
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública.

L’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en
matèria de serveis socials, que inclou, entre d’altres, la regulació i l’ordenació de l’activitat de serveis socials, i
la regulació i l’ordenació de les entitats, els serveis i els establiments públics i privats que presten serveis
socials a Catalunya.

En ús d’aquesta competència es va aprovar la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que a l’article 2
configura un Sistema Públic de Serveis Socials, articulat a partir d’una Cartera de serveis socials, integrat pels
serveis socials de titularitat pública i els de titularitat privada acreditats i concertats per l’Administració. Tots
aquests serveis configuren conjuntament la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

L’article 70 de la Llei 12/2007, d’11 d'octubre, de serveis socials, estableix que les entitats d'iniciativa privada
poden formar part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, per la qual cosa han d’estar acreditades per
l’administració competent en matèria de serveis socials, i que el procediment per atorgar-ne l’acreditació s’ha
de regular reglamentàriament.

D'altra banda, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, estableix uns règims de contractació
particulars per als serveis socials i altres serveis específics i reconeix una àmplia llibertat als estats membres
per establir, sota els principis de publicitat, lliure concurrència i no-discriminació, el règim jurídic que considerin
més adient a la naturalesa i finalitat d’aquests serveis, ja sigui de naturalesa contractual o no contractual.

D'acord amb el que preveu la Directiva esmentada, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matèria de contractació pública, prescriu a la disposició addicional tercera l’aplicació de fórmules no
contractuals per a la gestió dels serveis socials. En aquest sentit, l'article 11.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que
queda exclosa d'aquesta Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es faci
sense necessitat de subscriure contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament
d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions
prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat
suficient i s'ajusti als principis de transparència i no-discriminació.

Dins aquest marc normatiu, s’ha aprovat el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i
gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, que respon a la necessitat de regular el règim
jurídic de l’acreditació d’entitats de serveis socials privades exigible perquè puguin ser proveïdores de la Xarxa
de Serveis Socials d’Atenció Pública i també d’establir el règim jurídic del concert social i la gestió delegada
com a sistema de provisió dels serveis socials de la Xarxa esmentada. Aquest sistema garanteix que les
entitats de serveis socials compleixin els estàndards de qualitat exigibles de manera que, amb finançament,
accés i control públics, i d’acord amb els principis de transparència, publicitat, concurrència, igualtat i no-
discriminació, es pugui donar una resposta eficaç, àgil i adequada i de qualitat a les necessitats d’atenció
personalitzada i integral de les persones, i alhora dotar el sector de seguretat jurídica i d’estabilitat i del
reconeixement laboral i social necessari dels col·lectius professionals.

La disposició addicional segona del Decret 69/2020, de 14 de juliol, estableix que es faculta la persona titular
del departament competent en matèria de serveis socials perquè dicti les disposicions necessàries per
desplegar i executar aquest Decret. Aquesta Ordre ha de permetre, d’acord amb els principis de publicitat,
lliure concurrència i no-discriminació, que totes les entitats de serveis socials privades interessades puguin
concórrer lliurement en les mateixes condicions per prestar, amb finançament públic, els serveis de la Cartera
de serveis socials objecte de la convocatòria. En aquest sentit, l’Ordre consta d'uns annexos en els quals es
concreten les condicions funcionals i materials que s’han de complir en la prestació de cada tipologia de
serveis, en el marc de les disposicions del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de
Serveis Socials, la Cartera de serveis socials i la normativa vigent.
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L’article 3.11 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials.

L'Ordre ha estat sotmesa a la consideració de la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials en
la seva sessió telemàtica celebrada entre els dies 23 i 25 de novembre de 2020.

Per tot el que s'ha exposat, en ús de les facultats que m'atorguen l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la disposició addicional segona del Decret
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit

1.1 Aquesta Ordre regula el règim jurídic de la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública mitjançant el concert social i la gestió delegada, i estableix els requisits que han de complir totes les
entitats de serveis socials privades per tal que puguin concórrer lliurement per ser-ne proveïdores. En els
annexos d’aquesta Ordre es regula la provisió per a cada tipologia de servei.

1.2 El concert social és el sistema de provisió dels serveis socials mitjançant el qual els serveis socials de
titularitat privada passen a formar part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

1.3 La gestió delegada és el sistema de provisió dels serveis socials mitjançant el qual els serveis socials de
titularitat pública són gestionats per les entitats de serveis socials privades i passen a formar part de la Xarxa
de Serveis Socials d’Atenció Pública.

1.4 Poden ser proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública les entitats de serveis socials
privades legalment constituïdes dels estats membres de la Unió Europea que estiguin prèviament acreditades
per prestar serveis a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, així com les entitats de serveis socials
privades legalment constituïdes d’un estat que no pertanyi a la Unió Europea, d’acord amb el què preveuen la
llei, els tractes internacionals corresponents o, si no n’hi ha, segons el principi de reciprocitat, que estiguin
prèviament acreditades per prestar serveis a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Article 2

Administracions públiques competents

2.1 Estan facultades per tramitar i formalitzar concerts socials i gestions delegades les administracions
públiques de Catalunya que disposin de competències legalment o reglamentàriament atribuïdes per a la
prestació de serveis socials a la població.

2.2 La provisió de serveis socials mitjançant el concert social i la gestió delegada per l’administració pública
competent es farà d’acord amb els criteris de distribució territorial i els generals d’assignació i condicions
d’execució dels serveis objecte de concert social i gestió delegada que preveuen els articles 13 i 14 del Decret
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública.

Article 3

Procediment ordinari de concert social i gestió delegada

3.1 La formalització de concerts socials i gestions delegades per part de les administracions públiques
competents es farà mitjançant convocatòria pública, amb la sol·licitud de les entitats interessades a ser
proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, lliure concurrència i no-discriminació.

3.2 La convocatòria pública correspon al departament de la Generalitat de Catalunya o ens públic competent
per raó dels serveis socials que es prestin a la població. Es publicarà al diari oficial i en el tauler electrònic
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corresponents de l’administració pública competent sens perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans
electrònics de publicitat.

3.3 La convocatòria pública de provisió de serveis socials, que s’efectuarà mitjançant resolució de l’òrgan
competent, concretarà:

a) La quantia dels fons destinats objecte del concert social o de la gestió delegada.

b) La distribució de serveis a proveir.

c) El preu.

d) Els requisits per presentar-se a la convocatòria.

e) Les condicions de prestació del servei.

f) El termini de vigència.

g). Les causes de resolució.

h). Els criteris d’assignació i d’execució dels serveis.

i) El procediment i els òrgans competents.

3.4 Un cop publicada la convocatòria, les entitats interessades en la prestació d’un servei social poden
presentar la corresponent sol·licitud dins el termini que preveu la resolució de convocatòria.

Per ser proveïdores dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, les entitats interessades han
de disposar de l’acreditació deguda i el servei social ha d’estar inscrit en el Registre d’entitats, serveis i
establiments de serveis socials.

La sol·licitud s’ha de presentar exclusivament per via electrònica utilitzant el portal únic per a les empreses
(http://canalempresa.gencat.cat) o l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat), acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
requerits reglamentàriament segons la tipologia de servei.

3.5 L’Oficina de Gestió Empresarial i la unitat directiva competent han de comprovar el compliment dels
requisits establerts a l’annex corresponent d’aquesta Ordre, segons la tipologia de servei mitjançant la
documentació detallada en la resolució de convocatòria.

Amb aquesta finalitat, la unitat directiva pot requerir un informe al Servei d’Inspecció i Registre, així com els
documents o la informació tècnica complementària que estimi necessaris.

De conformitat amb l’article 70 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, es garanteix el dret
de les persones interessades a no aportar les dades i els documents no exigits per les normes aplicables al
procediment que ja estiguin en poder seu o que hagi elaborat qualsevol Administració pública, sense que sigui
necessari recollir el consentiment de la persona interessada per poder consultar aquestes dades o documents,
a excepció que una llei especial aplicable en requereixi un consentiment exprés. L'Administració de la
Generalitat garanteix en tots els supòsits que la persona interessada s'oposi expressament a la consulta.

3.6 El Comitè de Provisió de Serveis Socials, que regula l’article 18 del Decret 69/2020, de 14 de juliol,
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, ha d’adoptar un
acord de proposta motivada per assignar els serveis a les entitats interessades o denegar-ne les sol·licituds,
després d’avaluar els informes i tota la documentació que consti a l’expedient. Igualment, pot requerir la
informació i els informes tècnics complementaris que es considerin necessaris per emetre la proposta.

L’acord ha de ser notificat a les entitats interessades i ha de ser publicat al tauler electrònic de l’administració
competent per raó del servei, sens perjudici que es puguin utilitzar, a més, altres mitjans de publicitat, perquè
en el termini màxim de 10 dies puguin presentar les al·legacions i justificacions que considerin pertinents, que
s’han de tenir en compte en el moment d’emetre la resolució.

3.7 En vista de l’acord de proposta del Comitè de Provisió de Serveis Socials, la persona titular del departament
competent de la Generalitat en matèria de serveis socials o de l’ens públic competent ha d’emetre resolució
motivada que assigni o denegui els serveis sol·licitats, d’acord amb els requisits, les condicions i els criteris
establerts per a cada tipologia de servei. La resolució s’ha de dictar en el termini màxim de tres mesos a
comptar de l’endemà de la finalització del termini màxim de la presentació de les sol·licituds i s’ha de notificar
individualment a les persones interessades i publicar addicionalment al Tauler electrònic de l’administració
competent, sens perjudici que es puguin utilitzar a més altres mitjans de publicitat. Un cop transcorregut el
termini màxim per resoldre, en cas de no haver-se notificat la resolució, les entitats interessades han
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d’entendre desestimada la sol·licitud, sens perjudici de l’obligació que té l’Administració de dictar resolució
expressa. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden
interposar recurs potestatiu de reposició en via administrativa en el termini d’un mes comptat a partir de
l’endemà de rebre’n la notificació o recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos
mesos comptats a partir de l’endemà de rebre’n la notificació.

3.8 Un cop resolta l’assignació de la provisió, es formalitzarà el concert social o la gestió delegada mitjançant
un acord entre la persona titular de l’administració competent i l’entitat de serveis socials. En aquest acord hi
constaran:

1. El preu.

2. Les condicions de prestació del servei.

3. El termini de vigència.

4. Les causes de la resolució.

5. El règim d’impugnació davant la via contenciosa administrativa.

Article 4

Procediment de provisió directa

4.1 Es poden assignar serveis socials de manera directa a les entitats de serveis socials privades en els
supòsits següents:

a) Quan s’acrediti que en una convocatòria pública prèvia no s’hagi presentat cap sol·licitud o cap sol·licitud
adequada. Es considera que una sol·licitud no és adequada quan s’ha denegat perquè no s’ajusta als requisits i
a les condicions que requereix la convocatòria.

b) Quan s’acrediti que només hi ha una entitat proveïdora del servei social al territori.

c) Quan es tracti de serveis socials personalíssims que tinguin com a característica determinant l’arrelament de
la persona a l’entorn i sigui necessari dotar de continuïtat l’atenció a les persones que ja eren usuàries del
servei.

4.2 El concert social o la gestió delegada per assignació directa s’han de formalitzar mitjançant un procediment
iniciat d’ofici per la persona titular de la unitat directiva competent per raó de la tipologia dels serveis socials.
L’expedient ha de contenir un certificat d’existència del crèdit adequat i suficient per finançar-ne el cost. Es pot
comprometre crèdit d’exercicis futurs amb les limitacions que la normativa vigent estableix.

4.3 La unitat directiva es pot adreçar a les entitats de serveis socials privades que puguin estar interessades a
ser proveïdores del servei i, si escau, ha d’emetre un informe motivat sobre la necessitat de provisió directa
dels serveis socials per concórrer en algun dels supòsits que estableix l’apartat 1 d’aquest article, que proposi
l’assignació dels serveis a una entitat concreta que n’hagi mostrat la conformitat.

