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1. Objecte 

L’objecte d’aquest procediment és definir la sistemàtica del servei que facilita informació, 
orientació i assessorament sobre situacions individuals i/o familiars,  així com sobre les 
prestacions i serveis als quals pot accedir la ciutadania, tot això  relacionat  amb l’àmbit del 
Serveis Socials. 

Aquest servei és previ a la derivació de les persones usuàries al Servei d’atenció individual i 
familiar o al Servei d’atenció a la dependència i la discapacitat, quan  la situació ho requereixi. 
Així mateix, també en depenen entre d’altres : l’acolliment, l’assessorament i l’ajuda en 
situacions d’urgència per a la població resident en el municipi (dones víctimes de violència de 
gènere, menors o gent gran en situació de risc...) 

Des d’aquest servei també es tramiten les sol·licitud de prestacions i serveis municipal i 
d’altres administracions públiques que, tot i pertànyer a l’àmbit dels serveis social, no 
requereixen tractament ni intervenció dels professionals de l’àmbit social.  

2. Abast 

El procediment s’aplica a persones empadronades a Castelldefels i llurs famílies i a les 
persones en situació d’itinerància. 

3. Referències legislació  

• Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya 

• Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 

• Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 

• Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència 

• DECRET 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-
2011C 

• LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017 (que prorroga l'anterior Cartera de Serveis Decret 142/2010 

4. Responsabilitats 

4.1. Propietari del procés 

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

5.1. Obligacions econòmiques 

El procediment no està subjecte a taxes.    

5.2. On es pot realitzar 

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

Equip bàsic d’atenció social primària, situat a Carrer Tomàs Edison, numero 13. 

Telèfon 935461083 

 

Canal d’inici: 

• Presencialment a les instal·lacions esmentades 

• En domicili particular en casos de gent gran i dependència (de forma excepcional)  

• Telefònicament  (de forma excepcional)  

5.3. Termini d’execució i/o periodicitat 

• El mateix dia de la sol·licitud del servei fins a completar l'agenda. L’agenda es 

considera completada quan s’han concertat 18 entrevistes com a màxim ( 5 

entrevistes per cada TS, amb un total de tres TS, assignades aquest servei, més 3 

entrevistes d'urgència).  Si un cop completada l’agenda hi ha usuaris que s’hagin 

quedat sense entrevistar-se amb la TS,  el suport administratiu en prendrà nota del 

nom d’aquests usuaris i els emplaçarà a que demanin torn novament el següent dia 

d’atenció al públic, seguint el mateix procediment.  Si alguna  persona en concret es 

quedés durant dos dies consecutius  sense poder ser atesa, el suport administratiu 

procedirà a concretar hora d’entrevista amb una de les Treballadores Socials de SPA, 

que es citarà dintre  dels pròxims 15 dies. 
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• Dues setmanes com a mínim, des de la petició d’entrevista, en el cas que la persona 

opti per l’inici excepcional per telèfon o no pugui utilitzar per raons personals 

justificades  la forma d’inici habitual.  

• Immediata i de manera urgent  en els casos de persones que pateixen violència de 

gènere, maltractaments i/o situacions de risc. 

• Immediata en el cas de la teleassistència mòbil per  violència de gènere, si es 

compleixen els requisits legals.   

• 15 dies laborables, com a màxim, un cop la persona usuària hagi aportat la 

documentació requerida en cada cas,  per fer els tràmits de sol·licitud de serveis a 

altres administracions o entitats externes. 

• Dues setmanes per a la derivació als serveis de tractament de  Servei d'atenció  

individual i familiar, en endavant SAIF i al Servei d'atenció individual a la dependència, 

en endavant SAID. 

• Els tràmits següents es faran amb visites concertades que es realitzaran a la darrera 
hora del dia d'entrevista.  

•  A les 12’00 i a les 18’00, els dies de SPA: 

- Informes d’Arrelament Social i d’Integració Social 

- Derivacions al   Servei de Primera Acollida Urgent, a víctimes de violència de 

gènere i/o l'àmbit familiar, en endavant  SPAU. 

- Per la Prestació econòmica d’especial Urgència i (PEEU) i MESA 

D’EMERGÈNCIA , vinculades a Habitatge, s’ ha de donar visita concertada amb 

el/la tècnic/a de SAIF. 

