
BARCELONA NECESSITA UNA PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS RESIDENCIALS PER A GENT 

GRAN QUE COBREIXI LES 6.000 PLACES DE DÈFICIT REAL EN AQUESTS EQUIPAMENTS 

- La Síndica ha supervisat una queixa emesa per una coordinadora formada per 

familiars de persones ingressades en cinc residències per a gent gran. 

 

- Barcelona està per sota del rati establert per la Generalitat de 2,37 places per 

100 habitants. Concretament, es troba en 1,49 places cada 100 habitants, fet 

que suposa 6.000 places de dèficit real a la ciutat comtal. 

Barcelona, 9 de febrer del 2018 – La Síndica de Greuges de Barcelona ha supervisat 

una queixa emesa per una coordinadora formada per familiars de persones 

ingressades en cinc residències per a gent gran. Els promotors de la reclamació, avalats 

per la Federació d’Associació de Veïns de Barcelona, manifestaven que les condicions 

d’aquests centres no eren adequades i que les circumstàncies van agreujar-se des de la 

darrera adjudicació de la gestió de les residències per part de la Generalitat.  

Les queixes, presentades prèviament a la Generalitat tot i que “amb resposta 

insuficient” segons la coordinadora, fan referència a: reducció plantilla gerocultors, 

incorrecta atenció mèdica, mal estat de la cadira de les dutxes, manca de material, 

alimentació poc equilibrada, neteja insuficient, poc control del rentat de roba, reducció 

d’activitats, i/o problemes amb el subministrament de medicaments, entre altres. 

Aclariments competencials  

La Carta Municipal de Barcelona atorga competència a l’Ajuntament per a programar, 

prestar i gestionar els serveis residencials per a gent gran, però avui dia la creació i 

gestió (externalitzada o no) de les places públiques residencials per a gent gran 

correspon a la Generalitat de Catalunya. La gestió de les llistes d’espera per a una plaça 

pública residencial correspon al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSS). D’altra 

banda, la competència de creació i gestió del servei d’Acolliment i Urgències per a la 

Vellesa és de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Regidoria de Drets Socials.  

Tot i tenir en compte el marc competencial, la Regidoria de Drets Socials de Barcelona, 

el Consorci de Serveis Socials, i la Generalitat han analitzat conjuntament el nombre de 

places públiques i privades existents a la ciutat amb l’objectiu de determinar i 

constatar el dèficit existent. El resultat de l’anàlisi defineix que Barcelona està per sota 



del rati establert per la Generalitat de 2,37 places per 100 habitants. Concretament, 

es troba en 1,49 places cada 100 habitants, fet que suposa 6.000 places de dèficit real 

a la ciutat comtal.  

La síndica de greuges de Barcelona, Ma Assumpció Vilà, ha comprovat que 

“l’Ajuntament s’ha interessat abastament en aquesta problemàtica i ha parlat amb la 

Generalitat per cercar solucions”, però també ha constatat que “el consistori no ha 

aconseguit que el municipi disposi d’una planificació concreta de serveis residencials 

per a gent gran, que hauria d’estar elaborada pel CSS i aprovada pel govern de 

Generalitat”. Tanmateix resulta que no s’ha assumit el traspàs de la prestació i gestió 

dels serveis residencials per a gent gran a Barcelona, competències establertes a la Llei 

de la Carta municipal des de 1998. D’altra banda, la Sindicatura de Greuges ha 

manifestat que l’Ajuntament no s’ha implicat suficientment en la col·laboració amb la 

Generalitat per la gestió de les actuacions pròpies de la inspecció i control en matèria 

de serveis socials.  

La Síndica de Barcelona ha conclòs que cal estimar la queixa de la coordinadora per la 

manca d’assumpció de responsabilitats generals i competencials de l’Ajuntament en 

l’àmbit dels serveis socials residencials per a la gent gran des de l’any 1998. També ha 

recomanat a l’Ajuntament que promogui, a través del CSS, una planificació 

d’equipaments residencials per a gent gran que permeti, a curt termini, solucionar el 

greu dèficit crònic d’aquests equipaments a la ciutat, estimat en 6.000 places.  

 