4.4 El Comitè de Provisió de Serveis Socials, després d’avaluar els informes i tota la documentació que consti a
l’expedient, ha d’adoptar un acord de proposta motivada per confirmar o denegar l’assignació de serveis.
També pot requerir la documentació i els informes tècnics complementaris que consideri necessaris per emetre
la proposta.

4.5 A la vista de l’acord del Comitè de Provisió de Serveis Socials, la persona titular del departament de la
Generalitat de Catalunya o de l’ens de l’administració pública competent ha d’emetre una resolució motivada,
amb l’assignació dels serveis a les entitats interessades o la denegació de la proposta, i ha d’establir, si escau,
el règim jurídic del concert social o de la gestió delegada, el preu, les condicions de prestació del servei, el
termini de vigència, les causes de resolució i el règim de recursos. Les entitats interessades han de disposar de
l’acreditació deguda per ser proveïdores del servei social.

La resolució s’ha de dictar en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’acord d’inici del procediment i s’ha
de notificar individualment a les entitats interessades i s’ha de publicar addicionalment en el tauler electrònic
de l’administració competent per raó del servei, sens perjudici que es puguin utilitzar, a més, altres mitjans de
publicitat. Un cop transcorregut el termini màxim per resoldre, en cas de no haver-se notificat la resolució, les
entitats interessades han d’entendre desestimada l’assignació directa dels serveis, sens perjudici de l’obligació
que té l’Administració de dictar resolució expressa. Contra aquesta resolució dictada, que exhaureix la via
administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició en via administrativa o
recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Article 5

Procediment d’emergència

5.1 Excepcionalment, amb la justificació de la necessitat de proporcionar una atenció immediata a les persones
en situació d’urgència social i vulnerabilitat, en els casos en què hi hagi un perill greu per a la seva vida o
integritat, es pot fer una provisió d’emergència dels serveis necessaris mitjançant una resolució de la persona
titular del departament de la Generalitat de Catalunya o de l’ens públic competent en matèria de serveis
socials.

5.2 Aquests serveis socials s’han d’incloure en una convocatòria pública de provisió que s'ha de publicar en el
termini màxim de sis mesos, a comptar de la resolució de provisió del concert social o la gestió delegada pel
procediment d’emergència.

Article 6

Obligacions de les entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública durant l’execució del
servei social

a) Disposar de l’acreditació preceptiva segons la tipologia del servei social que presten i complir amb els
criteris d’acreditació i els requisits i condicions exigits per a cada tipologia de servei social, d’acord amb la
convocatòria de provisió corresponent i la normativa aplicable en matèria de serveis socials.

b) Organitzar i prestar el servei social amb una estricta subjecció a la normativa aplicable en matèria de
serveis socials i d’accessibilitat.

c) Complir les condicions relatives a l’organització i al funcionament dels serveis que estableixen la
convocatòria pública i la resolució corresponents, així com les directrius i les instruccions dictades pels òrgans
competents en matèria de serveis socials aplicables a cada tipologia de servei.

d) Vetllar perquè es garanteixin els drets de les persones usuàries i es compleixi la normativa aplicable, tenint
en compte que el bé jurídic protegit és l’interès i el benestar integral de les persones usuàries. També s’ha de
garantir la confidencialitat de les seves actuacions, així com el compliment de la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

e) Disposar del sistema de gestió de la qualitat i d’avaluació contínua que preveu l’article 6 del Decret 69/2020
de 14 de juliol.

f) Facilitar l’exercici de la llibertat individual i la participació en la presa de decisions.

g) Facilitar l’accés a l’expedient assistencial i l’obtenció d’informació del seu interès d’una manera entenedora,
sobretot per a la prestació del consentiment informat.

h) Fer constar, en relació amb la prestació del servei, la condició de proveïdor del Sistema Públic de Serveis
Socials de Catalunya en la seva denominació, documentació i publicitat.

i) Instal·lar a càrrec seu una placa acreditativa de la condició de proveïdor del Sistema Públic de Serveis Socials
de Catalunya, segons el model oficial vigent. La convocatòria pública de provisió pot eximir d’aquesta obligació
per raó de la tipologia del servei social.

j) Complir la resta d’obligacions que preveu l’article 19 del Decret 69/2020, de 14 de juliol.

Article 7

Finançament dels serveis socials objecte de concert social i gestió delegada

7.1 L’Administració pública ha d’assignar fons públics per sostenir els serveis socials que presten les entitats
proveïdores, d’acord amb la disponibilitat pressupostària. Amb la finalitat de garantir l’estabilitat en la provisió
dels serveis, els fons necessaris es poden establir sobre una base pluriennal

7.2 El crèdit assignat per finançar els serveis socials que es convoquen s’ha de consignar en les convocatòries
públiques de provisió dels serveis mitjançant el concert social o la gestió delegada.
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Article 8

Preus del concert social i de la gestió delegada

8.1 El preu del concert social és el cost de referència que estableixen la Cartera de serveis socials o les
disposicions que s’han dictat a aquest efecte, segons la tipologia de servei.

El preu de la gestió delegada s’estableix en funció del cost de referència de la Cartera de serveis socials o de
les disposicions que s’han dictat a aquest efecte segons la tipologia de servei, adaptat a les característiques
específiques de cada servei i establiment social.

8.2 Els preus del concert social o de la gestió delegada s’han de fixar en la corresponent resolució de
convocatòria i es poden revisar d’acord amb l’actualització que es faci del cost de la Cartera de serveis socials.

8.3 Mentre presti efectivament el servei social i disposi de l’acreditació deguda, l’administració pública
competent ha d’abonar a l’entitat proveïdora de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública el preu del
concert social o de la gestió delegada en els termes que estableixi la convocatòria pública de provisió
corresponent o, si escau, el preu actualitzat posteriorment mitjançant una disposició normativa de caràcter
general dictada per les administracions públiques competents en matèria de serveis socials, en els 30 dies
següents a la data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els serveis prestats.

Article 9

Aportació de la persona usuària al finançament dels serveis no gratuïts

9.1 Les persones usuàries han de participar econòmicament en el finançament del cost dels serveis no gratuïts,
d’acord amb la normativa vigent i en els termes que estableix la resolució administrativa que els reconeix el
dret al servei fins al moment de la baixa definitiva al centre.

9.2 L’entitat proveïdora del servei pot efectuar el cobrament de l’aportació econòmica de les persones usuàries
pels serveis no gratuïts, per compte i en nom de l’Administració pública. Les quantitats recaptades de les
persones usuàries es poden considerar com a cobrament a compte del preu del concert social o de la gestió
delegada i poden ser deduïbles de la facturació que l’entitat proveïdora ha de presentar a l’administració
pública competent.

9.3 L’entitat proveïdora no està autoritzada a rebre de les persones usuàries cap tipus de pagament pels
serveis no gratuïts que sigui diferent del que s’estableixi en la resolució administrativa que els reconeix el dret
al servei, llevat del preu establert pels serveis opcionals que lliurement i voluntàriament hagi triat la persona.
Les entitats proveïdores han de lliurar un rebut o factura mensual a la persona usuària del servei o al seu
representant legal, en què constin desglossats l’import total del preu del servei, l’aportació de l’Administració
pública i l’aportació de la persona.

9.4 L’entitat proveïdora està obligada a col·laborar amb l’Administració pública perquè el servei es financi
correctament.

Article 10

Places vacants i places reservades

10.1 Les places en centres de serveis socials s’han de facturar per estades reals, tenint en compte les places
vacants i les places reservades en els termes i les condicions que disposi la convocatòria pública corresponent.

10.2 La plaça vacant és la que queda desocupada per la baixa definitiva o l’absència voluntària o forçosa de la
persona usuària:

Es considera que hi ha absència voluntària quan la persona no ocupa la plaça durant un període superior a 30
dies, alternatius o consecutius, dins del període d’un any a comptar de l’ingrés, i no és a causa d’ingrés
sanitari.

Es considera que hi ha absència forçosa quan, a causa d’un ingrés sanitari, la persona no ocupa la plaça durant
un període superior a 60 dies consecutius dins del període d’un any a comptar de l’ingrés.

En casos excepcionals, es poden ampliar aquests períodes amb un informe previ motivat de les unitats
administratives competents per reconèixer el dret de la persona a ocupar la plaça.
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10.3 La plaça reservada és la que la persona usuària no ocupa efectivament en cas d’absències voluntàries o
forçoses per períodes inferiors als que estableix l’apartat anterior.

10.4 L’entitat proveïdora ha de comunicar qualsevol incidència que afecti la prestació del servei que reben les
persones usuàries, així com les baixes i les absències superiors a 15 dies. Es garanteix el dret de les persones
usuàries a la reserva de plaça en els supòsits que descriu l’apartat anterior.

Article 11

Vigència dels concerts socials i de les gestions delegades

11.1 S’estableix una vigència inicial de quatre anys prorrogable tàcitament cada dos anys, si no hi ha oposició
expressa de qualsevol de les parts manifestada amb tres mesos d’antelació a la finalització del període de
vigència anterior.

11.2 La vigència màxima del concert social i de la gestió delegada, incloent-hi les pròrrogues, no pot ser
superior a 10 anys. No obstant això, un cop exhaurit el termini màxim de 10 anys, el proveïdor de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública resta obligat a prestar el servei fins a la formalització d’un nou concert social
o gestió delegada i l’inici efectiu de la prestació del servei per part del nou proveïdor, durant un màxim de sis
mesos.

11.3 En qualsevol cas, la provisió de serveis feta d’acord amb el procediment que estableixen els articles
anteriors només es mantindrà mentre estigui vigent l’acreditació de l’entitat per prestar aquell servei, i
l’assignació de serveis estarà supeditada al compliment dels requisits vigents en cada moment, d’acord amb el
marc normatiu aplicable.

Article 12

Modificació dels concerts socials i de les gestions delegades

12.1 Per raons d’interès públic, es pot augmentar o disminuir el nombre de places i hores de servei fins a un
50% del preu inicial (IVA exclòs), quan resulti necessari per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el
moment de l’assignació inicial al proveïdor, degudament justificades i amb subjecció a les disponibilitats
pressupostàries, sempre que no s’alteri la tipologia dels serveis a proveir i no sigui possible canviar el proveïdor
per raons econòmiques o tècniques o quan la modificació generi inconvenients significatius.

12.2 L’administració pública competent pot autoritzar expressament la cessió del concert social o de la gestió
delegada sempre que el cessionari se subrogui en els drets i les obligacions derivats del concert o de la gestió
delegada, estigui degudament acreditat i compleixi els requisits que estableix la convocatòria corresponent.

12.3 Només poden ser objecte de subcontractació a tercers els serveis amb l’autorització prèvia de
l’administració competent, si així ho preveu expressament la convocatòria i si es garanteixen a la persona
usuària l’atenció personalitzada i integral, l’arrelament entorn de l’atenció social, el dret d’elecció i la
continuïtat en l’atenció i la qualitat del servei.

12.4 El procediment de modificació es pot iniciar d’ofici per l’administració pública competent en l’assignació
dels serveis socials o a instància de l’entitat proveïdora. El procediment de modificació requereix, en tot cas,
l’acord mutu de les parts i la fiscalització prèvia per part de la Intervenció General.

La modificació s’ha de formalitzar, a proposta del Comitè de Provisió de Serveis Socials, mitjançant una
resolució del titular de l’administració pública competent en el termini màxim de tres mesos. S’ha de notificar a
les entitats interessades i s’ha de publicar en el Tauler electrònic de l’administració pública competent, sens
perjudici que es puguin utilitzar, a més, altres mitjans de publicitat.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució, se’n produeix la caducitat, si el
procediment s’ha iniciat d’ofici. Les entitats interessades poden entendre desestimada la sol·licitud, si el
procediment s’ha iniciat a instància de l’entitat proveïdora, sens perjudici de l’obligació de resoldre
expressament per part de l’Administració.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs
potestatiu de reposició en via administrativa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de rebre’n la
notificació o recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de rebre’n la notificació.

12.5 Un cop resolta la modificació, es formalitza entre l’entitat proveïdora i l’administració titular mitjançant

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.20207/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



acord, en què han de constar els aspectes modificats i el règim d’impugnació davant la via contenciosa
administrativa.

