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1. Objecte 

L’objecte d’aquest procediment és definir i  regular la prestació del  serveis municipal d’atenció 
domiciliària (en endavant SAD) per part de l’Ajuntament del Castelldefels.  

2. Abast 

El servei està adreçat a persones de totes les franges d’edat que per motius físics, psíquics o 
socials es troben en situació de manca d’autonomia, dificultat per a desenvolupar les activitats 
de la vida diària o amb problemàtiques familiars especials.  

3. Referències i Marc Legal 

 

• La Llei 12/ 2007 d’11 d’octubre, de serveis socials, enumera a l’article 31 quines són les 
competències dels municipis en matèria de serveis socials. Una d’aquestes és la de 
complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 

• L'article 16.2 de l’esmentada Llei 12/2007 indica que els serveis socials bàsics inclouen 
els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència, i els serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents 

• El règim jurídic bàsic del servei i la posició jurídica de les persones usuàries ve 
determinat per aquest protocol i per l’Ordenança fiscal mitjançant la qual es regula el 
preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària, i per la normativa 
sectorial de serveis socials que sigui d’aplicació. Cal fer especial menció a la Llei estatal 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials 

• Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i 

atenció a les persones en situació de dependència . BOE 15 de desembre de 2006, 

núm. 299 
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4. Definicions i abreviatures 

SBAS.- El Servei bàsic d’Atenció Social és un conjunt organitzat i coordinat d’accions 
professionals, realitzades mitjançant el respectiu equip tècnic que tenen per objecte promoure 
els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones. Les seves funciona son :  

• Detectar i prevenir les situacions de risc social o d’exclusió 

• Rebre i analitzar les demandes relatives a les necessitats socials 

• Informar, orientar i assessorar a persones, famílies o grups. 

• Aplicar tractament de suport a persones, famílies o grups. 

• Gestionar els serveis d’atenció domiciliària 

• Tramitar i fer el seguiment de programes i prestacions que requereixin de la seva 
intervenció 

• Desenvolupar treball social comunitari 

• Tramitar propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada.  

SSAD.- Els  Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SSAD) és un conjunt organitzat i coordinat 
d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la personal/o família, dirigides a proporcionar 
atencions personals, ajuda a la llar  i suport social a aquelles persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.  

SPA,- Servei de Primera Acollida, 

SAIF.- Servei d'Atenció Individual i Familiar 

SAID.- Servei d'atenció Individual a la Dependència i Gent Gran 

PIA.- Programa Individual d'Atenció, determina les modalitats d'intervenció més adients a les 
necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions 
econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell/o grau vinculat a la  Llei  39/2006 de 

14 de desembre, de Promoció de la Autonomia Personal i Atenció a las persones en situació de 

dependència. 

SAD.- L’objectiu del servei és promoure una millora en la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes usuaris/es del servei, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions 
adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari amb la finalitat de: 

 

• Potenciar l’autonomia personal i de la unitat de convivència per a la integració en 
l’entorn habitual, tot promovent la seva participació i l'adquisició de competències 
personals. 

• Prevenir i/o compensar la pèrdua d’autonomia personal, donant suport per a realitzar 
les activitats de la vida diària i/o mantenint l’entorn domèstic en condicions adequades 
d’habitabilitat. 

• Evitar el deteriorament de les condicions de vida de les persones que, per diverses 
circumstàncies, es trobin limitades en la seva autonomia personal. 
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• Donar suport a persones i/o unitats de convivència amb dificultats per afrontar les 
activitats de la vida diària, afavorint el desenvolupament i/o recuperació de les 
capacitats personals. 

• Donar suport a aquelles famílies i/o unitats de convivència que tenen al seu càrrec 
persones en situació de dependència, prevenint situacions de crisi i de deteriorament o 
disminució de la qualitat de vida a les llars. 

• Donar suport a les persones cuidadores no professionals de persones en situació de 
dependència, especialment a aquelles amb sobrecàrrega emocional. 

• Evitar o retardar els internaments en centres residencials d’aquelles persones que degut 
a mancances de tipus físic, psíquic o social no puguin continuar vivint en el seu domicili 
sense ajuda o suport, i sense que això representi un risc per a ells. 

Esdevenir un element de detecció de situacions de necessitat que puguin requerir altres 
intervencions socials o d’altres àmbits 

5. Responsabilitats 

Propietari del procés 

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

6. Desenvolupament del procediment 

Obligacions econòmiques 

El procediment  està subjecte a les taxes assenyalades en Ordenança fiscal  vigent. 

On es pot realitzar 

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

Equips bàsics d’atenció social primària, situats a:   

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS 

Adreça:  Tomás Edison 14  

Telèfon: Telf. 936 651 150  
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Canal d’inici: 

Es defineixen dues vies d’accés en funció de l’origen de la iniciativa en la proposta del servei. 
En qualsevol dels sectors de població definits anteriorment es poden donar dues situacions en 
referència a l’element esmentat: 

1. La persona i/o família pren la iniciativa i sol·licita el seu accés als Serveis Socials bàsics o 
d’atenció a la dependència. 

2. El/la professional dels Serveis Socials pren la iniciativa d’ofici, prèvia anàlisi de la situació i en 
el marc d’un pla de treball. 

Requisits 

6.1.1. De les persones interessades 

Les persones interessades han d’estar empadronades al municipi de Castelldefels. 

