
1

Dimecres, 19 de setembre de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal d'Osona

EDICTE

Havent transcorregut el tràmit d’informació pública de l’expedient de modificació del Reglament regulador del servei 
d’ajuda a domicili del Consell Comarcal d’Osona que fa referència a l’ampliació del servei amb el servei de neteja de la 
llar, aquest s’entén aprovat definitivament i en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, es procedeix a la publicació íntegra del seu text en el  Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona i en el Butlletí oficial de la província de Girona, així com al tauler d’edictes de la Corporació.

REGLAMENT DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA.

1. Definició.

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la prestació del servei públic comarcal d’ajuda a domicili, entès com a 
conjunt  organitzat  i  coordinat  d’accions  que es realitzen bàsicament  a  la  llar  de la  persona i/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.

2. Marc competencial i règim jurídic.

1. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de  
dependència  (en  endavant  LAPAD),  en  l’article  15  defineix  la  cartera  de  serveis  de  la  dependència,  on  l’ajuda 
domiciliària i consta com a prestació bàsica al qual es té dret accedir.

2. El precepte jurídic que atorga competències als municipis en matèria de serveis socials és l’article 31 de la Llei  
12/2007,  d’11  d’octubre,  de  Serveis  Socials,  segons  el  qual  correspon  als  municipis  establir  els  centres  i  serveis 
corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics. En l’article 31 es defineixen totes aquelles competències que 
corresponen als municipis i en el seu apartat segon s’estableix que les comarques supleixen als municipis de menys de 
20.000 habitants en la titularitat  de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no 
estiguin en condicions d’assumir directa o mancomunadament.

3. El servei d’atenció domiciliària és el servei que, com a mínim, s’ha de prestar en els serveis socials bàsics d’atenció  
social (punt 1.1. de l’annex de la Llei 12/2007).

4. El Consell Comarcal d’Osona és competent per a la prestació dels serveis d’ajuda a domicili, mitjançant la signatura 
del contracte programa 2012-2016 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar i  
Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal d’Osona, en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social.

5. El règim jurídic bàsic del servei i la posició jurídica de les persones usuàries ve determinat per aquest Reglament. 
Aquest reglament s’adaptarà a la legislació superior i  als canvis que es puguin produir  en matèria legal de serveis 
socials.

3. Principis rectors de la xarxa pública del servei d’ajuda a domicili.

Els principis rectors de la xarxa pública del Servei d’ajuda a domicili són el següents:

a) Universalitat: els poders públics han de garantir a tothom el dret d’accés al servei d’ajuda domiciliària en condicions 
d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l’accés es pugui condicionar al compliment 
de determinats requisits de les persones usuàries i a la seva contribució econòmica al cost del servei.

b)  Igualtat:  l’accés  i  la  utilització  del  servei  d’ajuda  domiciliària  s’ha  de  produir  sense cap mena  de  discriminació 
arbitrària per raó de les circumstàncies personals, de gènere, socials o territorials. Tanmateix és compatible amb una 
discriminació positiva quan aquesta es justifiqui en una recerca de la igualtat real i faciliti la integració social.
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c) Solidaritat: El servei d’ajuda a domicili s’ha de basar en la solidaritat i la justícia social com a principi inspirador de les 
relacions humanes i amb l’objectiu de cooperar amb el benestar general.

d) Respecte pels drets de la persona: el servei d’ajuda a domicili ha de respectar sempre la dignitat de la persona i els 
seus drets.

e)  Foment  de  l’autonomia  personal:  el  servei  d’ajuda  a  domicili  ha  de  facilitar  que  les  persones  disposin  de  les 
condicions adients per desenvolupar els seus projectes vitals, dins la unitat de convivència que desitgin, d’acord amb la 
naturalesa dels serveis i les seves condicions d’utilització.

f) Prevenció i dimensió comunitària: el servei d’ajuda a domicili ha de servir per conèixer les causes que originen els 
problemes socials, actuar sobre elles i prioritzar les accions preventives i l’enfocament comunitari de les intervencions 
socials, a fi d’evitar el deteriorament i la conseqüent institucionalització de les persones.

g) Foment de la cohesió social: el servei d’ajuda a domicili ha de contribuir a la cohesió social incorporant elements que 
afavoreixin la inclusió i la integració social.

h) Permanència: el servei d’ajuda a domicili es basarà en el principi de permanència de les persones en l’entorn on es 
desenvolupa la seva vida, sempre que sigui possible.