Article 13

Resolució anticipada o improrrogabilitat dels concerts socials i de les gestions delegades

13.1 Els concerts socials i les gestions delegades no poden ser objecte de pròrroga i s’han de resoldre de
manera anticipada en els supòsits següents:

a) L’acord mutu de la proveïdora i l’administració pública competent.

b) La revocació de l’acreditació com a entitat proveïdora de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

c) Per haver estat sancionat, en l’àmbit de la gestió social o gestió delegada, per algun dels motius que
preveuen les lletres e), f) i g) de l’article 8.1 del Decret 69/2020, de 14 de juliol.

d) La mort o l’extinció de la proveïdora sempre que no hi hagi successió de l’activitat.

e) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari; haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment;
haver estat declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni o s’hagi iniciat un
expedient d’acord extrajudicial de pagaments; estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat de
conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació que
fixa la sentència de qualificació del concurs.

f) El cessament voluntari de l’activitat del servei.

g) La modificació de les condicions tècniques o dels costos de referència per part de l’Administració pública,
sempre que la proveïdora no hi hagi donat la conformitat.

h) El fet de perillar la viabilitat econòmica de l’entitat proveïdora, constatat pels informes d’auditoria presentats
a l’administració competent.

i) La negació injustificada a atendre les persones usuàries derivades per l’administració competent.

j) La falsedat o l’omissió essencial en efectuar la declaració responsable d’acreditació de compliment de
requisits i condicions que estableix la convocatòria pública corresponent.

k) Les altres causes que estableixi la convocatòria pública corresponent.

13.2 El procediment de resolució anticipada o d’improrrogabilitat s’inicia d’ofici per part de l’administració
pública competent en l’assignació dels serveis socials i ha de ser resolt per la persona titular del departament
competent en matèria de serveis socials, a proposta del Comitè de Provisió de Serveis Socials, en el termini
màxim de tres mesos, d’acord amb el principi de contradicció, amb l’audiència prèvia de les entitats
interessades.

La resolució s’ha de notificar individualment a les entitats interessades i publicar addicionalment en el Tauler
electrònic de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que es puguin utilitzar, a més, altres mitjans de
publicitat. Un cop hagi transcorregut el termini màxim per resoldre, en cas de no haver-se notificat resolució a
les entitats interessades, es produirà la caducitat del procediment, sens perjudici que se’n pugui iniciar un de
nou si persisteixen les causes de resolució anticipada.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs
potestatiu de reposició en via administrativa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de rebre’n la
notificació o recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar a
partir de l’endemà de rebre’n la notificació.

S’ha de garantir a les persones usuàries el dret a gaudir d’un servei de característiques similars de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública, amb audiència prèvia, i, si escau, a elegir entre les opcions que se’ls hagin
presentat.

Article 14

Suspensió dels concerts socials i de les gestions delegades

14.1 En el marc d’un procediment sancionador en matèria de serveis socials o d’infància, es pot adoptar la
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mesura cautelar de suspensió temporal del concert o de la gestió delegada mentre la sanció no sigui executiva,
amb la consegüent pèrdua del dret a atendre persones usuàries de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública mentre duri la mesura cautelar de suspensió.

14.2 El procediment s’inicia d’ofici per part de l’administració pública competent en l’assignació dels serveis
socials i ha de ser resolta per la persona titular del departament competent en matèria de serveis socials, a
proposta del Comitè de Provisió de Serveis Socials, en el termini màxim de tres mesos, d’acord amb el principi
de contradicció, amb l’audiència prèvia de les entitats interessades.

La resolució s’ha de notificar individualment a les entitats interessades i publicar addicionalment al Tauler
electrònic de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que es puguin utilitzar, a més, altres mitjans de
publicitat. Un cop transcorregut el termini màxim per resoldre, en cas de no haver-se notificat la resolució a les
entitats interessades, se’n produirà la caducitat del procediment, sens perjudici que se’n pugui iniciar un de
nou si persisteixen les causes de la resolució anticipada. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició en via administrativa
en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de rebre’n la notificació o recurs davant la jurisdicció
contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de rebre’n la notificació.

S’ha de garantir a les persones usuàries el dret a gaudir d’un servei de característiques similars de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública, amb audiència prèvia, i, si escau, a elegir entre les opcions que se’ls hagin
presentat.

Article 15

Cessament voluntari

15.1 El cessament voluntari de la prestació del servei mitjançant el concert social o la gestió delegada ha
d’estar degudament autoritzat per la persona titular de l’administració competent en l’assignació del servei
social.

15.2 S’inicia a sol·licitud de l’entitat proveïdora i l’ha de resoldre, a proposta del Comitè de Provisió de Serveis
Socials, la persona titular de l’administració pública competent en l’assignació dels serveis socials, en el termini
màxim de tres mesos, d’acord amb el principi de contradicció, amb l’audiència prèvia de les entitats
interessades.

La resolució s’ha de notificar individualment a les entitats interessades i s’ha de publicar addicionalment al
Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que es puguin utilitzar, a més, altres mitjans de
publicitat. Un cop transcorregut el termini màxim per resoldre, en cas de no haver-se notificat la resolució, les
entitats interessades han d’entendre desestimada la sol·licitud, sens perjudici de l’obligació que té
l’Administració de dictar resolució expressa.

Contra la desestimació de la sol·licitud, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden
interposar recurs potestatiu de reposició en via administrativa en el termini d’un mes a comptar a partir de
l’endemà de rebre’n la notificació o recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos
mesos a comptar a partir de l’endemà de rebre’n la notificació.

15.3 Els efectes de l’extinció del concert social o de la gestió delegada s’esdevenen a partir del moment del
cessament efectiu en la prestació del servei i, en tot cas, l’entitat proveïdora està obligada a continuar prestant
el servei fins a la formalització d’un nou concert o gestió delegada i l’inici de la prestació del servei per un nou
proveïdor mitjançant la convocatòria de provisió del servei, que s’ha de publicar en el termini màxim de sis
mesos.

S’ha de garantir a les persones usuàries el dret a gaudir d’un servei de característiques similars de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública, amb audiència prèvia i, si escau, a elegir entre les opcions que se’ls hagin
presentat.

Article 16

Transparència

D’acord amb el que estableix l’article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, caldrà donar publicitat, a mesura que es vagin dictant o formalitzant, a les
resolucions d’assignació i acords de formalització de provisió de concert social o gestió delegada, a les
resolucions d’assignació directa de serveis, a les resolucions i acords de modificació, a les resolucions de
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suspensió, a les resolucions anticipades i a les resolucions de cessament voluntari de la prestació del servei.

Disposició addicional

1. S’autoritza la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya o ens públic competent per raó
dels serveis socials a dictar les resolucions de convocatòria corresponents i les disposicions que consideri
oportunes per desenvolupar aquesta Ordre.

2. S’habilita la persona titular del departament competent en matèria de serveis socials per afegir a aquesta
Ordre i modificar, mitjançant resolució, els annexos que regulen les condicions d’execució i els criteris
d’assignació de provisió per a cada tipologia de servei.

Disposició transitòria

1. Quan així es disposi expressament en la convocatòria pública de concert social o de gestió delegada, les
entitats de serveis socials privades que en l’entrada en vigor del Decret 69/2020, de 14 de juliol, prestaven els
serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en virtut de contractes, convenis, resolucions o
altres instruments jurídics amb finançament públic, es podran acollir al règim jurídic del concert social o de la
gestió delegada que regulen el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada
en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, i aquesta Ordre, per ser entitats proveïdores de la Xarxa
esmentada. Per garantir la qualitat i la continuïtat necessàries en l’atenció de les persones usuàries, els
instruments jurídics en virtut dels quals es duu a terme la prestació d’aquests serveis poden ser objecte de
pròrroga fins que es formalitzin els concerts socials o les gestions delegades.

2. Les entitats de serveis socials privades proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública a
l’empara de les ordres dictades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies durant els exercicis 2017,
2018, 2019 i 2020, queden sotmeses al règim jurídic que regulen el Decret 69/2020, de 14 de juliol,
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, i aquesta Ordre.
El termini de vigència d’aquests instruments de provisió serà, en tot cas, de 4 anys a comptar des de la seva
formalització, prorrogables cada 2, fins a un màxim de 10 anys.

3. A fi de garantir la qualitat necessària i la continuïtat en l'atenció de les persones usuàries, els contractes i
altres instruments jurídics en virtut dels quals es presten els serveis socials objecte d’aquesta Ordre s'han de
mantenir vigents, i es continuaran executant segons el mateix règim econòmic i altres condicions amb què es
prestaven, fins que, durant el primer quadrimestre de l’any 2021, es resolgui la convocatòria de provisió de
cadascun dels serveis previstos en aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queden derogades l’Ordre TSF/197/2017, de 22 d’agost, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats
col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per a l’any 2017;
l’Ordre TSF/223/2018, de 20 de desembre, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social;
l’Ordre TSF/233/2018, de 27 de desembre, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de la violència
masclista; l’Ordre TSF/9/2019, de 22 de gener, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de l’atenció a la
infància i l’adolescència; l’Ordre TSF/219/2019, d’11 de desembre, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats
proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de
protecció social mitjançant la gestió delegada, i l’Ordre TSF/40/2020, de 15 d'abril, de convocatòria per a
l'acreditació d'entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i per a la provisió de serveis
socials de l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència.
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Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de desembre de 2020

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de gestió delegada, del servei de llar residència per a
persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Primera

Definició, funcions i característiques del servei

Servei de llar residència

Definició: servei d’acolliment residencial, temporal o permanent, d’atenció a persones amb malaltia mental de
llarga evolució i problemàtica social.

Persones destinatàries: persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, de menys de 65 anys
en el moment d’accés al servei, amb residència a Catalunya, que puguin fer les activitats de la vida diària
només amb supervisió externa, que necessitin acolliment amb caràcter temporal o permanent i que no
requereixin una atenció sanitària continuada.

Objectius: facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona,
que permeti potenciar l’autonomia personal i social, i afavorir la integració en la vida comunitària.

Característiques: la llar residència presta els seus serveis 24 hores al dia cada dia de l’any.

L’objecte del servei de llar residència es concreta, entre d’altres, en les prestacions i actuacions següents:

a) Àrea assistencial: facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats de suport pel
que fa al conjunt de les activitats de la vida diària, i atendre, a la vegada, les necessitats individualitzades
terapèutiques i de relació social en tots els seus àmbits, inclòs el laboral, segons disposi el programa individual
i que ha d’incloure els mínims sobre l’organització d’atenció a l’usuari que estableixen els punts 4.3.a) i 4.3.c)
de l’annex 1 de l’Ordre de 20 d’abril de 1998. Proporcionar una bona qualitat de vida als residents tenint cura
dels tractaments corresponents.

b) Àrea d’integració i suport personal, familiar i social: actuacions adreçades al suport personal, familiar i
social, i a fomentar la integració a la vida comunitària.

c) Àrea de serveis generals: comprèn la neteja i la bugaderia de l’aixovar del centre, l’allotjament, la
manutenció, la bugaderia i el repàs de la roba personal de les persones usuàries. La cuina de la llar residència
està equipada per elaborar els àpats al centre, no es permetran càterings externs ni línia freda.

Funcions del servei de llar residència:

Allotjament.

Manutenció.

Acolliment i convivència.

Administració de la medicació: l’adquisició del producte farmacèutic i sanitari s’ha de fer mitjançant la xarxa
sanitària pública. Els productes sense recepta els ha d’adquirir per compte propi l’usuari i/o familiar/tutor
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informant en tot moment el personal mèdic i amb la seva autorització. Els professionals del centre són els
encarregats de la supervisió.

Suport personal, acompanyament i supervisió (assessorament, supervisió i suport en tasques externes de la
vida diària).

Foment dels hàbits d’autonomia personal.

Convivència i foment de les relacions interpersonals, socials i laborals.

Atenció a la salut i seguretat dins la llar residència.

