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Què són els serveis socials?
-Són serveis tècnics prestats als usuaris que resideixen a un poble, barri, municipi,
etc…

-Són serveis de caràcter públic .

-La seva actuació està destinada a :
-Prevenir la marginació.
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-Prevenir la marginació.
-Promoure la integració d’aquelles famílies que necessiten d’un ajut i la protecció
social.

On adreçar-nos?
1. SIPA, aquest segons la necessitat et derivarà a EAP’s/ EBASP de zona.
2. CATSALUT . Treballadora Social, segons la necessitat orientarà o bé a SIPA o bé

EBASP de zona. O atendrà demanda de necessitat a nivell de salut.



Què ofereixen els Serveis Socials i 
que podem demanar ?
Tenen com a objectiu :

1. Atenció social individual i familiar.
2. Assessorament i tractament que afecten a les famílies.

En funció de les seves necessitats, es pot sol·licitar a la T. social assignada:
1. Ajuts econòmics
2. Servei d’Ajut a Domicili ( SAD)
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2. Servei d’Ajut a Domicili ( SAD)
1. Treballadors/es familiars
2. Àpats a domicili

3. Inici, tràmit Llei de la Dependència. On un cop, tinguem reconegut Grau
Dependència, poden demanar:

1. Centre de dia Públic
2. Centres Residencials
3. Menjador socials
4. Respirs.

4. Atenció a casos d’emergència o acogida ( nouvinguts i/o autòctons)



Què ofereixen els Recursos Sanitaris i 
que podem demanar als C.A.P?
-L'àrea bàsica de Salut (ABS) és la unitat on s'organitzen els serveis d'atenció primària de 
salut (CAP’s// CUAP’s).

-Que podem demanar i/o sol·licitar a la Treballadora Social del CAP?

1. Orientació amb tràmit LAPAD
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1. Orientació amb tràmit LAPAD
2. Sol·licitar Socio sanitari. Depent de la necessitat sanitària, la TS demanarà a la 
gestora de casos: 

Mitja Estada Psicogeriatrica  
Mitja Estada Pol·livalent
Llarga Estada
Descans Familiar

3. Sol·licitarà si l’usuari ho necessitat que sigui inclòs al grup d: 
ATDOM
PADES, destinat a malalties oncològiques 
SOL·LICITAR CSS

-La Tsocial del CAP, tindrà una coordinació òptima de les actuacions de la Regió Sanitària     
(CAP, CSMA, CSMIJ, CSS, SSAP) amb les funcions de control sanitari pròpies dels 
Ajuntaments.



Si prenen la decisió de ingressar a una 
Residència, que cal tenir en compte?
Quan la família prenc la decisió de que el seu familiar ingressi a una residència, cal tenir
en compte:
1. Diagnòstic de la malaltia.
2. Voluntat de la persona a ingressar. Qui decideix? L’usuari o el seu familiar?

-Si decideix usuari per voluntat pròpia a ingressar en una residència, vol significar
que no hi ha diagnosticat demència.
-Si decideix la família, preguntaré el motiu. 99.9% l'usuari té diagnòstic de
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-Si decideix la família, preguntaré el motiu. 99.9% l'usuari té diagnòstic de
demència que precisa atencions que no es poden assumir al domicili. Com ha
d’actuar el centre residencial?

1. Treballadora Social, prèviament amb una entrevista amb la família orientarà
iniciar procés d’incapacitació, per a que un jutge dictamini qui serà tutor legal
de l’usuari/a. Com es fa això? Contractar serveis d’un advocat o bé anar al
Servei d’Orientació Jurídica, per demanar un Advocat d’ofici, sempre i quant
no hi hagi capital econòmic per fer front.
2. O bé si l’usuari es troba en estudi de demència, o es troba en una fase molt
inicial de la malaltia, orientarà a la família que facin poders notarials generals i
amplis. Com es fa això?. Contractar serveis d’un notari.


