REGLAMENT DEL SERVEI D'AJ UDA A DOMICILI DE L'AJUNTAMENT DE
BINISSALEM
A. DEFINICIÓ I IDENTITAT:
1. El servei d´ajuda a domicili ( S.A.D.), és un servei públic i municipal de caràcter comunitari
que té com a finalitat la intervenció de tipus global de recolçament per tal de contribuir a la finalitat de
que els usuaris mantenguin o restaurin el seu benestar físic, social i afectiu en el seu medi familiar, amb
l´objectiu d´ajudar les famílies o persones amb greus dificultats per dur a terme les activitats quotidianes
de la vida. Es pretén , a més, estimular la seva autonomia.
2. El S.A.D. no supleix, baix cap circumstància, la responsabilitat de la família. D´aquesta
manera es duran a terme, tan sols, aquelles tasques que prèviament s'hagin pactat amb el Treballador
Social.
3. El S.A.D. és ofert per personal especialitzat Treballadores Familiars i Treballadors Socials.
B. CONDICIONS DE LES PRESTACIONS DEL SAD:
4. El SAD es durà a terme de dilluns a divendres, en horari de 8 a 21 hores, exceptuant dies
festius. Fora d´aquest horari no es realitzarà cap activitat.
5. La concessió del servei serà concedit per la Regidora Delegada de Serveis Socials d'aquest
Ajuntament; previ informe del Treballador Social municipal.
6. El nombre d´hores de prestació de cada beneficiari serà fixat per els professionals del servei,
d´acord amb les necessitats de cada cas amb els criteris elaborats tècnicament per els professionals i
segon el barem per la prestació del servei.
7. Durant la prestació del servei, l´usuari ha d´estar present en tot moment. En cas de que el/ la
T.F. vagi al domicili a l´hora convinguda i no hi trobi ningú, deixarà una targeta informant de la seva
estada a aquella llar; en aquests casos es considera que el servei ha estat prestat.
8. Els professionals del Serveis Socials no tindran les claus del domicili dels usuaris.
9. El beneficiari i el professional signaran un contracte, de comú acord, per a l´inici del servei,
on quedaran reflexades les tasques de la Treballadora Familiar i les condicions del servei.
10. El SAD té una durada que ve determinada per l´inici i per l´extinció d´algunes de les

següents possibilitats:
a) Manca de col.laboració de l'usuari o de la família.
b) Necessitat de ingrés a un centre hospitalari o a una residència.
c) Possibilitat de que la família pogués assumir la situació.
d) Haver aconseguits els objectius plantejats inicialment.
e) Canvi de la situació.
f) Incumpliment d´una o vàries claúsules del contracte.
C. BENEFICIARIS DEL SAD:
11. Podran accedir al SAD totes aquelles persones que el necessitin i tots els colectius de
població del municipi.
Des del servei es duran a terme les tasques de programació, seguiment i avaluació dels casos.
D. PRESTACIONS DEL SAD:
El SAD ofereix els següents serveis:
 Servei d'ajuda personal.
 Servei d'ajuda a familiars.
 Servei d'ajuda a la reinserció social.
 Servei d'ajuda a la llar.
E. BAREM ECONÒMIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Serà el resultat de l'aplicació de la següent fórmula:
R.M.P.C., Ingressos mensuals del nucli de convivència menys despeses mensuals de lloguer i/o
adquisició de la vivenda, dividit per el número de membres de l'unitat de convivència.
50.000 a 60.000 pts han de pagar el 25% del cost del servei
60.001 a 70.000 pts han de pagar el 35 % del cost del servei
70.001 a 80.000 pts han de pagar el 50 % del cost del servei
80.001 a 90.000 pts han de pagar el 75 % del cost del servei
90.001 a 100.000 pts han de pagar el 100 % del cost del servei

Qüota mínima 1000 pts
Els Serveis Socials es reserven el dret de poder concedir el S.A.D. a les famílies que es
consideri necessari. Les exempcions seran acordades per la Comissió de Govern previ informe de
l'Assistent social, i es concediran a aquelles persones que per la seva situació psicosocial no puguin fer
front a les tarifes referides.
G. ALTERACIONS:
12. El beneficiari notificarà al Treballador Social qualsevol modificació en la situació social,
personal o sanitària.
13. Qualsevol queixa o suggerència es comunicarà directament al Treballador Social.