5.4. Requisits 

5.4.1. De les persones interessades 

Servei universal 
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5.4.2. Documentació a aportar 

La que es consideri necessària per concretar la consulta que és vol fer. No es obligatori portar-
ne cap per l’entrevista d'acollida. 

5.5. Descripció del procediment 

0. Inici 

1. El suport  administratiu rep a la persona usuària. En el cas que no es tracti d’un dels dies 
d’atenció presencial o sigui fora d'horari el suport administratiu informarà sobre el sistema 
d’atenció del servei, li lliurarà una nota amb els horaris. Malgrat això, demanarà a aquesta 
persona el tema per al qual vol demanar visita, per tal de, si la temàtica ho fa possible : 

• Donar una primera orientació o informació a la persona, 

• Oferir aquells impresos que haurà d’emplenar i lliurar en la visita presencial si 
és que en disposa dels mateixos.  

L’objectiu és que la persona es trobi acollida des d’un primer moment en la Xarxa de 
Serveis Socials de l’Ajuntament.  

2. Si es tracta d’un dels dies d’atenció i en l'horari d'atenció, el suport administratiu 
sol·licitarà les dades d’identificació a la persona usuària (nom i edat)  i d’adreça on viu. 
Amb aquestes dades ja podrà determinar si es efectivament un cas de primera acollida o 
de tractament.  

3. Si es tracta d’un cas atès al SAIF, el suport administratiu  comunicarà a  la persona usuària 
que ha de mantenir una entrevista amb el professional de referència i procedirà a 
concertar ja un dia i hora d’entrevista.  

4. En el cas de tractar-se d’una primera acollida, el suport administratiu demanarà a la 
persona usuària la informació bàsica que requereix el registre del programa informàtic de 
gestió d’expedients Hèstia per determinar el nucli familiar (com: nom, cognoms, adreça 
nacionalitat, formació , núm. telèfon, etc..).  Un cop facilitades aquestes dades el suport 
administratiu les  contrastarà amb les dades existents en el padró municipal i concretarà 
l’hora d’entrevista per aquell mateix dia. Així mateix,  procedirà a registrar les dades en la 
base de dades Hèstia ,  en el moment que sigui possible d’aquell mateix dia. El suport 
administratiu pot concretar com a màxim 15 entrevistes diàries. (la durada màxima d’una 
entrevista està assenyalada en 30  minuts. Els/les  professionals de referència de SPA es 
reservaran una franja horària extraordinària de 30 minuts més, a continuació de l’horari 
establert,  per atendre qualsevol urgència que es presentés durant aquell dia. Un cop 
realitzat tot el tràmit els/les administratius/ves crearan la carpeta física amb cognoms, 
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nom, dia d’entrevista, hora i número d’expedient si el tingués o el nou numero pendent 
d’assignar. I es crea la carpeta digital. 

5. Donat que son 3 tècnics de SPA a jornada completa no tenen zones assignades, s’assignarà 
a cadascun dels tècnics un cas de forma aleatòria fins que es derivi a SAIF o SAID. 

6. Si en la recepció de l’equipament, en iniciar-se l’horari de visites el número de persones 
supera el nombre d’entrevistes que es poden concretar per aquell mateix dia, el suport 
administratiu emplaçarà a les persones que per torn d’arribada siguin les darreres, a que 
acudeixin novament a demanar torn en el següent dia d’atenció SPA. El suport 
administratiu anotarà el nom d’aquestes persones per tenir  constància per al proper dia 
d’atenció al públic. 

7. En el cas que la persona usuària, en dues ocasions, no pugui accedir al servei, el suport 
administratiu procedirà a programar per a aquesta persona una entrevista amb un/a 
Treballadora/a social de SPA.  

8. De forma excepcional, si així ho sol·licita la persona interessada, es programarà mitjançant 
cita prèvia entrevista  amb un/a Treballador/a Social de SPA. En aquest cas es programarà 
a partir de dues setmanes desprès de la petició d'entrevista. El suport administratiu només 
pot  programar una cita d’aquesta tipologia per setmana per cada tècnic de SPA. Es 
demanarà a la persona usuària per quina raó el sistema habitual no pot respondre a les 
seves necessitat, intentant establir el mínim d’excepcionalitats possibles. (Les més 
habituals per donar cita programada en aquest procediment de SPA seran raons 
relacionades amb horaris laborals, motius sanitaris o incompatibilitat horària personal 
justificable per altres motius). La visita concertada es realitzarà a la darrera hora del dia 
d'entrevista.  