i) Responsabilitat pública: els poders públics han de garantir la disponibilitat del servei d’ajuda domiciliària mitjançant la 
regulació i l’aportació dels mitjans humans, tècnics i financers, i dels equipaments necessaris per a garantir els drets 
reconeguts.  També han d’assegurar  la seva planificació,  la  coordinació,  el  control,  la continuïtat  del  servei,  si  se’n 
determina la necessitat, l’execució, i l’avaluació, amb criteris d’equitat, justícia social i qualitat.

j)  Globalitat:  el  servei  d’ajuda a domicili  ha de donar  una resposta integral  a les necessitats  personals  i  familiars, 
considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció, l’atenció, la promoció i la inserció.

k) Atenció personalitzada i integral: el servei d’ajuda a domicili ha d’assegurar una atenció personalitzada mitjançant la 
valoració integral de la situació personal, familiar i comunitària de la persona usuària.

l) Participació cívica: en la programació i  control del servei  d’ajuda a domicili  s’ha d’incorporar la participació de la 
ciutadania. Aquesta participació també es garanteix a les persones usuàries en relació amb el disseny individualitzat del 
servei i en el seu seguiment i avaluació.

m) Subsidiarietat: inclou els principis de proximitat i descentralització, la prestació del servei d’ajuda a domicili s’ha de 
dur a terme en l’àmbit més proper a les persones i famílies.

n) Normalització: per afavorir la inserció de les persones en el seu entorn habitual el servei d’ajuda a domicili s’ha de 
prestar en l’àmbit domèstic, familiar, social i cultural de les persones destinatàries, utilitzant els recursos normalitzat 
existents, sempre que sigui possible.

o) Coordinació: el servei d’ajuda a domicili s’ha de fonamentar en l’actuació coordinada entre els diferents sistemes de 
benestar social, incloent educació, salut, justícia, pensions, treball i habitatge, entre les administracions públiques i entre 
aquestes i la societat civil organitzada, amb la finalitat d’establir actuacions coherents i programes d’actuació conjunts.

p) Professionalitat: les persones responsables del servei i el personal d’atenció directa hauran de tenir la qualificació 
tècnica corresponent.

q) Qualitat del servei: el servei d’ajuda a domicili ha de disposar de criteris d’avaluació de la qualitat del servei, prenent 
com a referència el concepte de qualitat de vida de les persones.

r) Economia, eficiència i eficàcia: la gestió del servei d’ajuda a domicili es realitzarà amb criteris d’economia, eficiència i  
eficàcia.

s) Complementarietat: d’ajuda a domicili  es podrà prestar juntament amb altres prestacions socials quan la situació 
personal/familiar així ho requereixi.
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4. Objectius del servei.

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

• Potenciar l’autonomia personal i familiar per a la integració en l’entorn habitual estimulant l’adquisició de competències 
personals i familiars.

• Possibilitar que les persones i famílies puguin romandre en el seu domicili i en el seu entorn habitual el màxim de 
temps possible i amb la màxima qualitat de vida.

• Donar suport a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència.

• Ser element de detecció de situacions de necessitat que puguin requerir altres intervencions.

5. Destinataris i característiques bàsiques dels serveis d’ajuda a domicili.

Característiques del servei:  El servei d’ajuda a domicili compren un conjunt de serveis que s’han de prestar de forma 
coordinada per tal de garantir una atenció global a les necessitats dels usuaris, donant una resposta adequada a cada 
situació.

Les modalitats d’ajuda a domicili són les següents:

A/ Modalitat de suport a persones en situació de dependència (SAD Assistencial).

B/ Modalitat de suport a persones en situació de dependència transitòria (SAD Preventiu).

C/ Modalitat de servei de neteja de la llar.

A/ Modalitat  de suport a persones en situació de dependència (SAD Assistencial)  Les persones a qui va adreçada 
aquesta modalitat són aquelles que per raons de manca o pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen 
necessitat d’assistència i ajut per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària sense capacitat de recuperació de 
l’autonomia perduda.

Aquesta modalitat està adreçada a persones en situació de dependència i que tenen la valoració de grau reconeguda 
segons la LAPAD i que tenen dret a les prestacions de SAD previstes a la llei.

B/  Modalitat  de suport  a  persones  en situació de  dependència  transitòria  (SAD Preventiu)  Aquesta  modalitat  està 
adreçada a les persones que necessiten suport personal temporal per mantenir-se en el seu domicili habitual i poder 
recuperar l’autonomia necessària per mantenir-se en el domicili.

En aquesta modalitat el caràcter del servei serà preventiu i temporal i tindrà una temporalitat de 2 mesos i renovable a 4  
mesos màxim. Amb un màxim de 30 hores mensuals.

Serveis a prestar dins el servei d’ajuda a domicili: Són serveis de suport i ajuda a l’usuari i a les persones cuidadores, es 
realitzen principalment en el domicili  de l’usuari, els porten a terme professionals amb una formació específica que 
atenen les necessitats bàsiques, tot desenvolupant funcions d’atenció a la persona.

