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1. Objecte 

L’objecte d’aquest procediment és definir la sistemàtica del servei d’atenció individualitzada i 
familiar que ofereix a les persones que necessiten recolzament per trobar-se immerses en una 
situació vulnerable d’àmbit social :  

• Assignar un/una  professional de referència (TS i/o ES) per al suport i treball a 
realitzar per reconduir la situació de vulnerabilitat.  

• Treballar amb la persona i/o família per evitar o reconduir una situació d’exclusió 
social.   

• Establir plans de treball conjunts amb la persona i/o la família i fer-ne seguiment 
per part d’un TS i/o ES .  

• Gestionar i coordinar recursos (econòmics, materials, de serveis, etc.) per al 
benefici de les persones usuàries del servei.  

• Derivar a recursos o equips especialitzats, municipals o externs, quan la situació 
individual o familiar ho requereixi.  

• Afavorir l’autonomia de les persones i potenciar les seves habilitats i propis 
recursos  

2. Abast 

Aquest servei s’adreça a tota la població de Castelldefels en  possible situació de vulnerabilitat 
o necessitat social .  

Es diferencia entre SAIF i SAID ( Servei d'Atenció  Individual a la Dependència) , sent atesos per 
aquest darrer equip els ciutadans a partir  de 65 anys. 

 Especialment, segons la Llei de Serveis Socials, són destinatàries d'aquests serveis  les 
persones que estiguin en alguna de les situacions següents:  

• Necessitat social, com les relacionades amb la manca d’habitatge o la desestructuració 
familiar. 

• Drogodependències i altres addiccions 

• Violència i delinqüència juvenils 

• Exclusió i aïllament socials 
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• Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la infància i l’adolescència.  

• Violència de gènere i les diverses manifestacions de violència familiar.  

• Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, malaltia, ètnia, cultura, religió o per 
qualsevol altra raó 

• Problemes de convivència i de cohesió social.  

• El fet d’haver estat víctima de delictes violents, un mateix o els familiars.  

• Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.  

• Urgències Socials 

• Emergències socials per catàstrofes  

• Protecció d’asil  

3. Referències 

 

 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis Socials 

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic  
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4. Responsabilitats 

Propietari del procés 

El propietari del procés és el Cap de la Secció de Serveis Socials, Dependència, Gent Gran. 

5. Desenvolupament del procediment 

Obligacions econòmiques 

El procediment no està subjecte a taxes.   

On es pot realitzar 

A les dependències de l’Àrea de l’Àrea de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran.  

Adreça:  C/ Tomas Edison 13 

Telèfon:  935461083 

 

Canal d’inici: 

El canal d’inici  a SAIF  o SAID sempre es una derivació des d’un altre servei (sigui del municipi o 
de fora del municipi) : 

Derivació des de SPA.-  Quan, com a resultat de l’atenció professional i de l'anàlisi de la 
demanda  i d'un primer diagnòstic , a aquest servei es conclou que el cas requereix un 
seguiment familiar i social. 

Derivació des del Servei d’atenció a les persones amb dependència.-  Quan es detecta que  de 
situacions de dependència se’n deriven necessitats de seguiment familiar i social.  

 

Derivació entre EBASP de diferents municipis.- Es produeix quan hi ha un canvi de residència 
de  persones i/o famílies beneficiàries de  RGC, o víctimes de violència de gènere o casos de 
risc en general, que son objecte de seguiment pels equips d’EBASP del seu municipi d’origen. 
Quan es produeix aquesta situació les persones  passen directament a seguiment dels  tècnic 
referents de SAIF o SAID .   
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Derivació des dels  Centres Educatius .- Es produeix quan hi ha casos que arriben als 
educadors socials a través de les Comissions Socials de les escoles i instituts. En aquest casos 
els Educadors Socials fan seguiment, s’integra a la família al  SAIF i se’l assigna Treballador 
Social referent.   

Sol·licitud d’intervenció per altres organismes públics : Quan altres organismes demanen la 
intervenció del SAIF per a treballar en casos en que ells fan seguiment o intervencions prèvies  
i han copsat una situació de risc social. Per exemple : DGAIA, Serveis Territorials, Serveis 
Judicials, etc.  

Situació d’urgència excepcional.- Quan es tracta d’una situació d’aquest tipus s’inicia la 
intervenció de forma immediata. Si el tècnic que hauria de ser de referència per a l’actuació no 
es troba localitzable, qualsevol altra de l’equip que correspongui, o fins i tot de d’altra EBASP 
en casos excepcionals, portarà a terme les accions que calgui fer. Sempre que sigui possible 
seran les coordinadores de les EBASP les que donaran les directrius de l’actuació.  

