfet/a està amb l’adaptació del servei a les seves característiques i situació personal?

I amb els beneficis que li aporta el SAD al benestar o qualitat de vida del/la seu/va familiar, vostè està...?

I amb la forma de treballar dels/les coordinadores del servei, vostè està...?
-Suggerida-

MÉS DE LA MEITAT DE LES PERSONES USUÀRIES ESTAN TOTALMENT SATISFETES AMB EL PERSONAL QUE 

L’ATÈN DIRECTAMENT I AMB L’ORGANITZACIÓ DEL SERVEI. 

La personalització i l’impacte reben menys valoració, tot i que la majoria d’usuaris/es se senten totalment o bastant satisfets.

La coordinació és la característica que rep menys valoració, tot i que moltes persones usuàries no han sabut pronunciar-se. 

Per les persones cuidadores la satisfacció total descendeix fins al 28,7%

59,1

57,3

38,0

35,4

32,7

29,8

31,9

41,8

43,6

28,1

6,7

6,4

14,0

10,8

12,6 21,6

Personal d'atenció directa

Organització

Personalització

Impacte

Coordinació
Les persones cuidadores són més 

crítiques amb la coordinació, només un 

20,7% n’està totalment satisfet.

Un 8,5% no l’ha pogut 

valorar perquè no sap qui 

és, un 10,5% perquè quasi 

no el coneix i un 2,6% no 

ha volgut o no ha sabut 

contestar

Totalment satisfet/a Bastant satisfet/a Ni poc ni molt satisfet/a Poc satisfet/a Gens satisfet/a NS/NC
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34,8

8,2

6,1

2,9

2,6

1,8

1,8

1,8

1,2

0,6

5,0

Ampliar hores de servei

Ampliació tasques assignades

Professionalitat

Més estabilitat personal

Horari (felxibilitat, canvis…)

Tracte humà

Revisió més constant de les necessitats

Coordinació

Ajuts econòmics

Canviar empresa

Altres

ASPECTES DE MILLORA
En general, per vostè quines millores caldria fer en aquest servei?

-Suggerida-

L’AMPLIACIÓ DE LES HORES DE SERVEI ÉS LA DEMANDA MÉS HABITUAL PER PART DE LES PERSONES USUÀRIES

NO OBSTANT, QUATRE DE CADA DEU NO SABEN INDICAR UN ASPECTE PER MILLORAR.

L'ampliació de les tasques és el segon aspecte més demandat, però a molta distància de l’ampliació d’hores.

Res 28,4%

11,7%NS/NC
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FORMULACIÓ DE QUEIXES

UNA DE CADA DEU PERSONES USUÀRIES HA PLANTEJAT ALGUNA QUEIXA AL SAD.  

Quasi la meitat d’aquestes queixes feia referència a la manca de professionalitat del/de la treballador/a o la seva poca preparació, tot i 

que una quarta part gira al voltant de la impuntualitat o al no compliment dels horaris acordats. 

Quin va ser el motiu de la seva queixa?Durant l’últim any ha formulat alguna queixa al SAD?

Han formulat alguna 

queixa al SAD

(n=32)

No n’ha 

formulat cap

NS/NC

Sí, ha formulat

alguna queixa

43,8

25,0

12,5

12,5

6,3

6,3

3,1

3,1

3,1

Poca professionalitat / preparació

No compliment d'horaris / Inpuntualitat

Manca de coordinació/comunicació

Demanar canvi personal

Demanar canvi d'horaris

La persona no es va presentar

Demanar revisió de necessitats

Robatoris

Li van retirar el servei

De les queixes que tenen a veure amb la poca 

professionalitat, la majoria es refereixen a les 

suplències del personal durant les vacances. 

9,489,8

0,9
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LA SOLUCIÓ A LA QUEIXA

SIS DE CADA DEU QUEIXES S’HAN SOLUCIONAT, USUALMENT AMB UN CANVI DE PERSONAL. 

Tres quartes parts de les persones usuàries se senten satisfetes per la solució que li van oferir, mentre que dos de cada deu no n’han 

quedat satisfetes. 

Com li van solucionar?
Pels que els hi van solucionar (n=19)

Amb la solució que li  van oferir, està…?

Pels que els hi van solucionar (n=19)

Pels que han 

formulat alguna 

queixa

(n=32)

Satisfet

75,0%
No satisfet

20,0%

Li van solucionar?

