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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS A L’ABAST DE TOTHOM

L’Atenció Domiciliaria és un conjunt de serveis que es presten dins del 
domicili de les persones que ho necessiten per tal de millorar la qualitat de vida 
de les persones i donar-les una atenció digna i integral.

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA 
DE LES PERSONES A CASA SEVA

A QUI VA ADREÇADA?
A persones dependents de qualsevol edat que tinguin reco-
neguda la seva dependència per la Generalitat de Catalunya (SAD 
Dependència) o l’Ajuntament així ho determini (SAD Social). 

Són persones dependents aquelles 
que per raons, físiques, psíquiques, 
sensorials i/o socials necessiten ajuda i 
suport per fer les tasques quotidianes 
del dia a dia

QUINS SERVEIS HI HA DINS L’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA A SANT JUST?
SERVEI BÀSIC D’AJUDA A DOMICILI

Conjunt d’actuacions de caràcter personal 
(higiene personal, alimentació...) i de caràcter 
domèstic (neteja de la llar) amb la finalitat 
d’atendre les necessitats de la vida diària. Actu-
alment, aquest servei el presta l’empresa CLECE i 
està en període de licitació.

Aquest conjunt integrat, organitzat i coordinat d’accions i ser-
veis poden ser prestats de forma conjunta o separada segons 
siguin les necessitats de les persones usuàries. S’orienten a 
resoldre els problemes o limitacions d’autonomia personal que 
pateixen. 

L’objectiu del servei, a més de l’atenció assistencial, és pro-
moure l’autonomia personal i evitar o retardar els interna-
ments en centres residencials d’aquelles persones que, degut a 
mancances de tipus físic, psíquic, sensorial  o social no puguin 
continuar vivint en el seu domicili sense ajuda o suport, i sense 
que això representi un risc per a elles. 

La teleassistència és un 
polsador que la persona 
beneficiària porta i amb la 
qual està connectada 24 hores 
al dia/365 dies a l’any a una 
centraleta telefònica que li 
donarà resposta

Servei d’Atenció  Domiciliària 2013 2014 2015

Persones ateses  116 140 157

Núm. d’hores realitzades 11.546 12.123 15.304

Núm. neteges de xoc  2 3 2 
(diògenes, deteriorament llar...)

Despesa directa del servei 168.003 ¤ 183.814 ¤ 189.378 ¤

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIES
 
És per a persones grans que viuen soles o 
persones amb discapacitat. Permet demanar 
ajuda des del mateix domicili en cas d’ur-
gència.

Servei de Teleassistència 2013 2014 2015

Persones ateses  276 282 272

Persones en espera 0 2 3

Despesa directa del servei 26.197,75 ¤ 30.247,00 ¤ 26.988 ¤
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Descripció
Conjunt integrat, organitzat i coordinat 
d’accions i serveis que es presten dins 
els domicilis de les persones benefi-
ciàries per resoldre els problemes o 
limitacions d’autonomia personal que 
pateixen. 

Adscripció
Àrea de Serveis a la Persona, Regidoria 
d’Acció Social. L’equip de professionals 
està format per cinc persones.

Persones destinatàries
Persones dependents de qualsevol edat 
que per raons, físiques, psíquiques, 
sensorials i/o socials necessiten ajuda i 
suport per fer les tasques quotidianes 
del dia a dia. 

Gestió:
La gestió és compartida. L’Ajuntament 
realitza el control i el seguiment de la 
prestació del servei per garantir-ne la 
qualitat, i els serveis són prestats per les 
empreses contractades. 

Principals dades econòmiques: 
Recursos municipals que s’hi destinen: 
216.366 ¤

FITXA DEL SERVEI

SERVEI DE CONVALESCÈNCIA
 
És una varietat del servei bàsic d’ajuda a domicili. 
Es presta en col·laboració amb l’Hospital Moisès 
Broggi i permet que les persones hospitalitzades 
sense suport familiar,  gaudeixin en el mateix 
moment de la seva arribada al domicili, d’atenció 
de suport personal. 

ON I COM SOL·LICITAR 
AQUESTS SERVEIS
Tots els serveis d’Atenció Domiciliaria  han de sol·licitar-se al Servei d’Acollida de 
l’Ajuntament.

Aquest servei es presta de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i és d’accés lliure. 
Està adreçat a tota la població i no cal demanar hora.

A partir de la demanda es fa una valoració de les necessitats pel personal tècnic 
de referència a partir de les normatives aprovades i també del grau de necessi-
tats.

A Sant Just tots aquests serveis 
són gratuïts  per a les persones 
beneficiàries

QUINA ADMINISTRACIÓ 
TÉ LES COMPETÈNCIES 
EN AQUESTS SERVEIS
En el cas de les persones amb dependència és la Generalitat de Catalunya qui 
atorga el dret a rebre les prestacions. Tot i això és l’Ajuntament qui té la compe-
tència de donar el servei a les persones que tinguin reconeguda la dependència. 
Aquesta modalitat és diu SAD DEPENDÈNCIA.

En el cas de SAD SOCIAL la competència de reconeixement de la necessitat i 
de l’atorgament de les prestacions necessàries correspon a l’Ajuntament.

Servei de Convalescència 2013 2014 2015

Persones beneficiades  10 5 2

Núm. de persones usuàries 2                 1              cap
de Serveis Socials de Sant Just 

Núm. d’hores totals realitzades 61 37 15

Despesa directa anual del servei 987,31 ¤ 556,46 ¤ 360 ¤

ALTRES AJUDES DE SUPORT   
(AJUDES TÈCNIQUES)

Són recursos destinats a les persones amb dificultats de mobilitat. 
Es va iniciar a l’any 2014 i els més rellevants són: 

Detector de fum: és una alarma que es dispara en situacions 
de fum per raons diverses com pot ser deixar el foc encès en la 
preparació d’aliments.

Detector de mobilitat: està dissenyat per detectar l’absència 
de moviment en l’habitatge i, per tant, qualsevol circumstàn-
cia que impedeixi el moviment a la persona usuària, com ara 
caigudes, crisis, etc...

Ajuts tècnics 2014 2015

Detectors de fums  8 6

Detectors de mobilitat  4 3