Tasques a realitzar: Les tasques o activitats a realitzar estaran, emmarcades dins de les següents funcions:

Funció Assistencial:

•  Recolzament en la higiene i  cura personal. Això inclou rentat  corporal complet,  en bany o dutxa;  rentat  de parts 
corporals; rentat de cap, ajuda al bany o dutxa, així com altres tasques relacionades amb la higiene personal; ajuda a 
vestir-se, afaitat, aplicació de cremes, i altres tasques relacionades amb la cura personal.

•  Cura i  control de l’alimentació:  l’organització dels àpats,  la preparació i  el cuinat dels aliments, l’ajut a la ingestió 
d’aliments en el casos que siguin necessari.
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• Cura de la salut i control de la medicació: administració de la medicació i realització de petites cures d’acord amb les  
prescripcions mèdiques i sempre que no existeixi cap risc per l’evolució de la malaltia, excepte en aquells casos en que 
sigui exigible un títol sanitari.

• Mobilització dintre de la llar: Ajudar a aixecar-se i ficar-se al llit, caminar i asseure’s així com realitzar mobilitzacions i  
canvis posturals en situacions de dependència de la persona beneficiària per a col·laborar en la seva mobilització i altres 
ajudes físico-motrius.

•  Utilització  d’aparells  tècnics  i  de  mobilització  (grues,  cadires  de  rodes,  cadires  de  bany,  etc.)  si  la  persona  les 
requereix.

• Acompanyament fora de la llar, quan aquest resulti imprescindible, per a possibilitar activitats relacionades amb la 
comunicació i la relació amb l’exterior: acompanyaments en activitats de caràcter terapèutic i/o social. (centre de dia, 
centre de serveis,...).

Funció preventiva.

• Observació, detecció i prevenció de possibles situacions de risc a l’entorn de residència habitual i l’entorn social de les 
persones usuàries, per evitar problemes i accidents, identificant possibles objectes que puguin causar danys als espais 
de deambulació.

• Observació, detecció i comunicació de canvis en l’entorn o en la situació de les persones usuàries que afectin al seu  
nivell d’autonomia i per tant a les seves necessitats.

• Escoltar a la persona de manera activa per a detectar possibles problemes, amb la finalitat de col·laborar amb la 
identificació de les necessitats personals, familiars i socials dels subjectes objectes d’atenció.

Aquestes tasques es duran a terme segons el perfil i les necessitats de la persona beneficiària així com dels objectius 
marcats  en  cada cas  pel  treballador  o  treballadora  social  referent  en  el  pla  d’atenció  social  individual,  familiar  o 
convivencial (PAS).

C/ Modalitat de servei de neteja de la llar: El servei de neteja de la llar és un servei de suport, permanent o transitori, 
destinat  a  mantenir  en condicions d’ordre,  higiene i  habitabilitat  del  domicili  de la  persona beneficiària  i  les  seves 
pertinences d’ús quotidià, incloent la neteja ordinària de manteniment general de l’habitatge.

El  servei  de  neteja  de la  llar  es considera  un servei  d’ajuda  a domicili  complementari  al  servei  d’ajuda a domicili 
d’atenció a la persona que ofereix el Consell Comarcal d’Osona.

Aquest servei compren un conjunt d’accions que es realitzen al domicili de la persona, són activitats i tasques adreçades 
fonamentalment a la neteja de la llar.

Diferenciem dues modalitats dins el servei de neteja de la llar:

1. Modalitat de suport per persones en situació de dependència: Les persones a qui va adreçat aquesta modalitat són 
aquelles que per raons de manca o pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, requereixen suport per poder 
realitzar les tasques relacionades amb la neteja de la llar i garantir unes condicions adequades d’habitabilitat en el seu 
entorn habitual.

Persones en situació de dependència i que tenen reconegut la valoració de grau de dependència a partir de l’aplicació 
del barem de la LAPAD, i que tenen dret a la prestació del servei d’ajuda a domicili prevista a la llei.

2.  Modalitat de suport  per a la prevenció de la dependència:  Aquesta modalitat s’adreça a aquelles persones amb 
situació d’especial vulnerabilitat,  fragilitat o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals relacionades amb la 
neteja de la llar per mantenir en condicions adequades d’habitabilitat al seu entorn habitual. En aquesta modalitat el 
caràcter del servei serà preventiu i temporal.

Destinataris: En les dues modalitats està dirigit especialment a persones que presenten dependència i/o situacions de 
fragilitat i que:

• Viuen soles i no tenen suport social i/o familiar permanent per atendre les tasques de neteja de la llar. C
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• Viuen amb altres persones que no poden atendre a totalitat de les tasques de neteja de la llar i/o no tenen suport social 
i/o familiar.