Canvi personal

Canvi horaris

Establint una

persona de referència

Recuperació del servei

Altres

59,4

37,5

3,1

Sí No Encara no

73,7

10,5

5,3

5,3

5,3

Canvi personal

Canvi horaris

Establint una persona de referència

Recuperació del servei

Altres

31,6

47,4

5,3
10,5

5,3

Totalment
satisfet/a

Bastant
satisfet/a

Ni poc ni
molt

satisfet/a

Poc
satisfet/a

Gens
satisfet/a
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INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ DE L’EIX “SATISFACCIÓ”

MITJANA EIX SATISFACCIÓ: 81,6

LA SATISFACCIÓ AMB EL SERVEI REP UNA BONA QUALIFICACIÓ

El personal d’atenció directa i el funcionament són els aspectes millor valorats, mentre que la coordinació és el que rep menor puntuació

78,6

86,5

77,786,5

78,4

Personalització

Personal d'atenció directa

Coordinació referentFuncionament

Impacte
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COMENTARIS A L’EIX “SATISFACCIÓ”

INTENSITAT

COORDINACIÓ
IMPACTE

Esta satisfecha con 

lo que hace en las 

horas que va 

De moment, van fent el que van 

concertar. La seva germana 

necessitaria més atenció però no 

pot perquè li farien pagar massa 

El trabajo que 

hacen es 

perfecto pero 

se queda corto

Que tengo muy 

buena conexión con 

la chica que viene

Un poco descoordinados; la 

chica que me ha venido hoy coge 

vacaciones durante 15 días y aún 

no me han dicho nada

Debo controlar el 

horario acordado

Està molt bé i gràcies al SAD 

poden tenir una vida millor

Es muy buena chica 

y estoy muy contenta 

con ella

Està molt contenta, la gent és 

molt amable, els que truquen... 

tots, però poques hores

Estoy contenta llevo muchos 

años he visto cambiar muchas 

cosas, pero me hacen un gran 

favor, si no, no tendría a nadie

Està molt contenta, són molt 

amables, molt servicials, 

qualsevol cosa que necessita 

de seguida l’ajuden 

És un ajut per 

mantenir-lo a casa

ATENCIÓ DIRECTA
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INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ
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49,5

43,5

81,2

91,0

97,4

97,4

93,9

90,6

82,5
61,8

83,3
72,4

62,871,5

73,3

73,0

62,8

78,6

86,5

77,7

86,5
78,4

INDICADORS GLOBALS D’AVALUACIÓ

Diagnòstic integral

Contracte assistencial consensuat

Respecte a preferències horàries

Professionalitat

Amabilitat

Respecte a la intimitat

Respecte a preferències

Actitud d’interès

Accessibilitat

Seguiment

Coordinació

Permanència

a la llar

Intensitat ajustada

Cobertura de les necessitats

Benestar de l’usuari

Benestar als familiars

Conciliació familiar

Personalització

Personal d’atenció directa

Coordinació referent

Funcionament

Impacte

PROFESSIONALS: 94,0

PERSONALITZACIÓ: 58,7

COORDINACIÓ I 

FUNCIONAMENT: 75,5

IMPACTE: 70,0

SATISFACCIÓ: 81,6

INDICADOR 

GLOBAL: 76,0

Línia 50

Línia 80

S’ATORGA UNA BONA PUNTUACIÓ AL SERVEI, `LES PERSONES ENQUESTADES LI DONEN 76 PUNTS SOBRE 100. 

L’eix dels professionals és el millor valorat, arriba als 94 punts sobre 100 i, dins d’ell, cap element rep un valor inferior als 90 punts. Per 

contra, la personalització és el que rep una puntuació més discreta, situant-se en un valor intermedi. Dins d’aquest destaca la valoració 

del contracte assistencial consensuat que rep la puntuació més baixa de tots els indicadors. 
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CONCLUSIONS
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CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES USUÀRIES I EL SERVEI: 

 Les persones usuàries del SAD són majoritàriament dones, les situacions de convivència més habituals són viure sol/a

(43,9%), en parella (31,0%) o de manera estable amb familiars (17,8%). Quasi la meitat té algun grau de dependència

reconeguda i quatre de cada deu diuen tenir molt poca autonomia per sortir al carrer. Les persones cuidadores són també

majoritàriament dones, normalment fills o cònjuges.

