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Entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  i els ajuntaments i ens supramunicipals 
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13
Contractes 
Programa

El Contracte Programa permet planificar coordinadament la prestació dels serveis 
socials, així com altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat.

Compromís 
quadriennal 
2016-2019
Dotació 2016:
12,2M€
Cost real 2015: 11,8M€

S’inicia un grup de treball per 
consensuar el model de suport 

a les famílies per a incloure 
una nova línia de 

col·laboració Es posaran en marxa mesures 
concretes de coordinació entre: 

Plans locals d’inclusió
social, Plans de 

desenvolupament comunitari 
i Plans locals d’immigració

Serveis Bàsics d’Atenció 
Social, Serveis d’integració 

socioeducativa i EAIA

Millora dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents en risc
El Contracte Programa 2016-2019 vol donar un pas molt important en l’atenció 
a la infància mitjançant aquests serveis:

• Aprovació del Model de servei, costos i finançament.
• Posada en funcionament de nous serveis i reordenació dels existents, 

de manera progressiva fins a disposar d’una xarxa pública a tot el territori 
català.

• Es manté la línia especial d’aportacions per àpats i activitats d’estiu.
813.000€
2015

1M€
2016

Corresponsabilitat / Simplificació administrativa  / Cultura de l’avaluació
(MILLORES EN LA GESTIÓ)

Increment de la
ràtio de professionals
als Equips Bàsics d’Atenció Social 
[+12] i als Equips d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència [+12]

109
Contractes Programa 
a tot Catalunya

4 noves línies de col·laboració 
per a l’impuls d’actuacions en 

matèria de: 

1. Accessibilitat 
77.200€

2. Associacionisme i 
voluntariat 

8.200€

3. Polítiques LGTBI

4. Igualtat en el treball
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Millores dels serveis

Actualització de la població 2014 i increment progressiu de 
professionals per arribar a la ràtio marcada per la Llei de Serveis 
Socials. 

Fins a 12 professionals més al 2019.

Creixement de SAD dependència per aplicació a Grau 1, sense 
reducció de SAD social.

SAD social: limitació de les aportacions del Departament en 
funció d’hores reals de servei.

Revisió i Aprovació del model d’intervenció dels EAIA, incloent 
els Serveis d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE).

Increment de professionals fins a 2019 per arribar a la ràtio 
marcada per llei (màxim 40 infants per professional): 

12 professionals més als EAIA + 1 nou servei + 4 nous SIFE.

Inici de la implantació dels Plans d’intervenció.

Aprovar i iniciar l’aplicació del sistema transitori de finançament.

Concreció del model de prestació del servei d’atenció i acolliment 
d’urgència per a dones en situació de violència  i els seus fills 
i filles. 

Continuar desenvolupant la Llei i decret d’acollida i preveure 
mesures sobre persones refugiades.

Plans Locals d’Inclusió Social: ampliar el nombre iniciant-ne en 
els ens locals que no en disposen.

EBAS
Equips Bàsics 
d’Atenció Social
3,6M€
Servei d’Atenció 
Domiciliària
1,5M€ (social)
1,7M€ (dependència)

EAIA
Equips d’Atenció 
a la Infància i 
Adolescència
1,3M€

Transport adaptat
559.000€
Sistemes de resposta 
violència masclista 
60.000€

Immigració
470.000€

Plans locals d’inclusió social

227.000€

Altres
Incorporació al Contracte Programa de les convocatòries 
anuals de subvencions en matèria de joventut: 

• Al 2016 s’incorpora el finançament a ajuntaments de 
més de 20.000 habitants. 

• Al 2017 s’incorporarà la resta d’ajuntaments.

Finalitzar el procés de traspàs a concertació de serveis 
residencials i diürns.

Creació del registre d’òrgans de participació.