Objectius:

• Promoure una millor qualitat de vida de les persones que presenten una manca d’autonomia personal i/o dificultats per 
desenvolupar-se  en  el  seu  entorn  quotidià,  que  ha  d’ajudar  a  mantenir  en  condicions  òptimes  per  garantir  la 
permanència de la persona al domicili.

• Cobrir les necessitats bàsiques i relacionals de les persones, donant-los l’ajut necessari pel desenvolupament de les 
activitats de la vida quotidiana.

• Prevenció del deteriorament de les situacions de fragilitat, d’esgotament emocional, claudicació i suport familiar.

• Donar suport a les persones cuidadores de familiars en situació de dependència.

Serveis a prestar que inclou el servei de neteja de la llar: Totes aquelles tasques necessàries per fer la neteja dels 
espais que s’utilitzen en el desenvolupament de la vida diària de la persona beneficiària i que són les següents:

• Ajut a la neteja quotidiana de l’habitatge i el seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat utilitzant  
els productes degudament homologats.

• Mantenir l’entorn domèstic en condicions adequades d’habitabilitat.

• Donar suport a persones i/o famílies amb dificultats per assumir les tasques de neteja de la pròpia llar.

Queden excloses les tasques de neteja de patis exteriors, zones comunitàries o veïnals, tals com escales, patis de la 
comunitat o altres no proposades en el pla de treball.

6. Criteris d’accés i barems d’admissió als diferents serveis.

6.1.- Els requisits bàsics per accedir el servei d’ajuda a domicili són els següents:

a/ El reconeixement del grau de dependència expedit per l’òrgan competent i que dóna dret al servei d’ajuda a domicili  
en aplicació de la normativa vigent.

b/ Situació transitòria de dependència que acreditaran els professionals de la xarxa pública de serveis socials i de salut. 
En aquest cas les hores màximes a prestar seran de 30 mensuals i i tindrà una temporalitat de 2 mesos i renovable a 4  
mesos màxim.

Valoració de la intensitat i freqüència del servei.

Quan des dels Serveis Socials bàsics s’hagi valorat la idoneïtat de la prestació del servei d’ajuda a domicili i d’acord 
amb la voluntat de la persona o el seu representant legal, s’haurà d’elaborar un pla d’intervenció d’ajuda a domicili, en el  
qual, com a mínim, es tindran en compte els següents aspectes:

• Conèixer les expectatives de la persona i la família respecte del servei.

• Determinar quines de les prestacions de la cartera d’atenció domiciliària han de tenir per tal que quedin cobertes les 
seves necessitats, així com la freqüència i intensitat d’aquestes prestacions.

• Acordar el pla d’intervenció amb la persona i la família tenint en compte la seva voluntat.

• Establir les actuacions de coordinació que calgui per porta a terme el pla dissenyat.

• Per la valoració de la intensitat i freqüència del servei. Es valorarà la situació de necessitat en base a les següents  
dimensions:

1- Situació personal:

Dependència per a les activitats de la vida diària (AVD).
Estat cognitiu. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
20

20
79

8



6

Dimecres, 19 de setembre de 2012

Capacitat d’organització i de gestió:

• activitats de la vida diària instrumentals (AVDI).
• de la llar.
• de les persones que en depenen.

2- Condicions de l’entorn:

Suport sòcio familiar.
Condicions físiques de l’habitatge:

Condicions interiors de l’habitatge.
Accessibilitat a la comunitat.

6.2.- Els requisits per accedir al servei de neteja de la llar són els següents:

- Tenir el reconeixement del grau de dependència reconegut per l’òrgan competent i que dóna dret al servei d’ajuda a 
domicili en l’aplicació de la normativa vigent. (Modalitat 1).

- Presentar una situació d’especial vulnerabilitat o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals relacionades amb 
la neteja de la llar. En aquest cas les hores màximes a prestar seran de 8 hores mensuals i tindran una temporalitat de 3  
mesos màxim amb possibilitat de continuïtat si es justifica la necessitat del servei. (Modalitat 2).

Serà requisit imprescindible la valoració de la necessitat del servei per part del treballador social dels Serveis Socials 
Bàsics del municipi.

Per poder beneficiar-se del servei de neteja de la llar caldrà seguir el següent procés:

1- El treballador social de l’equip de Serveis Socials Bàsics farà una visita a domicili on valorarà la idoneïtat del servei, 
aquest servei serà complementari al servei d’ajuda a domicili d’atenció personal.

