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Un problema de gestió



Un problema de gestió (i territorial)

Població 2017: 7.555.830 Població 65+ anys 2017: 1.399.274



1. Dimensió estratègica de les polítiques locals

2. Dimensió estructural i de recursos dels municipis

3. Dimensió substantiva de les polítiques

4. Dimensió relacional de la implementació

(Sèrie temporal 2010-2016)

Informe – Contingut i metodologia

Univers d’estudi: 
Municipis de més de 10.000 habitants de 
Catalunya . Un total de 120, excloent la 
ciutat de Barcelona. Han participat 
responent l'enquesta 87 municipis. Les 
dades fan referència a les actuacions 
desenvolupades durant l'any 2015.



Informe – Un marc d’acció

Polítiques Públiques 
locals 

de gent gran

Llei de Dependència

Envelliment Actiu

Crisi econòmica

LRSAL



Informe – Dimensió estratègica

1. Disminució de l’interès per la dependència

2. Augment del paradigma de l’envelliment actiu



Informe – Estructura i recursos

1. Estabilitat i especialització de les estructures

2. Prioritat política: 88,5% dels municipis té al cartipàs 
municipal un regidor/a amb competències de gent gran

3. Pressupostos “recuperats” de la crisi



Informe – Continguts

1. Divisió entre “Atenció Social” i “Promoció Social” 



Informe – Continguts

Atenció Social: decreixement de les polítiques amb 
col·laboració intergovernamental i augment de les 
pròpies.   



Informe – Continguts

Promoció social: manteniment i consolidació



Informe – Dimensió relacional

1. Diputació aguanta finançament i disminueix suport
2. Generalitat disminueix finançament i augmenta suport
3. Consolidació de xarxes d’actors privats



Informe – Algunes conclusions

1. Resiliència general de les polítiques de gent gran

2. Reorientació de les línies estratègiques vers 
l’envelliment actiu

3. Alt grau de col·laboració en la implementació de les 
polítiques

4. Dificultats en la transversalitat i en la planificació
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MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA 
ATENCIÓ
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