
 
LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA INSISTEIX EN LA NECESSITAT D’APROFUNDIR EN 

ELS DRETS I DEURES QUE REGULEN EL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) 

 

Barcelona, 24 de febrer de 2021 - Històricament, usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària 

(SAD) s’han dirigit a la Síndica de Greuges de Barcelona manifestant el seu malestar. Exposen, 

principalment, incompliments per part de les empreses prestadores del servei en l’àmbit 

d’horaris, o fins i tot per la no prestació del servei. Per bé que, d’una o altra manera, havien 

rebut explicacions i a vegades també disculpes, l’incompliment del servei previst (sovint amb 

persones d’avançada edat, que viuen soles, i amb un elevat grau de dependència o 

discapacitat) pot trasbalsar de forma significativa la seva quotidianitat. Quan es donen 

incidències en la prestació del servei i les persones afectades volen presentar queixa i/o 

sol·liciten que millori la prestació del servei, apareixen dubtes sobre els circuits a seguir i 

s’observen incongruències en els documents existents.  

 

El fet que es donin incompliments en els serveis, canvis sovintejats de professionals als 

domicilis, o de vegades, dèficits en l’atenció al malestar d’algunes persones usuàries del 

servei, suscita dubtes sobre el seguiment o control municipal que es du a terme sobre les 

empreses que realitzen el SAD. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha 

manifestat en repetides ocasions que “preocupa la qualitat del SAD que s’executa des dels 

serveis socials municipals, malgrat que es té coneixement dels esforços del consistori per la 

seva millora i innovació”.  

 

Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona hem recomanat repetidament la necessitat 

d’un Reglament que reguli el SAD, de forma que estiguin clarament definits els drets, els 

deures, les formes de seguiment, les queixes, etc. Aquest Reglament també hauria de 

garantir que la informació estigui plenament a l’abast de la ciutadania, en un exercici de 

proximitat, qualitat i transparència en l’actuació municipal. “Només d’aquesta manera les 

persones usuàries del SAD podran saber què poden esperar de la prestació d’aquest servei”, 

ha afegit la defensora barcelonina. Cal finalitzar fent menció al nou contracte del SAD amb 

noves mesures, que la síndica celebra, tot i que entre elles no hi és el reglament demanat. 

 