 En relació a la xarxa de suport, al voltant de dos terços tenen un/a familiar que s’encarrega de la seva cura. Més enllà de les

famílies, aproximadament la meitat té altres serveis socials assignats (generalment la teleassistència), mentre que una

cinquena part disposa d’una persona treballadora pagada particularment. El percentatge d’usuaris/es que només tenen el

Servei d'Assistència a Domicili en la seva xarxa de suport i cures són el 45,6%.

 En relació al servei del SAD, de mitjana les persones usuàries el gaudeixen des de fa tres anys, dos dies a la setmana durant

dues hores.

 Les persones cuidadores gairebé sempre són més crítiques amb el servei que les persones beneficiàries directes.

L’EIX DE PERSONALITZACIÓ:

 El diagnòstic integral i el contracte assistencial consensuat generen divisió d’opinions i, de fet, per tots dos la valoració

negativa supera a la positiva, a diferència de la resta d’aspectes analitzats als altres eixos.

 El respecte a les preferències rep una millor valoració però continuen apareixent segments molt crítics, especialment els que

tenen dependència moderada i severa.

 Per aquesta raó, l’eix de personalització queda lluny de la valoració màxima perquè una bona part de les persones

entrevistades, i especialment en el cas de les persones cuidadores, es considera que no se’ls ha tingut en compte en el

moment del diagnòstic i de definir les necessitats.

CONCLUSIONS
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L’EIX DELS/DE LES PROFESSIONALS:

 L’eix de valoració dels/de les professionals indica que es compleixen les expectatives de la gran majoria de les persones

entrevistades, especialment pel que fa als aspectes relacionats amb l’atenció.

 No obstant, per la porció de persones usuàries que creu que no estan ben preparades per fer la seva feina, destaca que les

persones usuàries posen l’èmfasi en aspectes concrets del servei, mentre que les persones cuidadores se centren en aptituds

relacionades amb la qualitat humana i la professionalitat.

L’EIX DE COORDINACIÓ I FUNCIONAMENT: 

 Les persones usuàries es mostren més crítiques amb la coordinació i el funcionament del servei, sobretot pel que fa al

seguiment, on una tercera part considera que es fa menys del que seria necessari, proporció que augmenta entre les que reben

una alta intensitat del servei i els que tenen dependència severa o gran dependència.

 En relació a l'accessibilitat dels/de les responsables del servei, es rep millor valoració, però una cinquena part no sap qui és o

no hi ha parlat mai.

L’EIX D’IMPACTE I EFICIÈNCIA:

 L’impacte i eficiència presenta força diversitat d’opinions. En tots casos les valoracions positives es troben molt per sobre de les

negatives. Es donen dos perfils de població que valoren millor aquest eix: les persones que no tenen dependència i les que

viuen soles. També sembla influir la intensitat del servei: quant més elevada, millor valoració.

 Una major intensitat del servei és la demanda principal de les persones usuàries i és la pregunta que genera més controvèrsia

entre les que creuen que s’ajusta i les que no. Per aquesta raó, aquest eix queda, en conjunt, per sota de la mitjana de

l’indicador global.

 Quan es pregunta a la persona cuidadora sobre l’aportació del servei al benestar dels familiars, aquestes es mostren molt més

crítiques que les persones usuàries, sobretot pel que fa a la conciliació familiar.

CONCLUSIONS
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L’EIX DE LA SATISFACCIÓ:

 L’eix en conjunt rep una bona valoració, sobretot degut a la bona puntuació del personal d’atenció directa i del funcionament,

mentre que la personalització, l’impacte i la coordinació queden per sota en la valoració.

 Quan es pregunta pels aspectes de millora, la gran majoria assenyala que els hi agradaria que ampliessin els horaris que

reben, és a dir, es demana una intensitat del servei més alta. No obstant, quasi tres de cada deu creuen que no cal millorar

res.

 Les queixes han estat minoritàries referides en alguns casos a la manca de professionalitat i al no compliment dels horaris.

Es constata doncs un bon funcionament del servei en els diferents aspectes i un grau de satisfacció elevat. Els

aspectes de millora tenen a veure amb la personalització i el seguiment del servei, en el sentit de fer més partícip a la

persona usuària i cuidadora. En la mateixa línia, cal tenir cura d’aquells aspectes que suposen un trasbals per les persones

usuàries, com són els canvis o imprevistos que es produeixen en el servei. En aquest sentit, adquireix importància el bon

funcionament dels canals d’informació i de la gestió de les alternatives.

CONCLUSIONS
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