Estímul de l’oci i del lleure, en les seves vessants creatives personals.

Bugaderia i repàs de la roba

Higiene personal: provisió de productes d’higiene personal bàsics i de tots els estris de caràcter genèric
necessaris per a la higiene personal. En tot cas es prioritzarà la dotació individual, sempre que la persona
usuària en pugui fer un bon ús, dels productes següents: gel, xampú, pasta de dents, crema hidratant i
maquineta d’afaitar d’un sol ús.

Garantir l’assistència sanitària.

Serveis complementaris o opcionals per a les persones usuàries

S’entén que són serveis complementaris o opcionals tots els que no estan inclosos en l’apartat anterior i que no
són necessaris per proveir els serveis bàsics. La persona usuària hi pot optar de manera voluntària i individual
a fi que se li concedeixin o no.

L’entitat ha de descriure els serveis addicionals, i els seus preus han de figurar en el tauler d’anuncis, en un
espai concorregut. Es poden modificar, ampliar o suprimir mitjançant comunicació a l’usuari, el familiar de
referència o el representant legal, i mitjançant un avís en el tauler d’anuncis.

Els serveis addicionals de caràcter opcional s’han de contractar amb la persona usuària segons el contracte
assistencial.

L’entitat adjudicatària ha de garantir els serveis complementaris als quals havien optat les persones usuàries
del centre, en les mateixes condicions de gaudiment que havien tingut fins ara i amb un èmfasi especial en el
servei de transport adaptat, en cas que en tinguessin.

Segona

Accés als serveis

El servei d’atenció a les persones corresponent ha d’emetre i notificar la resolució d’ingrés a l’establiment,
seguint les instruccions de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, i la valoració i
determinació del servei més adient per part de la comissió territorial corresponent.

L’accés s’ha de produir d'acord amb els criteris que estableix la legislació vigent de serveis socials i segons els
criteris que estableix l’article 2 de l’Ordre 20 d’abril de 1998.

No hi haurà període de prova.

En cas que l’entitat no consideri adient la proposta de derivació a ingrés, pot presentar al·legacions al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot establir, en el marc de la present provisió, les mesures
oportunes en cas de negativa de l’entitat a acceptar els casos derivats.

Tercera

Recursos humans

3.1. Disposicions generals

3.1.1. L’entitat ha de disposar del personal d’atenció directa i indirecta necessari per complir els objectius que
s’estableixen en aquest annex, a fi de donar resposta a les necessitats globals de les persones ateses.
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3.1.2. L’entitat adjudicatària del servei ha de contractar tot el personal necessari per prestar aquests serveis.

3.1.3. L’entitat prestadora del servei és la responsable de seleccionar el personal. Cal seleccionar el personal
d’atenció directa per la seva capacitat personal i formació tècnica adequada, així com pel seu coneixement de
la llengua catalana, que li ha de permetre comunicar-se, almenys oralment, amb les persones usuàries
catalanoparlants.

En el cas que s’incorporin nous treballadors o treballadores, l’entitat ha d’oferir un pla d’acollida que garanteixi
que, en el moment de la incorporació efectiva, la persona treballadora disposa dels coneixements mínims
rellevants de les seves tasques.

3.1.4. L’entitat ha de cobrir els llocs de treball en cas d’absència per malaltia, sancions, baixes del personal,
permisos, o altres causes anàlogues, així com assegurar la cobertura de les vacances en les categories
professionals previstes, a fi de garantir la presència diària dels professionals d’acord amb els requeriments
mínims i la ràtio de personal. Cal disposar d’un programa de prevenció de l’absentisme i de seguiment de les
baixes, així com d’una borsa de personal substitut que garanteixi la cobertura de les absències amb la celeritat
necessària.

3.1.5. Cal disposar d’un programa de fidelització i d’altres beneficis socials per a tot el personal, amb l’objectiu
de contribuir a l’estabilitat de les plantilles i així millorar la qualitat del servei i l’atenció contínua a les persones
usuàries.

3.1.6. L’entitat, pel que fa al personal que designi per executar la provisió, està obligada a complir les
disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, fiscal, sanitària, de seguretat i salut en el treball,
i, en particular, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals que estableix la normativa vigent,
així com acreditar el compliment de les obligacions següents:

   a) L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva corresponent a l’activitat contractada, sense
oblidar els que puguin afectar la integritat dels treballadors i treballadores.

   b) La formació i informació en matèria preventiva a les treballadores i treballadors contractats.

   c) El justificant del lliurament dels equips de protecció individual que siguin necessaris.

   d) Per als serveis d’atenció indirecta subcontractats, ha d’exigir a les empreses subcontractistes, els
justificants de les obligacions esmentades i lliurar-los a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

3.1.7. En cas d’accidents o perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors i treballadores a causa de
l’exercici de les tasques, l’entitat ha de complir el que disposen les normes vigents sota la seva responsabilitat,
sense que repercuteixi de cap manera en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3.1.8. L’entitat ha d’uniformar i identificar adequadament el personal assistencial.

3.1.9. L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació continuada i d’actualització en les
tècniques d’atenció i en aspectes ètics, en qualsevol cas, el programa també ha d’incloure oferta formativa
sobre l’equitat i perspectiva de gènere.

3.1.10. L’entitat haurà de posar en funcionament els espais de reflexió ètica dels professionals del centre,
d’acord amb els criteris recollits a l’Ordre ASC/349/2010, de 16 juny, del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de
Catalunya.

3.1.11. L’alumnat en pràctiques i les persones en tasques de voluntariat no es computaran, en cap cas, a
efectes de la ràtio de professionals d’atenció directa o indirecta.

3.1.12. Els serveis substitutoris de la llar, de neteja, de fer llits, de bugaderia, de cuina i de manteniment s’han
de proveir amb personal que no presti serveis d’atenció directa.

3.1.13. L’entitat està obligada a aplicar, quan presti el servei, mesures destinades a promoure la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.

3.1.14 En cas de canvi de l’entitat o persona proveïdora d’un servei, la nova entitat o persona acreditada i
proveïdora, ha d’aplicar la successió d’empresa que regula l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, segons el
qual l’entitat o persona nova queda subrogada en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de
l’anterior, així com respectar les previsions del conveni col·lectiu aplicable.

3.2 Personal d’atenció directa
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Es considera personal d’atenció directa els professionals amb la titulació adient per donar atenció personal,
sanitària, psicològica i social, a més del director o directora tècnic de l’equipament.

Els perfils professionals i aptitudinals, les funcions més rellevants, la titulació mínima d’accés i la formació
teoricopràctica específica necessària, estan recollits en el document de recomanacions del Comitè d'Expertes i
Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social i es poden consultar al web del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/04_comite_d_experts/

perfils_professionals/05_altres_ambits_dactuacio/

El personal d’atenció directa pot ser contractat per a un o més serveis, però, en qualsevol cas, ha de quedar
ben especificat el temps de dedicació a cadascun d’aquests.

Direcció tècnica

L’establiment ha de comptar amb una persona responsable de la direcció tècnica amb capacitació professional,
tal com estableix el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

La persona que ocupi la direcció tècnica del servei ha de tenir preferentment titulació en psicologia, i a ser
possible en l’especialitat de psicologia clínica.

La direcció tècnica és la màxima responsable del funcionament, la planificació, la direcció i la supervisió de tots
els serveis i les activitats de la llar residència, i de l’organització interna, així com de la coordinació, la
realització, el control i l’avaluació de l’atenció integral que es doni a les persones usuàries, d’acord amb les
directrius i les instruccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La direcció tècnica de l’establiment és la guardadora de fet, d’acord amb el que estableix la Llei 9/1998, de 15
de juliol, del codi de família.

Professional responsable higienicosanitari (RHS):

La persona responsable de l’organització higienicosanitària ha de recaure en el personal que presta l’atenció
sanitària. En aquest cas, la seva dedicació s’ha de computar de manera conjunta, als efectes de la dedicació
prevista a l’article 20.10) del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials. Se’n preveu la cobertura durant cada setmana de l’any.

Juntament amb la direcció tècnica, es responsabilitzarà dels aspectes que es detallen a continuació:

Supervisar i controlar tots els procediments terapèutics aplicables a les persones usuàries.

Contribuir amb la direcció de l’establiment a millorar la qualitat assistencial.

Proposar les mesures destinades a prevenir el deteriorament físic i psíquic de les persones ateses i fer-ne el
seguiment.

Contribuir al disseny dels programes de formació continuada del personal del centre.

La seva absència física ha d’estar coberta en tot moment per un altre professional de l’àmbit sanitari.

Tots els professionals d’atenció directa, juntament amb la direcció del centre, treballaran en equip i de manera
interdisciplinària les tasques següents:

Elaboració i seguiment del pla d’atenció individual amb la participació de la persona atesa: revisió anual,
seguiment semestral, i sempre que hi hagi variació del seu estat biopsicosocial.

Planificació, coordinació, seguiment i avaluació de les tasques assistencials.

Elaboració i revisió periòdica dels protocols assistencials del centre.

Elaboració, disseny, supervisió i seguiment del programa general d'activitats del centre.

Participació en l’elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i altres estudis i treballs, a fi de facilitar
les dades relatives a l'àmbit de la seva competència.

Participació en l’elaboració del pla de formació.

Col·laboració amb el programa de voluntariat del centre.
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L’atenció mèdica dels usuaris s’haurà de garantir mitjançant els recursos existents de la xarxa de bàsica de
salut i la xarxa sanitària.

3.3. Personal mínim necessari

El personal d’atenció directa es pot contractar per a un o més serveis, sense que pugui coincidir en el mateix
horari la prestació de dos o més serveis. En qualsevol cas, ha de quedar ben especificat el temps de dedicació
a cadascun d’ells.

S’ha de garantir la presència física continuada, d’acord amb el que estableix el Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

3.4. Personal d’atenció indirecta

Per oferir els serveis generals (administració, cuina, neteja, bugaderia i manteniment), el centre ha de disposar
del personal i protocols necessaris.

Es recomana que, quan sigui possible, per a les funcions que han de desenvolupar en el lloc de treball dels
serveis d’atenció indirecta, es contractin persones treballadores incloses en els col·lectius de la inserció
sociolaboral, com ara els joves, les persones aturades de llarga durada, les persones amb risc d’exclusió social i
les persones amb discapacitat.

El personal de cuina ha de tenir la formació necessària que li possibiliti unes pràctiques correctes d’higiene i
manipulació dels aliments en la realització de les seves tasques. A aquests efectes, la direcció tècnica i la
persona responsable higienicosanitària del centre han de garantir el compliment de la normativa vigent en
matèria de manipulació d’aliments.

Quarta

Obligacions de l’empresa adjudicatària de la gestió integral del centre

L’empresa adjudicatària dels serveis està obligada, durant la vigència de la gestió integral del centre, a:

4.1. Prestar el servei de llar residència per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental,
que s’ha d’efectuar d’acord amb el que disposen el Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del Sistema
Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, , i l’Ordre de 20 d’abril de 1998, per
la qual s’estableix el programa d’ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb
disminució derivada de malaltia mental.

4.2. Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els principis ètics,
de bona praxi i diligència, garantir una atenció integral de qualitat, amb confort i seguretat i complint
estrictament les condicions i les disposicions legals que li són aplicables.

4.3. Complir la normativa vigent aplicable pel que fa a la llibertat d’ingrés i la protecció de les persones
pendents de la valoració d’incapacitació jurídica, així com les instruccions que dicti el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies a aquests efectes.

4.4. Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries durant l’horari de prestació del servei i
comunicar al servei d’atenció a les persones del servei territorial corresponent qualsevol modificació de la
situació sociofamiliar i econòmica de la persona beneficiària del servei, així com qualsevol incidència que pugui
afectar l’ajut que rep.

4.5. Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries que estableix la Llei 12/2007, de serveis socials,
així com els que recull la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, segons la qual totes les persones tenen dret a ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial
que elegeixin en la seva condició d’usuàries o consumidores de béns, productes i serveis.

Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de
disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis.

4.6. Respectar la representació exterior del Departament Treball, Afers Socials i Famílies que se li atorga
mitjançant l’assignació dels serveis.