9. El professional de SPA procedirà a mantenir l’entrevista amb la persona interessada i haurà 
d’introduir a l'Hèstia els registres que  siguin oportuns referits a: nucli de convivència 
familiar, establiment i concreció de la demanda de servei i/o prestació, etc. i conclusions 
de l’entrevista. Així mateix, registrarà els recursos que es proposen per a la persona 
usuària i un breu resum del contingut  de l’entrevista. Durant aquesta entrevista el tècnic 
de SPA lliurarà per signar el document  de Consentiment de dades de caràcter personal i 
traspàs d’informació, informa a la persona usuària de que les seves dades passen a formar 
part d’una base de dades i que aquestes dades poden ser remeses a altres administracions 
en el decurs de la tramitació d’alguna ajuda o activar algun recurs per a la persona o 
família.  

10. Així mateix el/la  Tècnic/a de referència de l’SPA assenyalarà a la persona usuària quina 
documentació es necessari que aporti per continuar l’assessorament o be per traspassar el 
seu expedient al SAIF o SAID. 
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11. El/la  Tècnic/a de SPA  atendrà directament totes aquelles necessitats de servei de la 
persona usuària. Entre d’altres:  

• Derivacions i tramitacions  a altres entitats públiques o privades (p. e. Ajuts per 
aliments, ajuts generalitat de prestació especial d’urgència per pagament lloguer o 
hipoteca, assessorament jurídic,  sol·licitud del grau de dependència, revisió del grau 
de dependència, etc.) 

• Derivacions de SPAU de casos no atesos en SAIF/SAID 

• Tramitació d’informes d’arrelament social;  

• Tramitació d’informes d’Integració Social 

• Extraordinàriament també tramitarà alguna sol·licitud de prestació municipal com 
ajuts econòmics d’urgència, derivacions a SAF, etc 

• Derivacions i tramitacions  a altres entitats públiques o privades, com per exemple   

o Ajuts per aliments. 

o Ajuts generalitat de prestació especial d’urgència per pagament lloguer o 
hipoteca.   

o  Assessorament jurídic.  

o SAD Municipal : Informació del Servei d’atenció a Domicili ( SAD ) . Es fa 
coordinació amb el/la Tècnic/a del servei, el qual ha de fer una visita a domicili 
per acabar de completar el procediment d’alta del servei municipal.   

o Sol·licitud del grau de dependència i discapacitat. 

o Revisió del grau de dependència i discapacitat. 

o Trasllat dels expedients de Dependència d’altres municipis: S’informa a la 
família del procediment, es realitzarà la sol·licitud de canvi de dades i s’enviarà 
un e-mail al grup de tècnics/es  de dependència informant del trasllat. 

o Trasllats d’expedients de Dependència a altres Comunitats Autonòmiques : 
S’informa a la família del procediment, es realitzarà la sol·licitud de canvi de 
dades i s’enviarà un mail al grup de tècnics/es de dependència informant del 
trasllat. 

o Tramitació del servei de teleassistència domiciliària. ( TAD )  
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o PUA’s, Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat. 

o Pensions no contributives de jubilació i invalidesa.  PNC’s  

o Altres   

 

12. El/la tècnic/a de referència  de  SPA mantindrà 6 entrevistes com a màxim  en una 
intervenció a una persona usuària, abans de derivar-la a un altre servei. Mentre mantingui  
aquestes intervencions amb la persona usuària, serà responsable d’actualitzar la 
informació relacionada amb aquesta persona en el programa Hèstia .  

13. Un cop mantinguda l’entrevista amb el/la tècnic/a SPA, aquest passarà al suport 
administratiu la documentació que li hagi lliurat la persona interessada i el suport 
administratiu introduirà tota aquesta documentació a la carpeta digital o física, en cas que 
el tècnic així ho requereixi.    

14. Quan el/la professional de referència de SPA valora que és necessària la intervenció i el 
seguiment social per part del SAIF o SAID, convocarà una  reunió amb els/les professionals 
corresponents (TS i/o ES)  mitjançant un correu intern. En aquesta reunió el/la tècnic/a 
d’SPA comunicarà la seva valoració diagnòstica i lliurarà l’expedient físic ja iniciat. Així 
mateix consensuaran una proposta de data d’entrevista  amb l’usuari/a o família. El/La 
professional d’SPA serà qui comunicarà a la persona usuària o família la  data de 
l’entrevista amb el/la tècnic de SAIF (data màxima 15 dies després del traspàs) i també qui 
introduirà la variació de l’equip tècnic referent en el programa de gestió Hèstia . 