6.1.2. Documentació a aportar 

• Full signat de Consentiment de traspàs d’informació 

• Full de sol·licitud del Servei d'Atenció Domiciliària 

Descripció del procediment 

0. Inici  

1. La sol·licitud la formula la persona interessada, o un familiar o el/la representant legal 
davant dels serveis socials bàsics o d’atenció a la dependència, ja sigui al servei de primera 
acollida (SPA) o en la visita de seguiment amb el seu referent ( SAIF o SAID) 

2. En tots dos casos , a la sol·licitud s’acompanyaran els documents acreditatius de les seves 
circumstàncies socials i familiars, als efectes de la seva valoració, baremació ( Protocol de 

valoració per l’assignació del Servei) i determinació del perfil de necessitat que permetrà 
assignar el servei més adient 

3. L'Ajuntament de Castelldefels sol·licitarà a la persona usuària l’autorització per a la 
consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l'Agència 
Espanyola d'Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i 
altres fonts d’informació públiques. 

4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats 
per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes 
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fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats 
d’ingressos pertinents.  

5. Pels serveis subjectes a copagament es tindrà en compte tot allò que determini la 
Ordenança Fiscal i de preus públics en vigor. 

 

6.5.     Valoració 

Admesa la sol·licitud, els/les professionals del Servei de Primera Acollida, o be de SAIF o SAID, 
aquest derivarà la petició al tècnic/tècnica referent del SAD,  qui concertarà una entrevista al 
domicili de la persona per verificar les circumstàncies socials i familiars i les necessitats a 
satisfer, i emetre’n un diagnòstic. Tota la documentació formarà part de l’expedient de 
sol·licitud. 

 

1. En el cas d’admissió, el/la tècnic/a referent del SAD i partint de la valoració d’idoneïtat 
d’aquest servei a partir del resultat dels barem esmentats, es realitzarà una proposta 
concreta dels serveis a prestar amb definició dels temps de dedicació i tasques 
concretes que hauran de prestar-se, així com el pla de treball amb la persona usuària i 
les condicions econòmiques, tant pel que fa a la quantia que hagués d’abonar la 
persona usuària, com establir que es farà responsable de l’abonament, tot de 
conformitat amb les disposicions municipals i altres que en siguin d’aplicació. 

 
2. En els casos iniciats d’ofici, la comunicació de derivació la farà l’equip de tractament 

dels serveis socials d’atenció primària, o aquells que s’hagin habilitat específicament, 
que estan atenent a la persona i/o família, partint de la valoració de la situació 
d’aquest/s. En el cas de gent gran, es derivarà a la tècnica referent del SAD qui 
concertarà una entrevista al domicili de la persona. 

 
3. Elaborada la proposta anterior, es posarà en coneixement de la persona usuària. 
 
4. La persona usuària haurà de prestar expressament la seva conformitat a la proposta 

abans de comunicar-la a l’empresa contractada per l’Ajuntament per l’execució dels 
serveis 

 
5. En cas que el servei estigui subjecte a copagament haurà d’omplir la fitxa 

d’autorització per la domiciliació bancària dels rebuts mensuals. 
 
6. El/ la  tècnic/a referent comunicarà a l’empresa contractada que cal donar d’alta un 

nou cas, i enviarà la Fitxa del  SAD , la coordinadora tècnica de l’empresa proposarà 
una data per fer la visita domiciliària conjunta i presentar la professional que anirà al 
domicili. En aquesta visita es signarà la proposta del Contracte del SAD. 
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6.6.     Criteris de priorització per accedir al servei 

Independentment de que hi hagi llista d’espera per accedir al servei, per totes les persones a 
qui se’ls prescriu un SAD, el/la tècnic/a referent del SAD o el del PIA hauran d’omplir el 
Protocol de valoració per l’assignació del Servei, que s’inclourà al seu expedient. 

En el moment en que es generi una llista d’espera, les persones aniran accedint al mateix 
d’acord amb la puntuació obtinguda. 

Pels casos de SAD de component educatiu i que s’adrecen a la infància, el tècnic referent serà 
l’educador/a social i el treballador/a social de SAIF i també serà necessari omplir el Protocol de 
valoració per l’assignació  específica. 

Terminis de resolució 

Els terminis de resolució es podran pactar amb la persona beneficiària, així com en el plec de 
clàusules que regirà l’execució del contracte amb l’empresa prestadora dels serveis. En tot cas, 
l’inici efectiu del servei no podrà enrederir-se més de 7 dies naturals des del moment en què, 
un cop presentada tota la documentació requerida, s’hagi determinat el servei i les seves 
característiques. 

Aquest termini podrà ser superior a petició de la persona que haurà de rebre el servei, o quan 
per al correcte inici del servei, el beneficiari/ària hagi d’efectuar actuacions al domicili que 
garanteixin la seva correcta prestació. 

6.7 Sentit del silenci administratiu 

En aquest procediment no és d’aplicació el silenci administratiu 

7. Documents i registres relacionats 

- Consentiment dades de caràcter personal i  traspàs d’informació 

- Sol·licitud del Servei d’atenció Domiciliària 

- Protocol de valoració per a la assignació del Servei d'Atenció Domiciliària 

- Fitxa de valoració del Servei d'atenció Domiciliària Infantil i familiar 

- Fitxa de derivació per l'inici del Servei d'Atenció Domiciliària 

- Ordre de domiciliació 

- Barem copagament SAD 



 

 

Protocol Codi:   

PROTOCOL DELS SERVEIS D’ATENCIÓ 
DOMICILIARIA 

Versió: V1 

Data:      08/11/2018                  

Pàgina: 7/8 

 

 - 7 - 

8. Registre d'Indicadors 

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

• Tots el registres contemplats en la Carta de Serveis de Serveis Socials i Dependència 

8. Annexes 

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. 

 


