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Per què fem aquest
baròmetre?

Volem conèixer l’opinió 
dels socis d’ACRA 
respecte la consulta 
pública prèvia a 
l'elaboració de normes, 
de modificació dels 
criteris funcionals de 
ràtios de personal 
d'atenció directa 
nocturna i diürna i 
d'atenció indirecta a les 
residències assistides 
de gent gran.

Baròmetres 2019

Aquest baròmetre es 
situa dins els 
baròmetres 2019 que 
ACRA realitza per 
conèixer i analitzar la 
situació del sector i dels 
nostres associats com a 
garantia per defensar 
els seus interessos amb 
la major informació i 
rigor possible.

Motiu del baròmetre
Respecte les ràtios

Els ratis de personal en 
residències assistides 
són un indicador 
quantitatiu fonamental a 
l'hora de garantir una 
correcta atenció als 
usuaris. Es poden 
mesurar en funció si són 
d'atenció directa o 
indirecta i segons la 
normativa establerta per 
cada administració.



Fitxa tècnica

Tipus d’enquesta: online

Període: 13/05/2019 – 15/05/2019

Respostes: 152 residències assistides

Serveis de residències ACRA: 445

Respostes residències sobre total: 34,15%
70%

11%

7%

8%
5%

Ubicació del servei

Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l'Ebre



Fitxa tècnica

19%

23%

20%

17%

22%

Número de places

Fins a 25 26 a 50 places 51 a 75 places 76 a 100 places Més de 100 places



Resultats – Ràtio de personal 
d’atenció directa

38%

62%

Esteu d'acord amb aquesta proposta?

Sí No

64%

36%

Us afecta aquesta proposta?

Sí No

Proposta efectuada pel 
Departament: "Ampliació de la ràtio 
de personal d’atenció directa en 
una proporció persona / atesa no 
inferior al 0,28"



Resultats – Ràtio d'auxiliars de 
gerontologia o equivalents

34%

66%

Esteu d'acord amb aquesta proposta?

Sí No

73%

27%

Us afecta aquesta proposta?

Sí No

Proposta efectuada pel 
Departament: "Pel que 
fa als auxiliars de 
gerontologia o 
equivalents, la ràtio de 
presència física ha de 
ser 1/15 en horari diürn, 
sens perjudici que en 
tot moment s’ha de 
garantir la presència 
física continuada"



Resultats – Ràtio horari nocturn

31%

69%

Esteu d'acord amb aquesta proposta?

Sí No

70%

30%

Us afecta aquesta proposta?

Sí No

Proposta efectuada pel 
Departament: "En 
horari nocturn, 
l’atenció es garantirà 
amb una ràtio de 
presència física 
d’auxiliars de 
gerontologia de 1/35 i, 
en tot cas, caldrà 
garantir durant les 24 
hores del dia la 
presència física 
continuada d’un mínim 
de dos professionals 
per atendre les 
necessitats de les 
persones usuàries del 
servei"



Resultats – Ràtio personal 
d’atenció indirecta

36%

64%

Esteu d'acord amb aquesta 
proposta?

Sí No

61%

39%

Us afecta aquesta proposta?

Sí No

Proposta efectuada pel Departament: 
"També disposaran de personal d’atenció 
indirecta en una proporció persona/atesa 
no inferior al 0,11 garantint que el còmput 
anual d’hores es distribueix uniformement 
i amb freqüència setmanal. Es 
considerarà personal d’atenció indirecta 
el de neteja en una proporció 
persona/atès no inferior a 0,040, el de 
cuina en una proporció persona/atès no 
inferior a 0,030, el de bugaderia en una 
proporció persona/atès no inferior a 
0,024, manteniment, administració, 
direcció tècnica i la proporció de funcions 
d'altre personal que quedi acreditat, en 
una proporció persona/atès no inferior al 
0,016, garantint un mínim de 10 
h/setmanals de director, amb 
independència del nombre de residents"



Resultats

25%

66%

9%

Tenint en compte les preguntes anteriors, com valoreu la 
iniciativa reglamentària del Departament per modificar les ràtios 

de personal?

Positiva Negativa Ns/Nc



Conclusions
En relació a la proposta d’increment del ràtio d’atenció directa, el 62% no hi està a favor i el
64% diu que li afecta.

En relació a la proposta d’increment del ràtio d’auxiliars de gerontologia o equivalents, el
66% no hi està a favor i el 73% diu que li afecta.

En relació a la proposta d’increment del ràtio d’horari nocturn, el 69% no hi està a favor i el
70% diu que li afecta.

En relació a la proposta d’increment del ràtio de personal d’atenció indirecta, el 64% no hi
està a favor i el 61% diu que li afecta.

Un 66% dels enquestats valoren negativament la iniciativa reglamentària del Departament
per modificar les ràtios de personal.
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