4.7. Requerir una autorització prèvia del Servei de Recursos Propis de la Direcció General de l’Autonomia
Personal i la Discapacitat pel que fa a qualsevol proposta de canvi que pugui modificar o fer minvar el
funcionament del servei o del centre i, especialment, tot allò que afecti les clàusules tècniques d’aquest annex.
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4.8. Complir les normes d’identificació visual en tota la documentació dels serveis titularitat del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies gestionats per una entitat, d’acord amb el que estableix el Programa
d’identificació visual (http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/).

4.9. Contractar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei. La pòlissa s’ha de contractar per sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per
víctima i de 600.000 euros per sinistre.

4.10. Sol·licitar totes les autoritzacions, registres i catalogacions pertinents per a l’exercici de les activitats que
s’hagin de dur a terme i abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat objecte de la
gestió.

4.11. Facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el seguiment del servei per part de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat, a més de proporcionar tota la informació que li sigui requerida.

4.12. Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

4.13. Complir amb rigor el que disposa aquesta Ordre de provisió de serveis socials. La manca de compliment
d’aquesta obligació pot motivar l’inici d’un procés informatiu i, si escau, la resolució anticipada de la gestió
delegada.

4.14. Efectuar un ús diligent de l’equipament i dels béns i no limitar-los ni destinar-los a altres finalitats que no
siguin les previstes en aquest annex o a les que corresponen a la seva naturalesa.

4.15. Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució d’aquesta provisió.

4.16. Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals.

4.17. Adoptar les condicions d’accessibilitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el
seu desplegament reglamentari.

4.18. Presentar i/o autoritzar a l’Administració els certificats expedits per la Tresoreria de la Seguretat Social i
per la Delegació d’Hisenda pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i tributàries, el justificant de
pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta de
documentació que li sigui requerida.

4.19. Lliurar rebuts mensuals a totes les persones ateses, per l’import total i desglossat, d’acord amb les
aportacions econòmiques dels contractes assistencials. Els imports dels serveis addicionals s’han de presentar
de manera clara i desglossada. L’entitat ha d’establir un sistema de control i seguiment del pagament de les
contraprestacions de les persones usuàries.

4.20. Disposar, abans del 30 de juny de cada any, de la memòria de gestió de l’any anterior i l’auditoria
econòmica, signada i validada. La Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat pot requerir
aquesta documentació en qualsevol moment, i en pot efectuar les comprovacions que consideri adients sobre la
veracitat de la documentació presentada, així com comprovar el sistema de gestió o millora de la qualitat.

4.21. Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

4.22. Elaborar, fer la implantació i informar les persones usuàries, familiars i treballadors del pla d’emergència
del centre, que ha de contenir la informació de la Guia per al desenvolupament del Pla d’emergència contra
incendis i d’evacuació en els locals i edificis (Ordre del Ministeri de l’Interior de 29 de novembre de 1984) i tenir
en compte la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

4.23. Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i presentació del treball contractat, i en la prestació
del servei, i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.

Garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, promoure’n la igualtat
i erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

4.24. Emprar el català en les relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte
de la provisió, i també en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de les comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte de la provisió.

4.25. Complir els requeriments de seguretat i protecció de dades de caràcter personal recollits a l’annex
d’aquesta Ordre.

Qualsevol excepció a la normativa aplicable l’ha d’autoritzar expressament el Departament de Treball, Afers
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Socials i Famílies.

4.26. Subrogar el personal que està prestant els serveis en el centre i que es posarà a disposició de l’entitat
proveïdora del servei. Aquest personal, així com el personal que l’entitat contracti, no tindrà cap vincle ni
dependència amb l’Administració.

4.27. S’han de facilitar al màxim les sortides de la persona usuària, així com les visites dels familiars o
coneguts. L’horari de visites ha de ser ampli, flexible i adequat a les necessitats individuals i col·lectives. En cap
cas no pot ser inferior a 10 hores diàries, llevat dels casos en què hi hagi contraindicació de l’equip tècnic.

4.28. S’ha d’establir un horari d’informació a la persona usuària, als familiars o a les persones obligades per
part de la persona responsable de la direcció i de la persona responsable higienicosanitària i d’altres
professionals del centre.

4.29. S’ha de prestar el servei de manutenció i menjador, d’acord amb les prescripcions mèdiques precises,
especificades en el protocol d’alimentació. Així mateix, s’han d’establir i publicar al lloc adient els menús
programats per al mes, dividits per setmanes, de manera que les persones usuàries tinguin coneixement del
menú del dia. La qualitat alimentària dels productes s’ha d’ajustar al subministrament de productes de
producció agrària controlada i productes alimentaris de proximitat, frescos i de temporada. La programació ha
de tenir el vistiplau de la persona responsable higienicosanitària.

Cinquena

Edifici i instal·lacions

L’entitat adjudicatària dels serveis durant la vigència de la gestió integral del centre està obligada a:

5.1. Fer-se càrrec del cost de tots els subministraments (aigua, energia elèctrica, gas, telèfon, etc.) necessaris
per a dur a terme els serveis, així com de les despeses de manteniment preventiu i correctiu per mantenir en
bon ús les instal·lacions i els subsistemes constructius i conservar-ne el nivell de qualitat.

5.2. Mantenir en bon estat d’ús i conservació l’equipament, el mobiliari, els electrodomèstics de cuina i
bugaderia i els ajuts tècnics que hi hagi al centre en el moment de l’inici de la seva gestió, i assumir les
reparacions, les revisions i el manteniment de tots els elements que tinguin a càrrec seu. No obstant això,
quan la reparació dels elements ja no sigui possible i calgui fer-ne la substitució, l’entitat gestora o l’empresa
adjudicatària dels serveis ha de traslladar aquesta necessitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
mitjançant la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que procedirà, si escau, a la tramitació
d’una nova adquisició. Pel que fa a l’equipament de parament, llenceria (roba de llit, tovalloles...) i petit
material clínic, l’entitat s’ha de fer càrrec de reposar-lo i renovar-lo, a més de mantenir-lo i conservar-lo.

5.3. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que puguin afectar
l’edifici, les instal·lacions, els aparells i altres elements que són propietat del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, a conseqüència d’un ús inadequat per part de l’entitat, del seu personal o de les persones
usuàries, i satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es produeixin.

5.4. Sol·licitar una autorització prèvia al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, per efectuar reparacions extraordinàries o per introduir
modificacions en les obres o instal·lacions existents a l’inici de la prestació del servei, que quedaran en benefici
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

5.5. Comunicar a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat qualsevol incidència que pugui
vulnerar la legislació, i lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de l’establiment.

5.6. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, els perjudicis i els accidents que puguin
tenir lloc, incloent-hi els que siguin ocasionats pel personal i per les persones usuàries durant la vigència de la
gestió delegada.

5.7. Presentar anualment el certificat del bon estat de tot l’inventari inicial del centre i el seu pla de
manteniment preventiu i correctiu.

5.8. Retornar en el termini de la vigència de la gestió delegada del centre, les instal·lacions, el material, els
aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l’inventari realitzat, que l’entitat gestora del
centre ha de tenir actualitzat, i fer-hi constar el material que s’ha anat actualitzant, amb la data concreta.

5.9. Les entitats i les persones amb serveis acreditats i centres assignats han de complir els requeriments en
matèria de manteniment que es recullen en el document de plans de manteniment preventiu i correctiu
personalitzats per a cada centre assignat.
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Sisena

Facultats de l’Administració

Durant la vigència de la gestió delegada, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té les facultats
següents:

6.1. Interpretar el marc normatiu i la regulació en matèria de serveis socials i, a la vegada, resoldre els dubtes
que puguin sorgir pel que fa al seu compliment.

6.2. Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei assignat, així com suspendre’n
l’execució, indemnitzant, si escau, pels danys i perjudicis causats, d’acord amb els termes que estableix la
present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i
per a la provisió de serveis socials.

6.3. Resoldre de manera anticipada, per raons d’interès públic, la gestió delegada, d’acord amb els termes i el
procediment que estableix la present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials.

6.4. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en l’execució del que s’ha pactat,
en el supòsit que l’empresa gestora incorri en actes i omissions que puguin interrompre el funcionament
normal del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici del que estableix aquesta Ordre.

6.5. Exercir el seguiment del servei: controlar i avaluar de manera permanent la gestió del servei, la qualitat
assistencial i els resultats.

6.6. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment de la gestió delegada.

6.7. Sol·licitar a l’empresa gestora tota la documentació necessària per comprovar la bona marxa i el
funcionament del servei, així com la relativa al personal que presta o ha prestat els seus serveis a
l’equipament.

6.8. Comunicar a l’entitat prestadora del servei qualsevol deficiència que observi perquè es resolgui o sigui
reparada.

6.9. Verificar i comprovar el projecte de funcionament, el reglament de règim intern i la memòria anual de la
gestió efectuada perquè s’adeqüi a les línies d’actuació de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

6.10. Aplicar les sancions que la Inspecció de Serveis Socials determini en exercici de les seves funcions, per
l’incompliment de l’article 92 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Setena

Règim econòmic

Durant tota la vigència de la gestió delegada, s’ha de garantir l’aplicació i manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni, així com el cobrament puntual de les retribucions.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins dels mòduls que
s’estableixin.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Vuitena

Aportació de la persona usuària

8.1. La persona usuària està obligada a efectuar la seva aportació econòmica fins al moment de la seva baixa
definitiva del centre.

8.2. L’entitat gestora no està autoritzada a rebre cap tipus de pagament, de les persones ateses, en
compensació de les prestacions que faci, llevat dels serveis opcionals.
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8.3. La direcció tècnica de l’establiment ha d’implementar el sistema de control i seguiment pel que fa al
rescabalament de la part dels ingressos econòmics que pertoca aportar a la persona usuària en concepte de
contraprestació del servei corresponent.

8.4. El pagament de la persona usuària, per la prestació del servei, s’ha de fer segons el que estableix la
legislació vigent de la Generalitat de Catalunya.

8.5. En el cas de places reservades, la persona usuària ha d’efectuar la seva aportació, però se’n podrà deduir,
si escau, el cost de l’alimentació. Així, la persona resident que aboni el total del preu públic vigent podrà
sol·licitar que se li dedueixi el cost variable de l’alimentació. En el cas que la seva aportació assignada no es
correspongui amb el total del preu públic vigent, es calcularà la part proporcional segons la seva aportació.

8.6. Els preus dels serveis opcionals per a la persona usuària, si n’hi ha (perruqueria d’home i dona, podologia i
cafeteria), s’han d’ajustar als que fixa anualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i es
publicaran al tauler d’anuncis del centre.

8.7. L’entitat ha de lliurar un rebut mensual a la persona beneficiària del servei o al seu representant legal, en
què consti l’import total del preu fixat de la plaça i detalli, de manera desglossada, les diferents aportacions
econòmiques. En cap cas la persona beneficiària del servei ha d’abonar, pels serveis bàsics, una quantitat
superior a la que estableix la resolució de concessió de l’ajut econòmic.

Novena

Finalització del servei de la gestió delegada i traspàs

9.1. Quan finalitzi la vigència de la gestió delegada i en cas que no s’efectuï la nova assignació de serveis a la
mateixa empresa que havia estat adjudicatària, aquesta empresa i la nova empresa faran el traspàs
d’informació de funcionament i organització en els dies que fixi la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat i, prèviament, a l’inici de la nova prestació.

9.2. Amb la finalitat que el traspàs no repercuteixi negativament en la persona usuària, la Direcció General de
l’Autonomia Personal i la Discapacitat ha de supervisar el traspàs d’informació, funcionament i organització del
servei de l’anterior entitat gestora a la nova empresa.

Desena

Solvència tècnica o professional requerida a les entitats per a la provisió del servei:

   - Relació signada en què constin les entitats públiques o privades a les quals s’han prestat serveis de la
mateixa tipologia que la de l’objecte de la provisió, durant els darrers dos anys i que inclogui també la
descripció del servei, les dates, els imports, els destinataris i el nombre de places.