5.3.Termini d’execució   

No existeixen terminis per executar servei. El servei s’executa durant tant de temps com sigui 
necessari. Tant sols existeix un termini màxim per a realitzar la primera entrevista de SAIF, que 
és de dues setmanes des de la derivació del SPA.  

5.4.Requisits 

5.4.1.De les persones interessades 

Ser ciutadà o ciutadana  de Castelldefels  , empadronat al municipi . 

5.4.2.5.1.1. Documentació  aportar per iniciar servei  

Per iniciar el servei no es requereix cap document específic. Pot haver documentació que ja 
estigui aportada a l’expedient  a partir de la fase de SPA i documentació que s’aportarà 
posteriorment a la entrevista entre usuari i TS/ES, segons el seu criteri i atenent a  la 
particularitat de cada cas.  

5.5.Descripció del procediment 

 Inici 

0. El procediment s’inicia quan el professional de referència de SPA valora que és necessària 
la intervenció i el seguiment social per part del SAIF. El  professional de referència de SPA  
convocarà una  reunió amb els professionals corresponents (TS i/o ES)  . Els tècnics de 
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referència assignats, ho seran atenent a un criteri territorial, segons el domicili o un criteri 
d'edat (majors de 65 anys), els quals serien atesos per l'equip d'atenció a la Dependència ( 
SAID). 

0.1. En aquesta reunió el tècnic d’SPA comunicarà la seva valoració diagnòstica i lliurarà 
l’expedient físic ja iniciat.  A aquest expedient s’incorporarà un document que registrarà la  
constància d’aquest traspàs.  Així mateix consensuaran una proposta de data d’entrevista  
amb l’usuari/família. El/la professional d’SPA serà qui comunicarà a la persona usuària i /o 
família la  data de l’entrevista amb tècnic SAIF i també qui introduirà la variació de l’equip 
tècnic referent en el programa de gestió Hèstia . 

1.2. També pot iniciar-se la intervenció del SAIF per qualsevol de les vies definides en l’apartat 
de “Canal d’inici”  d’aquest document. 

2.3. El tècnic de referència de SAIF  procedirà a mantenir l’entrevista amb la persona/família 
usuària per  concretar i determinar necessitats de pla treball i  possibles accions.  

3.4. En les derivacions procedents del Servei de Primeres Acollides, si la persona/família 
usuària no assisteix a l’entrevista concertada, es torna a contactar amb la família i 
reprogramar la visita, en el cas de que novament no es presentin, sense causa justificada,  
el cas tornarà a SPA. En aquests casos es farà arribar una carta a la persona/família usuària 
en la qual se’ls informarà que el servei continua a la seva disposició si necessiten atenció, 
però que han de tornar al SPA.   

6.5. El professional referent  lliurarà a la persona/família usuària el full de Consentiment i 
traspàs  d' informació, en el cas que la persona/família vingui derivada d’un canal d’inici 
diferent de l’SPA .   

7.6. Així mateix el professional de referència ha de proposar i acordar, en aquesta primera 
entrevista o bé en les següents,  un pla de treball conjunt amb la persona/família. Aquest 
pla de treball es detallarà per escrit, i estarà consensuat amb la persona/família usuària i  
es signarà per ambdues parts  . 

6.7. La intensitat de l'atenció podrà anar variant en funció de la necessitat  i de l’evolució del 
cas i de la valoració de l’equip tècnic  i es comunicarà a la persona/família en la mateixa 
entrevista.   

7.8. Els recursos que el/la tècnic/a de referència proposarà activar, seran els adequats a les 
circumstàncies de cadascun dels casos i després de la valoració tècnica corresponent. 
Poden ser recursos propis o pertanyents a altres administracions i/o serveis i entitats 
privades. 

10.9.  Si durant el treball de seguiment amb la  persona/família el tècnic referent tramiti un 
ajut, aquest haurà d’estar justificat d’acord amb el  pla de treball  i sempre s’haurà 
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d’atorgar en base al  Procediment de Gestió d'Ajuts Econòmics de l’Ajuntament  de 
Castelldefels.  

9.10. Quan es produeixi un canvi de residència de la persona o família usuària cap un barri 
on actuï l’altre EBASP   es produirà un traspàs del cas entre els equips. Quan es traspassa el 
cas es signa un full de traspàs  

10.11. El professional de referència,   i l’equip de l’EBASP en general, hauran de vetllar perquè 
les persones i/o famílies usuàries estiguin informades de les intervencions dels/les 
tècniques de forma clara, tenint en compte que són ells qui gestionen i decideixen els 
canvis i processos de la pròpia intervenció, al ser protagonistes actius del seu propi procés.  