15. Els expedients que hagin estat oberts per l’equip d’Educadors/es Socials o bé que tinguin 
expedient a SPA i hagi intervenció per part de l’equip d’Educadors/es Socials , ja siguin per 
tràmit de Beca de menjador escolar, llibres, material escolar i activitats extraescolars, o 
altres intervencions derivades de centres escolars o d’altres Serveis Especialitzats, 
passaran directament a SAIF perquè s’entén que el tècnic qui hagi realitzat els tràmits ja 
coneix el cas.   

16. Els casos nous que arribin a Serveis Socials per petició d’informe de Fiscalia, DGAIA, 
Jutjats...seran atesos directament a SAIF. Es valora que és innecessari una primera atenció 
des de SPA, quan aquests casos requereixen Tractament i Seguiment.  

17. Els casos que es valoren i s’inicia el servei d’atenció domiciliaria ( SAD ) es deriva a SAID o 
SAIF, o el/la tècnic de SAD. 

18. Tancament dels expedients: l’expedient físic restarà a l‘arxiu de Serveis de Primeres 
Acollides fins a 6 mesos, data en la què es tancarà l’expedient a Hèstia i passarà a 
expedient digitals i expedients físics de Baixa, sempre i quan no hi hagi intervenció en 
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aquest 6 mesos. El casos específics de DP, no es poden tancar quan sol·liciten la DP, no es 
canvia el Tècnic referent d’SPA i a l’Hèstia a la caràtula de l’expedient posarà Acollida o 
Seguiment, així és sabrà que son de SPA. En els casos socials més grans de 65 també es 
tanquen als 6 mesos.    

En els tràmits d’informes d’Arrelament Social i d’Integració Social com en la gestió de Grau 
de discapacitat, un cop feta la gestió els expedients es tancaran quan no hi hagi més 
intervenció.                                                        

19. Els casos de SPAU que no estiguin en tractament, i sempre que hagin acceptat derivació a 
serveis socials, la Psicòloga de SIAD-SPAU passarà la petició a les tres tècniques, les 
tècniques oferiran dues franges horàries a l'usuària, i aquesta triarà una de les dues 
opcions. 

20. Reunions: 

• Comissions econòmiques: Assistirà com a mínim un/a tècnic/a de SPA a la reunió 
mensual  de forma rotatòria,  per tal de poder mantenir la participació i perspectiva de 
SPA, també rebre les informacions generals que puguin donar-se en l’espai de la 
reunió i presentar ajudes, si s’escau..  

• Reunions d’equip dels/les  Tècnics/es de SPA , un cop al mes. 

 

Sentit del silenci administratiu 

En aquest procediment no és d’aplicació el silenci administratiu   

 

6. Documents i registres relacionats 

Documents  

- Nota informativa horaris  

- Expedients físics:  

o Constància d’haver informat sobre el tractament i utilització de dades 
personals de la persona usuària.   
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- Expedient digital  amb documentació relativa a la persona usuària i al seva situació 
socioeconòmica i laboral i la que es generi de les tramitacions que tinguin lloc.  

o DNI  

o Llibre de família , sobre tot en el cas de famílies amb menors.  

o Qualsevol altre documentació que aporti la persona interessada i que acrediti 
la seva situació econòmica i sociolaboral.  

- Registre d’accions   

o Tots els registres resultants de la gestió de l’aplicatiu Hèstia (Informació bàsica 
base de de la unitat de convivència i de les entrevistes realitzades amb la 
persona usuària) 

6.1. Models de documentació:  

- Nota informativa horaris   

- Nota informativa documentació requerida per tramitació ajuts  

- Consentiment dades de caràcter personal i  traspàs d’informació  

6.2. Indicadors  

• Nombre total de persones ateses pel Servei de Primera Acollida  

• Nombre de visites realitzades 

• Mitjana de temps d'espera per ser atès en primeres acollides  

• Nombre de derivacions als equips de tractament ( SAIF i SAID) 

• Nombre d'Arrelaments 

• Nombre d'SPAUS atesos 
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7. Annexes 

7.1. 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. 