   - No haver estat sancionades amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l'entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus o molt greus.

   - L’esmentat requisit de no haver estat sancionat és exigible fins que hagin transcorregut els terminis de
prescripció de les sancions legalment previstos, s'hagi fet efectiva la sanció i s'hagin aplicat les mesures
correctores prescrites per l'administració pública competent.

Onzena

Criteris per a l'assignació de la gestió integral del servei de la llar residència per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública per a la provisió de serveis
socials de l'àmbit de protecció social

Les entitats proveïdores, sens perjudici de la seva acreditació, han de presentar una proposta o oferta de
millora tècnica i han de presentar també una proposta de millora de qualitat, puntuables automàticament, per
poder ser beneficiàries de la provisió del servei.

Els criteris d'assignació que s'apliquen puntuen tenint en compte la valoració de conceptes especificats en les
convocatòries de provisió de gestió delegada.
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Annex 2

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de gestió delegada, del servei de centre residencial, amb
caràcter temporal o permanent, per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física que necessiten diferents
tipus de suport

Primera

Definició, funcions i característiques del servei

Definició: servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, substitutori de la llar, que
ofereix atenció integral a les activitats bàsiques de la vida diària per a persones amb discapacitat intel·lectual
i/o física amb diferents tipus de suport.

Objectius: facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència en el conjunt
de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques;
proporcionar una bona qualitat de vida als residents i atendre totes les necessitats individualitzades de la
persona, tenint cura dels tractaments corresponents.

Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Procurar una bona interacció amb l’entorn, potenciar la inclusió social i l’exercici dels drets de ciutadania de les
persones usuàries del servei.

Proporcionar suport a les famílies o tutors en relació amb la persona atesa al servei residencial.

Característiques: la residència presta els seus serveis les 24 hores del dia cada dia de l’any.

Funcions del servei:

Allotjament

Manutenció

Acolliment i convivència

Administració de la medicació: l’adquisició del producte farmacèutic i sanitari es farà mitjançant la xarxa
sanitària pública. Els productes sense recepta seran adquirits per compte del familiar/tutor, que n’haurà
d’informar en tot moment el personal mèdic i obtenir-ne l’autorització. Els professionals del centre seran els
encarregats de la supervisió.

Suport personal, acompanyament i supervisió (assessorament, supervisió i suport en tasques externes de la
vida diària)

Foment dels hàbits d’autonomia personal

Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials

Atenció a la salut i seguretat dins la residència

Foment de l’oci i del lleure

Bugaderia i repàs de la roba

Higiene personal: provisió de productes d’higiene personal bàsics i de tots els estris de caràcter genèric
necessaris per a la higiene personal dels següents productes: gel, xampú, pasta de dents, crema hidratant i
maquineta d’afaitar d’un sol ús.

Garantia de l’assistència sanitària

Atenció conductual

Serveis complementaris o opcionals per les persones usuàries

S’entén que són serveis complementaris/opcionals tots els que no inclou l’apartat anterior, que no són
necessaris per proveir els serveis bàsics i als quals la persona usuària o la seva família/tutor legal pot optar
voluntàriament i individualment perquè li siguin facilitats o no.
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Els serveis addicionals hauran d’estar descrits per part de l’entitat, i els seus preus han de figurar al tauler
d’anuncis en un espai concorregut. Poden ser modificats, ampliats o suprimits mitjançant comunicació a la
persona usuària, familiar de referència o representant legal, i un avís al tauler d’anuncis.

Els serveis addicionals de caràcter opcional es contractaran amb la persona usuària segons el contracte
assistencial.

L’entitat adjudicatària ha de garantir els serveis complementaris als quals havien optat les persones usuàries
del centre, en les mateixes condicions de gaudi fins ara i amb especial èmfasi en el servei de transport
adaptat, si en tenien.

Segona

Accés als serveis

L’accés es produirà d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent de serveis socials.

No hi haurà període de prova.

En cas que l’entitat no consideri adient la proposta de derivació a ingrés, pot presentar al·legacions al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podrà establir, en el marc del present contracte, les mesures
oportunes en cas de negativa per part de l’empresa gestora a l’acceptació dels casos derivats.

La valoració de l’estat de necessitat del servei i la seva tipologia corresponen als serveis de valoració i
orientació dels centres d’atenció a persones amb discapacitat de la zona. Aquest procediment s’ha d’entendre
separat i independent del propi establert per al reconeixement del grau de discapacitat.

Tercera

Recursos humans

3.1. Disposicions generals

3.1.1. L’entitat ha de tenir el personal d’atenció directa i indirecta necessari per complir els objectius que
estableix aquest annex, a fi de donar resposta a les necessitats globals de les persones ateses.

3.1.2. Tot el personal necessari per prestar aquests serveis serà contractat per l’entitat adjudicatària del servei.

3.1.3. L’entitat prestadora del servei és la responsable de la selecció del personal. El personal d’atenció directa
ha de ser seleccionat per la seva capacitat personal i formació tècnica adequada, així com un coneixement de
la llengua catalana que li permeti comunicar-se, almenys oralment, amb les persones usuàries
catalanoparlants.

En el cas d’incorporació de nous treballadors o treballadores, l’entitat ha d’oferir un pla d’acollida que
garanteixi que, en el moment de la incorporació efectiva, la persona treballadora disposa dels coneixements
mínims rellevants per a les seves tasques.

3.1.4. L’entitat ha de cobrir els llocs de treball en cas d’absència per malaltia, sancions, baixes del personal,
permisos o altres causes anàlogues, així com la cobertura de les vacances en les categories professionals
previstes, i garantir la presència diària dels professionals d’acord amb els requeriments mínims i la ràtio de
personal. Caldrà disposar d’un programa de prevenció de l’absentisme i de seguiment de les baixes, així com
una bossa de personal substitut que garanteixi la cobertura de les absències amb la celeritat necessària.

3.1.5. Caldrà disposar d’un programa de fidelització i d’altres beneficis socials per a tot el personal amb
l’objectiu de contribuir a l’estabilitat de les plantilles i així millorar la qualitat del servei i l’atenció contínua a les
persones usuàries.

3.1.6. L’entitat, pel que fa al personal que designi per a l’execució de la provisió, resta obligada al compliment
de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, fiscal, sanitària, de seguretat i salut en el
treball, i en particular, de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes per la
normativa vigent, i acreditar el compliment de les següents obligacions:

   e) L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva corresponent a l’activitat contractada, sense
oblidar els que puguin afectar la integritat dels treballadors i treballadores.
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   f) La formació i informació en matèria preventiva a les treballadores i treballadors contractats.

   g) El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que siguin necessaris.

   h) Per als serveis d’atenció indirecta subcontractats, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els
justificants de les obligacions esmentades i lliurar-los a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

3.1.7. En cas d’accidents o perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors i treballadores a causa de
l’exercici de les seves tasques, l’entitat ha de complir el que disposen les normes vigents sota la seva
responsabilitat, sense que repercuteixi de cap manera en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3.1.8. L’entitat ha d’uniformar i identificar adequadament el personal assistencial.

3.1.9. L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació continuada i d’actualització en les
tècniques d’atenció i en aspectes ètics; en qualsevol cas, el programa també ha d’incloure oferta formativa
sobre l’equitat i la perspectiva de gènere.

3.1.10. L’entitat ha de posar en funcionament els espais de reflexió ètica dels professionals del centre d’acord
amb els criteris que recull l’Ordre ASC/349/2010, de 16 juny, del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de
Catalunya.

3.1.11. En cap cas, tant pel que fa a l’alumnat en pràctiques com a les persones que portin a terme tasques de
voluntariat, no es computaran a l’efecte de la ràtio de professionals d’atenció directa o indirecta.

3.1.12. Els serveis substitutoris de la llar, de neteja, fer llits, bugaderia, cuina i manteniment es proveiran amb
personal que no presti serveis d’atenció directa.

3.1.13. L’entitat està obligada a aplicar, en realitzar la prestació del servei, mesures destinades a promoure la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat amb el previst en la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i en la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

3.1.14. En cas de canvi de l’entitat o persona proveïdora d’un servei, la nova entitat o persona acreditada i
proveïdora ha d’aplicar la successió d’empresa que regula l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, en què
l’entitat o persona nova queda subrogada als drets i les obligacions laborals i de la Seguretat Social de
l’anterior, així com a respectar les previsions del conveni col·lectiu aplicable.

3.2. Personal d’atenció directa

Es considera personal d’atenció directa els professionals amb la titulació adient per donar atenció personal,
sanitària, psicològica i social, a més del/de la director/a tècnic/a de l’equipament.

Els perfils professionals i aptitudinals, les funcions més rellevants, la titulació mínima d’accés i la formació
teoricopràctica específica necessària estan recollits en el document de recomanacions del Comitè d’Expertes i
Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social i es poden consultar al web del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/04_comite_d_experts/

perfils_professionals/03_atencio_a_persones_amb_discapacitat/

El personal d’atenció directa podrà ser contractat per un o més serveis, però, en qualsevol cas, ha de quedar
ben especificat el temps de dedicació a cadascun d’aquests serveis.

Direcció tècnica

L’establiment ha de comptar amb una persona responsable de la direcció tècnica amb capacitació professional,
tal com estableix el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

La persona que ocupi la direcció tècnica del servei ha de tenir preferentment titulació en Psicologia, i si és
possible en l’especialitat de Psicologia Clínica.

La direcció tècnica és la màxima responsable del funcionament, la planificació, la direcció i la supervisió de tots
els serveis i les activitats de la residència, de la seva l’organització interna, la coordinació, la realització, el
control i l’avaluació de l’atenció integral que es doni a les persones usuàries, d’acord amb les directrius i
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instruccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La direcció tècnica de l’establiment serà la guardadora de fet d’acord amb el que s’estableix en la Llei 9/1998,
de 15 de juliol, del codi de família.

Professional responsable higienicosanitari (RHS)

La persona responsable de l’organització higienicosanitària ha de formar part del personal que presta l’atenció
sanitària. En aquest cas, la seva dedicació es computarà de manera conjunta, a l’efecte de la dedicació que
preveu l’article 20.10 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
Se’n preveurà la cobertura durant cada setmana de l’any.

Es responsabilitzarà, juntament amb la direcció tècnica, dels aspectes detallats a continuació:

Supervisar i controlar tots els procediments terapèutics aplicables a les persones usuàries.

Contribuir amb la direcció de l’establiment a la millora de la qualitat assistencial.

Proposar les mesures destinades a prevenir el deteriorament físic, psíquic i cognitiu de les persones ateses i
fer-ne el seguiment.

Contribuir al disseny dels programes de formació continuada del personal del centre.

La seva absència física ha d’estar coberta en tot moment per un altre professional de l’àmbit sanitari.

Tots els professionals d’atenció directa, juntament amb la direcció del centre, treballaran en equip i de manera
interdisciplinària en les tasques següents:

Elaboració i seguiment del Pla d’atenció individual amb la participació de la persona atesa i/o familiars/tutors o
persones de referència: revisió anual, seguiment semestral, i sempre que hi hagi variació del seu estat
biopsicosocial.

Planificació, coordinació, seguiment i avaluació de les tasques assistencials.

Elaboració i revisió periòdica dels protocols assistencials del centre.

Elaboració, disseny, supervisió i seguiment del programa general d’activitats del centre.

Participació en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, amb la
facilitació de les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.

Participació en l’elaboració del pla de formació.

Col·laboració amb el programa de voluntariat del centre.

3.3. Personal mínim necessari

El personal d’atenció directa podrà ser contractat per un o més serveis, sense que puguin coincidir en el
mateix horari la prestació de dos o més serveis; en qualsevol cas, ha de quedar ben especificat el temps de
dedicació a cadascun d’aquests serveis.

S’ha de garantir la presència física continuada, d’acord amb el que estableix el Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

3.4. Personal d’atenció indirecta

Per oferir els serveis generals (administració, cuina, neteja, bugaderia i manteniment), el centre ha de disposar
del personal i els protocols necessaris.