2-  Per  determinar  la intensitat  i  freqüència del  servei  es valorarà la situació personal  (situació de dependència i/o 
fragilitat) i l’entorn immediat de la persona usuària. (condicions de l’entorn i tipus de suport social i familiar que disposa).

3- El conjunt d’accions s’organitzen mitjançant un pla individualitzat d’atenció que farà conjuntament el treballador social 
- usuari – família i on es determinaran els objectius del servei, les tasques a realitzar, la temporalitat del servei i la data  
de seguiment.

7. Drets i deures de les persones usuàries.

Es reconeixen els drets següents a les persones usuàries dels serveis d’ajuda a domicili en general:

-  Dret  a  accedir  i  gaudir  dels  serveis  en  condicions  d’igualtat,  quan compleixin  els  requisits  establerts  en  aquest 
reglament per a ser-ne persona usuària.

- Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, edat, estat de salut o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

- Dret a la intimitat personal i familiar, i a la no divulgació sense el seu consentiment exprés de les dades personals que 
figurin en els seus expedients o historials, o en altres tipus de fitxers o arxius, sigui quin sigui el seu suport.

- Dret a ser tractats amb el respecte i consideració deguda a la seva dignitat pels professionals adscrits o que prestin el  
servei.

-  Dret  a  presentar,  en qualsevol  forma admesa en dret,  reclamacions,  queixes o suggeriments relacionats  amb el 
funcionament del servei, i a rebre’n una resposta adequada.

-  Dret  a  no  ser  sotmès a cap tipus d’immobilització  o restricció  física o farmacològica  sense prescripció  mèdica i  
supervisió, llevat que existeixi perill imminent per la seguretat física de la persona usuària o de terceres persones. En 
aquest darrer cas, les actuacions efectuades hauran de justificar-se documentalment a l’expedient assistencial de la 
persona usuària. C
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Deures.

Les persones usuàries dels serveis d’ajut a domicili han de:

- Complir aquest reglament i amb la legislació vigent en la matèria.

-  Complir  els  acords  relacionats  amb  la  prestació  concedida  i  seguir  el  pla  d’atenció  social  individual,  familiar  o 
convivencial i les orientacions del personal professional, i comprometre’s a participar activament en el procés.

- Abonar, si escau, el preu públic corresponent per la prestació dels serveis, en la forma i termini que es determinen en 
l’article 14 d’aquest reglament, i  per la quantia que resulti  d’aplicar a la seva situació l’ordenança de preus públics, 
mitjançant la qual es regula el preu públic per la prestació dels serveis d’ajuda a domicili.

- Respectar les persones que presten els serveis i tractar-les amb correcció.

- Respectar els horaris de prestació dels serveis, així com d’altres prestacions que es determinin mitjançant reglament 
de règim interior del servei.

- Informar els responsables del servei de qualsevol incidència en la realització del servei i de qualsevol modificació de 
les seves circumstàncies socials i  personals que puguin afectar el funcionament o les condicions de prestació dels 
serveis.

- Complir els altres deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis socials de Catalunya.

8. Procediment d’accés.

L’accés de les persones usuàries als serveis d’ajuda a domicili del Consell Comarcal d’Osona s’efectuarà de la forma 
següent:

1- Per sol·licitud de la pròpia persona interessada o persona responsable, davant dels serveis bàsics d’atenció social.

2- Per actuació d’ofici  dels serveis bàsics d’atenció social quan hagin detectat  una situació personal o familiar que 
requereixi la prestació d’aquest servei.

S’elaborarà un contracte assistencial  per donar  resposta a la sol·licitud dels  usuaris comunicant  les condicions de 
prestació del servei o en el seu cas, els motius pels quals no se li podrà prestar el servei sol·licitat, efectuat a través del  
contracte assistencial, de conformitat amb el que estableix l’article 8.

En qualsevol cas, des de la sol·licitud de l’usuari o de la detecció del cas no podran transcorre més de 15 dies hàbils fins 
la prestació del servei a no ser que per causa imputable a l’usuari i sempre que no suposi un risc per a la pròpia  
persona, els seus cuidadors o terceres persones, no s’hagi pogut determinar la necessitat del servei o sigui impossible 
prestar-li.

Quan la prestació del servei s’hagi d’interrompre per motius de força major imputables a l’usuari:  ingrés hospitalari, 
absència del domicili per motius familiars,... el professional referent del cas en farà seguiment per tal de determinar quan 
s’ha de reprendre el servei i en quines condicions.

9. Pla de treball d’ajuda domiciliària.

Quan des dels Serveis Socials d’atenció primària s’hagi valorat la idoneïtat de la prestació d’ajuda a domicili i d’acord 
amb la voluntat de la persona o el seu representant legal, s’haurà d’elaborar un pla d’intervenció d’atenció domiciliària, 
en el qual, com a mínim, es tindran en compte els següents aspectes:

• Conèixer les expectatives de la persona i la família respecte del servei.