11.12. Els tècnics de SAIF i SAID , per tal d’oferir un servei més eficaç, hauran de participar en 
diferents mecanismes d’organització i coordinació de l’Àrea, com són:  

• Comissió econòmica TS 

• Comissió Econòmica ES 

• Reunions Treballadors Socials 

• Reunions Educadors Socials 

• Reunions Coordinació Caps  

• Reunions generals  d'Equip  

• Coordinacions d’equips de SAIF i SAID   

• Reunions tècniques amb altres serveis i/o entitats 

• Reunions de derivació entre SPA i SAIF /SAID  

  

12.13. Durant el decurs en el temps del procés d’acompanyament a la persona/família 
usuària es porten a terme diverses activitats com poden ser: 

Visites a domicili.-  Com a pauta general s’estableix que durant la intervenció en un cas el 
tècnic de referència haurà d’haver visitat, al menys una vegada, el domicili de la persona 
usuària.  

Entrevistes a les dependències de serveis Socials 

13.14.  Les intervencions tècniques poden finalitzar  en els següents supòsits: 
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• Quan s’hagin complert els objectius del Pla de Treball. 

• Quan la persona amb la qual s’intervé,   major d’edat i sense incapacitació legal de les 
seves facultats,  sol·liciti que  no vol continuar el tractament i seguiment social. Sempre i 
quan no hi ha cap menor  en situació de risc o persona gran vulnerable afectat.  

• Els casos que estan clarament resolts, i que es valori que no necessiten seguiment social, 
s’han de tancar  i passar a SPA, sempre i quan hagi passat un any des de la darrera 
intervenció. Això s’ha de fer per part del tècnic referent de cada cas.  

14.15. Les intervencions tècniques  no poden finalitzar  en els següents supòsits: 

• Quan la persona amb la que s’intervé, tot i que no s’hagin complert els objectius del Pla de 
Treball, no desitja continuar amb el seguiment i tractament  i es detecta una situació de 
risc ( menors, malalts mentals, violència de gènere, persones vulnerables sense suport 
familiar... )En aquest cas el professional ha de valorar informar als serveis de protecció 
adients.  

• Quan la persona derivada des de  SPA o des d’un altre equip de SAIF, no ha vingut a la 
visita i no s’ha contactat amb la persona com estableix aquest procediment . 

15.16. El servei deixarà de prestar-se, i es donaran de baixa a l’aplicatiu Hèstia,  per algun 
d’aquests motius :  

• Absència de l’usuari 

• Canvi de residència a un altre municipi. 

• Decisió de l’usuari 

• Decisió professional 

• Resolt 

• Defunció 

• Derivació 

• Inactivitat de l’expedient durant 1 any. 

16.17. Si no fa un any de la darrera intervenció, i la família o persona torna a demanar hora, 
tornarà  al servei de SAIF. 
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6. Documents i registres relacionats 

- Expedient físic que  contindrà : 

o Documentació identificativa de la persona usuària i les persones que 
composen el seu nucli familiar i fins i tot de convivència si es considera 
necessari. A més, contindrà en format original els informes i tràmits impulsats 
pel tècnic de referència per activar recursos o be els iniciats per instància de 
part de la pròpia persona interessada o be d’altra administració.  

o A més en cada expedient  haurà de constar la següent documentació:  

o Proposta Pla de Treball  signada per la persona usuària .  

o Document de “Consentiment familiar de traspàs d’informació entre Serveis 
Socials  de l’Ajuntament de Castelldefels i altres estaments oficials púbics i/o 
privats), degudament signat per la persona usuària  

- Expedient digital  en el sistema informàtic de l’Ajuntament que contindrà la 
documentació aportada per la persona/família usuària  i la generada pels tècnics 
municipals durant la tramitació de l’expedient.  

- Expedient generat per l’aplicatiu informàtic  Hèstia , que contindrà informació sobre 
actuacions, entrevistes, etc. 

-  

-7.- Registre d’indicadors  

o Tots els registres resultants de la gestió de l’aplicatiu  Hèstia  

o Tots el registres contemplats en la Carta de Serveis de Serveis Socials i 
Dependència.  
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7.8.- Annexes 

7.1.8.1 Llista de distribució del present document 

Aquest procediment restarà en suport informàtic ubicat en una carpeta pública del servidor de 
l’Ajuntament, per a la seva consulta de tot el personal. 

El responsable de qualitat notificarà expressament mitjançant missatge de correu electrònic 
els canvis i noves versions que es puguin realitzar a: 

a) Alcalde. 

b) Regidora Delegada de Promoció Econòmica i Comerç. 

c) Caps de Secció. 

d) Caps dels àmbits inclosos en l’abast del sistema de gestió de la qualitat. 
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