Es recomana que quan sigui possible, per a les funcions que s’han de desenvolupar al lloc de treball dels
serveis d’atenció indirecta, es contractin persones treballadores incloses en els col·lectius d’inserció
sociolaboral, com joves, persones aturades de llarga durada, persones amb risc d’exclusió social i persones
amb discapacitat.

El personal de cuina ha de tenir la formació necessària que li possibiliti unes pràctiques correctes d’higiene i de
manipulació dels aliments en la realització de les seves tasques. A aquests efectes, la direcció tècnica i la
persona responsable higienicosanitària del centre han de garantir el compliment de la normativa vigent en
matèria de manipulació d’aliments.
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La consergeria ha d’estar coberta com a mínim 12 hores diàries, de dilluns a diumenge, mitjançant personal
específic i/o els mitjans tècnics necessaris per garantir el control i la seguretat de les persones i del centre.

Quarta

Obligacions de l’empresa adjudicatària de la gestió integral del centre

L’empresa adjudicatària del servei resta obligada, durant la vigència de la gestió integral del centre, a:

4.1. Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els principis ètics,
de bona praxi i diligència; garantir una atenció integral de qualitat, amb confort i seguretat, i complint
estrictament les condicions i les disposicions legals que li són aplicables.

4.2. Complir la normativa vigent aplicable pel que fa a la llibertat d’ingrés i la protecció de les persones
pendents de la valoració d’incapacitació jurídica, així com les instruccions que dicti el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies a aquests efectes.

4.3. Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries durant l’horari de prestació del servei i
comunicar al Servei d’Atenció a les Persones del servei territorial corresponent qualsevol modificació de la
situació sociofamiliar i econòmica de la persona beneficiària del servei, així com qualsevol incidència que pugui
afectar l’ajut que rep.

4.4. Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries, establerts en la Llei 12/2007, de serveis socials,
així com els que recull la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per les quals totes les persones tenen dret a ser
ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en la seva condició d’usuàries o consumidores de
béns, productes i serveis.

Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de
disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis.

4.5. Respectar la representació exterior del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que se li atorga
mitjançant l’assignació dels serveis.

4.6. Requerir una autorització prèvia del Servei de Recursos Propis de la Direcció General de l’Autonomia
Personal i la Discapacitat pel que fa a qualsevol proposta de canvi que pugui modificar o fer minvar el
funcionament del servei o del centre i, especialment, tot el que afecti les clàusules tècniques d’aquest annex.

4.7. Complir les normes d’identificació visual en tota la documentació dels serveis de titularitat del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies gestionats per una entitat, d’acord amb el que estableix el
Programa d’identificació visual (http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/).

4.8. Contractar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei. La pòlissa es contractarà per sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima
i de 600.000 euros per sinistre.

4.9. Sol·licitar totes les autoritzacions, registres i catalogacions pertinents per a l’exercici de les activitats que
s’hagin de dur a terme i abonar tots aquells impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat objecte de la
gestió.

4.10. Facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el seguiment del servei per part de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat, a més de proporcionar tota la informació que li sigui requerida.

4.11. Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

4.12. Complir amb rigor el que disposa aquesta Ordre de provisió de serveis socials. La manca de compliment
d’aquesta obligació pot motivar l’inici d’un procés informatiu i, si escau, la resolució anticipada de la gestió
delegada.

4.13. Efectuar un ús diligent de l’equipament i dels béns i no limitar-los ni destinar-los a altres finalitats que no
siguin les previstes en aquest annex o a les que corresponen a la seva naturalesa.

4.14. Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució d’aquesta provisió.

4.15. Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals.

4.16. Adoptar les condicions d’accessibilitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el
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seu desplegament reglamentari.

4.17. Presentar i/o autoritzar a l’Administració els certificats expedits per la Tresoreria de la Seguretat Social i
per la Delegació d’Hisenda pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i tributàries, el justificant de
pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta de
documentació que li sigui requerida.

4.18. Lliurar rebuts mensuals a totes les persones ateses, per l’import total i desglossat, d’acord amb les
aportacions econòmiques dels contractes assistencials. Els imports dels serveis addicionals s’han de presentar
de manera clara i desglossada. L’entitat establirà un sistema de control i seguiment del pagament de les
contraprestacions de les persones usuàries.

4.19. Disposar, abans del 30 de juny de cada any, de la memòria de gestió de l’any anterior i l’auditoria
econòmica, signada i validada. La Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat pot requerir
aquesta documentació en qualsevol moment, i en pot efectuar les comprovacions que consideri adients sobre la
seva veracitat, així com comprovar el sistema de gestió o millora de la qualitat.

4.20. Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

4.21. Elaborar, fer la implantació i informar les persones usuàries, els familiars i els treballadors del pla
d’emergència del centre, que ha de contenir la informació de la Guia per al desenvolupament del Pla
d’emergència contra incendis i d’evacuació als locals i edificis (Ordre del Ministeri de l’Interior de 29 de
novembre de 1984) i tenir en compte la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (DOGC
núm. 2410, de 29 de maig de 1997).

4.22. Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i la presentació del treball contractat, i en la prestació
del servei, i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.

Garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, promoure la seva
igualtat i erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

4.23. Emprar el català en les relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte
de la provisió, i així mateix en els rètols, les publicacions, els avisos i la resta de comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte de la provisió.

4.24. Complir els requeriments de seguretat i protecció de dades de caràcter personal recollits en aquesta
Ordre.

Qualsevol excepció a la normativa d’aplicació haurà de ser autoritzada expressament pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.

4.25. Subrogar el personal que està prestant els serveis al centre i que es posarà a disposició de l´entitat
proveïdora del servei. Aquest personal, així com el personal que l’entitat contracti, no tindrà cap vincle ni
dependència amb l’Administració.

4.26. S’han de facilitar al màxim les sortides de la persona usuària, així com les visites dels familiars o
coneguts. L’horari de visites ha de ser ampli, flexible i adequat a les necessitats individuals i col·lectives. En cap
cas no pot ser inferior a 10 hores diàries, llevat dels casos en què hi hagi contraindicació de l’equip tècnic.

4.27. S’ha d’establir un horari d’informació a la persona usuària, als familiars o les persones obligades per part
de la persona responsable de la direcció i de la persona responsable higienicosanitària i d’altres professionals
del centre.

4.28. S’ha de prestar el servei de manutenció i menjador, d’acord amb les prescripcions mèdiques precises,
especificades en el protocol d’alimentació. Així mateix, s’han d’establir i publicar al lloc adient els menús
programats per al mes, dividits per setmanes, de manera que les persones usuàries tinguin coneixement del
menú del dia. La qualitat alimentària dels productes s’ha d’ajustar al subministrament de productes de
producció agrària controlada i productes alimentaris de proximitat, frescos i de temporada. La programació ha
de tenir el vistiplau de la persona responsable higienicosanitària.

Cinquena

Edifici i instal·lacions

L’entitat adjudicatària del servei durant la vigència de la gestió integral del centre està obligada a:

5.1. Fer-se càrrec del cost de tots els subministraments (aigua, energia elèctrica, gas, telèfon, etc.) necessaris
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per dur a terme els serveis, així com de les despeses de manteniment preventiu i correctiu per mantenir en
bon ús les instal·lacions i els subsistemes constructius i conservar-ne el nivell de qualitat.

5.2. Mantenir en bon estat d’ús i de conservació l’equipament, el mobiliari, els electrodomèstics de cuina i
bugaderia i els ajuts tècnics que hi hagi al centre en el moment de l’inici de la seva gestió, i assumir les
reparacions, els repassos i el manteniment de tots els elements que tingui a càrrec seu. No obstant això, quan
la reparació dels elements jo no sigui possible i calgui fer-ne la substitució, l’entitat gestora o l’empresa
adjudicatària dels serveis traslladarà aquesta necessitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
mitjà de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que procedirà, si escau, a la tramitació
d’una nova adquisició. Pel que fa a l’equipament de parament, llenceria (roba de llit, tovalloles...) i petit
material clínic, l’entitat s’ha de fer càrrec de reposar-lo i renovar-lo, a més de mantenir-lo i conservar-lo.

5.3. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que puguin afectar
l’edifici, les instal·lacions, els aparells i altres elements que són propietat del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, a conseqüència d’un ús inadequat per part de l’entitat, del seu personal o de les persones
usuàries, i satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es produeixin.

5.4. Sol·licitar una autorització prèvia al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per mitjà de la
Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, per efectuar reparacions extraordinàries o per
introduir modificacions en les obres o instal·lacions existents a l’inici de la prestació del servei, les quals
restaran en benefici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

5.5. Comunicar a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat qualsevol incidència que pugui
vulnerar la legislació, i lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de l’establiment.

5.6. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que puguin tenir lloc,
incloent-hi els que siguin ocasionats pel personal i per les persones usuàries durant la vigència de la gestió
delegada.

5.7. Presentar anualment el certificat del bon estat de tot l’inventari inicial del centre i el seu pla de
manteniment preventiu i correctiu.

5.8. Retornar, en el termini de la vigència de la gestió delegada del centre, les instal·lacions, el material, els
aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l’inventari realitzat, que l’entitat gestora del
centre ha de tenir actualitzat, i fer-hi constar el material que s’ha anat actualitzant amb la data concreta.

5.9. Les entitats i persones amb serveis acreditats i centres assignats han de complir els requeriments en
matèria de manteniment que es recullen en el document de plans de manteniment preventiu i correctiu
personalitzats per a cada centre assignat.

Sisena

Facultats de l’Administració

Durant la vigència de la gestió delegada, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té les facultats
següents:

6.1. Interpretar el marc normatiu i la regulació en matèria de serveis socials i, a la vegada, resoldre els dubtes
que puguin sorgir pel que fa al seu compliment.

6.2. Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei assignat, així com suspendre’n
l’execució, i indemnitzar, si escau, pels danys i perjudicis causats, d’acord amb els termes que estableix la
present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i
per a la provisió de serveis socials.

6.3. Resoldre de manera anticipada, per raons d’interès públic, la gestió delegada d’acord amb els termes i el
procediment que estableix la present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials.

6.4. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en l’execució del que s’ha pactat,
en el supòsit que l’empresa gestora incorri en actes i omissions que puguin interrompre el funcionament
normal del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici del que estableix aquesta Ordre.

6.5. Exercir el seguiment del servei: controlar i avaluar de manera permanent la gestió del servei, la qualitat
assistencial i els resultats.

6.6. Dictar les ordres i instruccions necessàries per al compliment de la gestió delegada.
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6.7. Sol·licitar a l’empresa gestora tota la documentació necessària per comprovar la bona marxa i el
funcionament del servei, així com la relativa al personal que presta o ha prestat els seus serveis a
l’equipament.

6.8. Comunicar a l’entitat prestadora del servei qualsevol deficiència que observi perquè es resolgui o sigui
reparada.

6.9. Verificar i comprovar el projecte de funcionament, el reglament de règim intern i la memòria anual de la
gestió efectuada perquè s’adeqüin a les línies d’actuació de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

6.10. Aplicar les sancions que la Inspecció de Serveis Socials determini en exercici de les seves funcions, per
l’incompliment de l’article 92 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Setena

Règim econòmic

Durant tota la vigència de la gestió delegada, s’ha de garantir l’aplicació i el manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni, així com el cobrament puntual de les retribucions.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins del mòduls que
s’estableixin.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Vuitena

Aportació de la persona usuària

8.1. La persona usuària resta obligada a efectuar la seva aportació econòmica fins al moment de la seva baixa
definitiva del centre.

8.2. L’entitat gestora no està autoritzada a rebre cap tipus de pagament de les persones ateses, en
compensació de les prestacions que faci, llevat dels serveis opcionals.

8.3. La direcció tècnica de l’establiment haurà d’implementar el sistema de control i seguiment pel que fa al
rescabalament de la part dels ingressos econòmics que pertoca aportar a la persona usuària en concepte de
contraprestació del servei corresponent.

8.4. El pagament que realitzi la persona usuària, per la prestació del servei, es farà segons el que estableix la
legislació vigent de la Generalitat de Catalunya.