• Determinar quines de les prestacions de la cartera d’atenció domiciliària han de tenir per tal que quedin cobertes les 
seves necessitats, així com la freqüència i intensitat d’aquestes prestacions.

• Acordar el pla d’intervenció amb la persona i la família tenint en compte la seva voluntat.

• Establir les actuacions de coordinació que calgui per porta a terme el pla dissenyat. C
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Aquests  acords  quedaran  recollits  en  un  contracte  assistencial  que  estarà  signat  pel  treballador  social,  l’empresa 
adjudicatària i la persona i/o família beneficiària, sense perjudici de l’aprovació per part del Consell Comarcal d’Osona, i 
que recollirà com a mínim els aspectes següents:

- drets i deures de cada part.

- serveis que es prestaran.

- intensitat d’aquests serveis.

- operadors que prestaran els serveis.

-  professional  de referència,  el  qual  haurà de conèixer  el  PIA elaborat  i  la  prestació  del  servei  d’ajuda  a domicili  
proposada *(Aquest punt ha de guardar coherència amb la regulació del professional de referència).

Periòdicament, i sempre que es produeixin canvis en la situació personal i familiar es revisarà el Pla d’intervenció.

Si  aquesta revisió comporta canvis de les condicions recollides en el contracte assistencial  es procedirà a la seva 
actualització, amb acord de les dues parts.

Quan hi hagi una situació d’urgència, que no faci possible el desenvolupament ordinari d’aquest procés, el professional 
de treball social que es faci càrrec de la situació proposarà les prestacions d’ajuda a domicili que ha de rebre amb 
caràcter  immediat  aquella  persona  i/o  família  que  hauran  de  ser  aprovades  pel  Consell  Comarcal  d’Osona. 
Posteriorment, es procedirà d’acord amb el procés ordinari.

Les actuacions portades a terme per la valoració, els acords, el seguiment i la revisió, de les situacions de les persones 
beneficiàries, han de quedar degudament documentades, mitjançant el pla d’ajuda a domicili (pla de treball), el contracte 
assistencial i el full d’incidències, garantint el dret a la confidencialitat de les dades personals i el dret a la privacitat.

10. Dades personals.

Les dades personals i familiars de la persona usuària que constin en el seu expedient tenen caràcter confidencial i estan 
emparades pel secret professional. Només hi tindran accés els professionals que intervinguin directament en el cas, i 
només amb la finalitat dels serveis a prestar.

Amb  el  consentiment  de  la  persona  interessada  o  del  seu  representant  legal,  aquestes  dades  podran  ser 
emmagatzemades en fitxers automatitzats de titularitat del Consell Comarcal d’Osona degudament legalitzats segons 
les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

11. Incidències.

Les incidències que puguin sorgir durant la prestació del servei motivades per qualsevol situació no podran causar 
interrupcions del servei superiors a 48 hores. El Consell  Comarcal d’Osona és responsable de restablir de manera 
immediata la seva prestació.

La persona usuària o el seu representant legal podran presentar reclamació en cas de discrepància amb el contingut del 
contracte assistencial.

12. Gestió del servei d’ajuda a domicili.

El servei d’ajuda a domicili és competència del Consell Comarcal d’Osona en aquells municipis de menys de 20.000 
habitants i que no disposin de mitjans suficients per a la seva realització. Aquest servei es podrà gestionar de forma 
directa o indirecta. No obstant això, aquest servei també es pot prestar en aquells municipis de la comarca d’Osona que 
efectuïn una encomana de gestió o delegació del servei i que tinguin una població superior als 20.000 habitants.

En el  cas  de gestió  indirecta,  el  Consell  Comarcal  mantindrà  les funcions de coordinació,  seguiment,  supervisió  i  
avaluació, encomanades a l’àrea de Serveis Socials. El procediment mitjançant el qual es realitzarà el servei d’ajuda a 
domicili serà a través de l’adjudicació del servei en qualsevol de les formes contractuals que prevegi la normativa vigent.
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13. Recursos humans.

El servei requereix la intervenció de diferents professionals amb la qualificació necessària per garantir un nivell òptim de 
qualitat i eficàcia en la prestació del mateix.

L’equip  prestador  del  servei  d’ajuda  a  domicili estarà  format  per  treballadors  i  treballadores  socials,  treballadors  i 
treballadores familiars, assistents o assistentes d’atenció domiciliaria i auxiliars de la llar. A més, per possibilitar una 
actuació global del mateix, podran participar altres professionals dels serveis socials.

13.1. Professionals prestadors o prestadores dels serveis bàsics del servei d’ajuda domiciliària.

a) Treballador/a social.

Funcions: Realitzarà la valoració inicial, l’elaboració del pla d’atenció individual, el seguiment i la coordinació amb la 
resta de professionals i d’altres serveis externs.

Formació: Titulació universitària de treball social.

b) Treballador/a Familiar.

Funcions:  Desenvoluparà  intervencions  dirigides  a  l’atenció  sociosanitària  i  les  dirigides  a  l’educació  d’habilitats 
d’autonomia personal i social per a tot tipus de destinatari (desestructuració familiar, risc d’exclusió, drogodependències, 
etc.).

Formació: Qualificació professional adquirida mitjançant qualsevol de les següents opcions:

Formació professional específica.
Formació per a l’ocupació.
Acreditació de les competències professionals.

Les competències professionals de la qualificació són:

Desenvolupar les intervencions dirigides a l’entrenament i a l’adquisició d’habilitats d’autonomia personal i social.

Desenvolupar intervencions d’atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària.

Desenvolupar  intervencions  d’atenció  psicosocial  domiciliària  dirigides  a  persones  amb  necessitats  d'atenció 
sociosanitària.

Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència.

c) Assistent d’atenció domiciliaria.

Funcions: Desenvoluparà intervencions dirigides a l’atenció sociosanitària principalment a persones grans i persones 
amb discapacitat.

Formació: Qualificació professional adquirida mitjançant qualsevol de les següents opcions:

Formació professional específica.
Formació per a l’ocupació.
Acreditació de les competències professionals.

Les competències professionals de la qualificació són:

Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.

Desenvolupar  intervencions  d'atenció  psicosocial  domiciliària  dirigides  a  persones  amb  necessitats  d'atenció 
sociosanitària.

Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència. C
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d) Auxiliar de la llar.

Funcions: Desenvoluparan les intervencions de neteja i higiene de l’entorn.

Formació: Aquest/a professionals haurà de comptar amb la qualificació professional i les capacitats determinades per 
normativa.

Cadascun d’aquests/tes professionals  actuarà en funció del  que s’hagi  definit  en  el  Pla  d’atenció social  individual, 
familiar o convivencial.

13.2. Coordinació tècnica del servei d’ajuda a domicili:

El Treballador/a Social serà el professional que realitzarà la coordinació tècnica del servei d’ajuda a domicili, a fi de 
garantir la continuïtat assistencial, la supervisió i el seguiment dels casos.

Els professionals dels serveis socials bàsics es coordinaran amb els professionals de les àrees bàsiques de salut que 
desenvolupen intervencions dins del  domicili  amb la finalitat  d’establir  actuacions coherents  i  programes d’actuació 
conjunts.

14. Finançament.

Els ens locals han de finançar el cost de la prestació del serveis d’atenció domiciliària corresponents a les competències 
que tenen atribuïdes com a pròpies, de conformitat amb el que disposa la legislació de regim local i la Llei 12/2007 de  
serveis socials.

L’Administració de la Generalitat efectuarà el finançament d’una part dels serveis d’ajuda a domicili de la xarxa pública, 
prestats per l’administració local a través de la formalització de contractes programa, segons queda establert en la Llei 
12/2007 de Serveis Socials.

Així mateix, l’usuari/beneficiari  està obligat  a abonar una part  del servei d’acord amb el preu públic que el Consell 
Comarcal d’Osona estableixi, atenent al finançament que rep de la Generalitat de Catalunya.

15. Determinació de la participació de les persones usuàries en el finançament dels serveis.

El servei d’ajuda a domicili és de caràcter universal. D’acord amb l’establert a l’apartat anterior, les persones usuàries 
contribuiran al finançament del servei en una part del cost d’aquest, de tal manera que el servei serà a càrrec d’un 
copagament.

El sistema de copagament obliga a les persones usuàries a abonar directament a l’empresa adjudicatària del servei 
l’import  d’una  part  del  servei  d’acord  amb el  preu  públic  d’aplicació  que aprovi  el  Consell  Comarcal  d’Osona.  La 
diferència serà abonada directament pel Consell Comarcal d’Osona a l’empresa adjudicatària.

Si persones diferents a la usuària volguessin obligar-se a efectuar el pagament del preu públic corresponent, han de 
signar conjuntament el document de contracte assistencial.

16. Gestió i recaptació.

La gestió i recaptació del preu públic corresponent a la part de l’usuari aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària del 
servei, en el seu cas, per la gestió indirecta del servei.

Les  persones  obligades  al  pagament  dels  preus  públics  els  abonaran  amb la  periodicitat,  forma  i  en  el  lloc  que 
s’estableixi el corresponent document contractual, i d’acord amb l’ordenança de preus públics corresponent.

Si la persona usuària no complís amb la seva obligació de pagament en els termes pactats, l’empresa adjudicatària del 
servei,  la  requerirà fefaentment  per  tal  que compleixi  amb l’obligació esmentada en el  termini  màxim de deu dies 
naturals. Si la persona usuària no respon al requeriment, l’empresa adjudicatària ho comunicarà al Consell Comarcal 
d’Osona.

El Consell Comarcal, en coordinació amb els Serveis Socials, realitzarà les comprovacions necessàries per veure si 
s’han produït  alguns canvis que hagin pogut alterar les condicions del  servei. De no ser així,  el Consell  Comarcal 
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autoritzarà la suspensió o extinció del servei, segons escaigui, sense perjudici d’iniciar les actuacions corresponents per 
a la recaptació de l’import del servei no abonat per part de l’usuari.

La manca de pagament del preu públic per part de l’usuari no comporta automàticament la suspensió o extinció del 
servei, sinó que cal l’acord exprés del Consell Comarcal d’Osona, previs els tràmits necessaris en coordinació amb el  
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Aquesta premissa cal aplicar-la especialment 
en aquells casos en que el cessament de la prestació del servei per part de l’adjudicatari del servei pugui posar en risc 
la salut, la integritat física o psíquica de les persones usuàries o causar perjudici d’impossible o difícil reparació.

17. Avaluació i Qualitat.

El  servei  d’ajuda a domicili  serà objecte d’avaluació i  seguiment  per part  del  Consell  Comarcal  d’Osona, l’àrea de 
Serveis Socials, amb l’objecte de millorar l’eficàcia i eficiència del mateix així com el Servei d’Inspecció del Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis hauran de complir amb els requisits de qualitat que s’estableixin en els corresponents contracte programa i 
en el plec de condicions contractuals.

Seguint les instruccions del Departament de Benestar Social i  Família de la Generalitat de Catalunya, s’atendrà de 
manera específica a la qualitat laboral, així com a promoure la professionalitat i potenciar la formació dels professionals, 
tan en els casos de gestió directa, de les Corporacions Locals, com en el cas de gestió indirecta, de les entitats que 
aspiren a gestionar els Serveis D’atenció Domiciliaria a través dels corresponents plans de qualitat.

18. Règim de suspensió i extinció.

Suspensió.

La prestació del servei es suspendrà per alguna de les següents circumstàncies:

a) Absència temporal del domicili, de conformitat amb el previst a la normativa de desenvolupament de la Llei 39/2006,  
de 14 de desembre.

b) Modificació temporal de les circumstàncies que donaren origen a la concessió de la prestació del servei

c) Incompliment reiterat per la persona usuària d’algun dels deures recollits a l’article 7 del present Reglament.

d) Manca de pagament del preu públic i previs els tràmits establerts en aquest reglament.

e) Per qualsevol altra causa que dificulti o impedeixi temporalment el normal funcionament del servei.

Extinció.

La prestació del Servei s’extingirà per alguna de les següents circumstàncies:

a) Defunció del beneficiari/a.
b) Renuncia expressa de la persona beneficiària o del seu representant legal
c) Assignació a la persona beneficiària d’un recurs assistencial diferent.
d) Transcurs del temps acordat com a servei de prestació assistencial.
e) Ocultació o falsedat comprovada.
f) Modificació permanent de les circumstàncies que donaren origen a la concessió de la prestació del servei.
g) Manca de pagament del preu públic i previs els tràmits establerts en aquest reglament.
h) Incompliment reiterat per la persona beneficiària d’alguns dels deures recollits a l’article 7 del present Reglament.
i) El canvi de domicili de la persona usuària a un municipi que no sigui competència del Consell Comarcal d’Osona.
j) Per qualsevol altra causa que impossibiliti el normal funcionament del servei.
k) La manca de finançament al Consell Comarcal d’Osona per part del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL: En tot allò que no estigui previst en aquest reglament es regirà per la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les Bases de Règim Local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text  
Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya; la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció a l’autonomia C
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personal i atenció a les persones en situació de dependència; la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de  
caràcter econòmic; el Reial Decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per a determinar la intensitat de protecció dels 
serveis i  la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei  39/2006; la Llei  12/2007, d’11 d’octubre,  de Serveis 
Socials; i el Decret 179/1195, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Aquest  reglament  entrarà  en  vigor  després  de  la  seva  publicació  íntegra  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona i de Girona, sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als quals fa referència l’article 70.2 
en relació amb l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Vic, 30 d’agost de 2012
El president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca i Tió
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