8.5. En cas de places reservades, la persona usuària ha d’efectuar la seva aportació, però es podrà deduir, si
escau, el cost de l’alimentació. Així, la persona resident que aboni el total del preu públic vigent podrà
sol·licitar que se li dedueixi el cost variable de l’alimentació. En el cas que la seva aportació assignada no
correspongui al total del preu públic vigent, es calcularà la part proporcional segons la seva aportació.

8.6. Els preus dels serveis opcionals per a la persona usuària, si n’hi ha (perruqueria d’home i dona, podologia i
cafeteria), s’ajustaran als que fixa anualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i s’informaran
al tauler d’anuncis del centre.

8.7. L’entitat haurà de lliurar un rebut mensual a la persona beneficiària del servei o al seu representant legal,
en què constarà l’import total del preu fixat de la plaça i detallarà, de manera desglossada, les diferents
aportacions econòmiques. En cap cas la persona beneficiària del servei abonarà pels serveis bàsics una
quantitat superior a la que estableix la resolució de concessió de l’ajut econòmic.

Novena

Finalització del servei de la gestió delegada i traspàs

9.1. Quan finalitzi la vigència de la gestió delegada i en cas que no s’efectuï la nova assignació de serveis a la
mateixa empresa que havia estat adjudicatària, aquesta i la nova empresa faran el traspàs d’informació de
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funcionament i d’organització en els dies que fixi la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat i,
prèviament, a l’inici de la nova prestació.

9.2. Amb la finalitat que el traspàs no repercuteixi negativament en la persona usuària, la Direcció General de
l’Autonomia Personal i la Discapacitat supervisarà el traspàs d’informació, de funcionament i d’organització del
servei de l’anterior entitat gestora a la nova empresa.

Desena

Solvència tècnica o professional requerida a les entitats per a la provisió del servei:

   - Relació signada en què constin les entitats públiques o privades a les quals s’han prestats serveis de la
mateixa tipologia que la de l’objecte de la provisió, durant els darrers dos anys i que inclogui també la
descripció del servei, les dates, els imports, els destinataris i el nombre de places.

   - No haver estat sancionades amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus.

   - El requisit de no haver estat sancionat esmentat és exigible fins que hagin transcorregut els terminis de
prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció i s’hagin aplicat les mesures
correctores prescrites per l’administració pública competent.

Onzena

Criteris per a l’assignació de la gestió integral dels serveis de centre residencial, amb caràcter temporal o
permanent, per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física que necessiten diferents tipus de suport de
la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social.

Les entitats proveïdores, sens perjudici de la seva acreditació, hauran de presentar una proposta o oferta de
millora tècnica i també una proposta de millores de qualitat puntuables automàticament, per poder ser
beneficiàries de la provisió del servei.

Els criteris d’assignació que s’apliquen puntuen atenent la valoració de conceptes especificats en les
convocatòries de provisió de gestió delegada.

Annex 3

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de gestió delegada, del servei d’atenció especialitzada
(CAE) per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física

Primera

Definició, funcions i característiques del servei

Definició: servei d’acolliment diürn i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària que presta
atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats intel·lectuals i/o físiques.

Objectius: oferir atenció individual a les persones amb greus discapacitats, a fi d’aconseguir el màxim grau
d’autonomia personal i d’integració social i afavorir-ne el manteniment en el domicili.

Funcions:

Acolliment i convivència.

Manutenció.

Foment dels hàbits d’autonomia personal i tractament de la higiene personal.

Administració de la medicació.

Donar suport a la família.
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Rehabilitació i habilitació.

Dur a terme els programes i tractaments individuals.

Desenvolupar les activitats del grup.

Atenció a les activitats bàsiques de la vida diària.

Integració social.

Afavorir el manteniment de la persona en el domicili.

Atenció conductual.

Serveis complementaris o opcionals per a les persones usuàries:

S’entén que són serveis complementaris o opcionals tots els que no estan inclosos en l’apartat anterior i que no
són necessaris per proveir els serveis bàsics. La persona usuària, el familiar o els tutors legals hi poden optar
voluntàriament i individualment perquè se’ls els concedeixin o no.

L’entitat ha de descriure els serveis addicionals, els preus dels quals han de constar en el tauler d’anuncis, en
un espai concorregut. Es poden modificar, ampliar o suprimir mitjançant comunicació a l’usuari, el familiar de
referència o el representant legal, i per mitjà d’un avís en el tauler d’anuncis.

Els serveis addicionals de caràcter opcional s’han de contractar amb la persona usuària segons el contracte
assistencial.

L’entitat adjudicatària ha de garantir els serveis complementaris als quals havien optat les persones usuàries
del centre, en les mateixes condicions de gaudiment que havien tingut fins ara i amb un èmfasi especial en el
servei de transport adaptat, en cas que en tinguessin.

Segona

Accés als serveis

L’accés s’ha de produir d’acord amb els criteris que estableix la legislació vigent de serveis socials.

No hi haurà període de prova.

En cas que l’entitat no consideri adient la proposta de derivació a ingrés, pot presentar al·legacions al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot establir, en el marc d’aquest contracte, les mesures
oportunes en cas de negativa de l’empresa gestora a acceptar els casos derivats.

La valoració de l’estat de necessitat a servei i de la seva tipologia correspon als serveis de valoració i orientació
dels centres d’atenció a persones amb discapacitat de la zona. Aquest procediment s’ha d’entendre separat i
independent del que s’estableix per reconèixer el grau de discapacitat.

Tercera

Recursos humans

3.1. Disposicions generals

3.1.1. L’entitat ha de disposar del personal d’atenció directa i indirecta necessari per complir els objectius que
estableix aquest annex, a fi de donar resposta a les necessitats globals de les persones ateses.

3.1.2. L’entitat adjudicatària del servei ha de contractar tot el personal necessari per prestar aquests serveis.

3.1.3. L’entitat prestadora del servei és la responsable de seleccionar el personal. Cal seleccionar el personal
d’atenció directa per la seva capacitat personal i formació tècnica adequada, així com pel seu coneixement de
la llengua catalana, que li ha de permetre comunicar-se, almenys oralment, amb les persones usuàries
catalanoparlants.

En cas que s’incorporin nous treballadors o treballadores, l’entitat ha d’oferir un pla d’acollida que garanteixi
que, en el moment de la incorporació efectiva, la persona treballadora disposa dels coneixements mínims
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rellevants de les seves tasques.

3.1.4. L’entitat ha de cobrir els llocs de treball en cas d’absència per malaltia, sancions, baixes del personal,
permisos o altres causes anàlogues, així com assegurar la cobertura de les vacances en les categories
professionals previstes, a fi de garantir la presència diària dels professionals d’acord amb els requeriments
mínims i la ràtio de personal. Cal disposar d’un programa de prevenció de l’absentisme i de seguiment de les
baixes, així com d’una borsa de personal substitut que garanteixi la cobertura de les absències amb la celeritat
necessària.

3.1.5. Cal disposar d’un programa de fidelització i d’altres beneficis socials per a tot el personal, amb l’objectiu
de contribuir a l’estabilitat de les plantilles i millorar la qualitat del servei i l’atenció continuada a les persones
usuàries.

3.1.6. L’entitat, pel que fa al personal que designi per executar la provisió, està obligada a complir les
disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, fiscal, sanitària, de seguretat i salut en el treball,
i, en particular, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals que estableix la normativa vigent,
així com acreditar el compliment de les obligacions següents:

   i) L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva corresponent a l’activitat contractada, sense
oblidar els que puguin afectar la integritat dels treballadors i treballadores.

   j) La formació i la informació en matèria preventiva a les treballadores i treballadors contractats.

   k) El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que són necessaris.

   l) Per als serveis d’atenció indirecta subcontractats, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els
justificants de les obligacions esmentades i lliurar-los a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

3.1.7. En cas d’accidents o perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors i treballadores a causa de
l’exercici de les tasques, l’entitat ha de complir el que disposen les normes vigents sota la seva responsabilitat,
sense que repercuteixi de cap manera en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3.1.8. L’entitat ha d’uniformar i identificar adequadament el personal assistencial.

3.1.9. L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació continuada i d’actualització en les
tècniques d’atenció i aspectes ètics. En qualsevol cas, el programa també ha d’incloure oferta formativa sobre
l’equitat i la perspectiva de gènere.

3.1.10. L’entitat ha de posar en funcionament els espais de reflexió ètica dels professionals del centre d’acord
amb els criteris que recull l’Ordre ASC/349/2010, de 16 juny, del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de
Catalunya.

3.1.11. L’alumnat en pràctiques i les persones en tasques de voluntariat, no es computaran, en cap cas, a
l’efecte de la ràtio de professionals d’atenció directa o indirecta.

3.1.12. Els serveis substitutoris de la llar, la neteja, la bugaderia, la cuina i el manteniment s’han de proveir
amb personal que no presti serveis d’atenció directa.

3.1.13. L’entitat està obligada a aplicar, en prestar el servei, mesures destinades a promoure la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveuen la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.

3.1.14 En cas de canvi de l’entitat o persona proveïdora d’un servei, la nova entitat o persona acreditada i
proveïdora ha d’aplicar la successió d’empresa que regula l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, segons el
qual l’entitat o persona nova queda subrogada en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de
l’anterior, així com respectar les previsions del conveni col·lectiu aplicable.

3.2 Personal d’atenció directa

Es considera personal d’atenció directa els professionals amb la titulació adient per donar atenció personal,
sanitària, psicològica i social, a més del director o directora tècnic de l’equipament.

Els perfils professionals i aptitudinals, les funcions més rellevants, la titulació mínima d’accés i la formació
teoricopràctica específica necessària, estan recollits en el document de recomanacions del Comitè d’Expertes i
Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social i es poden consultar al web del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies:
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https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/04_comite_d_experts/

perfils_professionals/03_atencio_a_persones_amb_discapacitat/

El personal d’atenció directa pot ser contractat per a un o més serveis, però, en qualsevol cas, ha de quedar
ben especificat el temps de dedicació a cadascun d’aquests.

Direcció tècnica

L’establiment ha de disposar d’una persona responsable de la direcció tècnica amb capacitació professional, tal
com s’estableix en el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

La persona que ocupi la direcció tècnica del servei ha de tenir, preferentment, titulació en psicologia i, si és
possible, en l’especialitat de psicologia clínica.

La direcció tècnica és la màxima responsable del funcionament, la planificació, la direcció i la supervisió de tots
els serveis i les activitats del centre, i de l’organització interna, així com de la coordinació, la realització, el
control i l’avaluació de l’atenció integral que es doni a les persones usuàries, d’acord amb les directrius i les
instruccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Professional responsable higienicosanitari (RHS):

La persona responsable de l’organització higienicosanitària ha de recaure en el personal que presta l’atenció
sanitària. En aquest cas, la seva dedicació s’ha de computar de manera conjunta, a l’efecte de la dedicació que
preveu l’article 20.10) del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
Se’n preveu la cobertura cada setmana de l’any.

Juntament amb la direcció tècnica, es responsabilitza dels aspectes que es detallen a continuació:

Supervisar i controlar tots els procediments terapèutics aplicables a les persones usuàries.

Contribuir amb la direcció de l’establiment a millorar la qualitat assistencial.

Proposar les mesures destinades a prevenir el deteriorament físic, psíquic i cognitiu de les persones ateses i
fer-ne el seguiment.

Contribuir al disseny dels programes de formació continuada del personal del centre.

La seva absència física ha d’estar coberta en tot moment per un altre professional de l’àmbit sanitari.

Tots els professionals d’atenció directa, juntament amb la direcció del centre, treballaran en equip i de manera
interdisciplinària les tasques següents:

Elaboració i seguiment del pla d’atenció individual, amb la participació de la persona atesa i/o familiars o
tutors, o persones de referència: revisió anual, seguiment semestral, i sempre que hi hagi variació del seu
estat biopsicosocial.

Planificació, coordinació, seguiment i avaluació de les tasques assistencials.

Elaboració i revisió periòdica dels protocols assistencials del centre.

Elaboració, disseny, supervisió i seguiment del programa general d’activitats del centre.

Participació en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, a fi de facilitar
les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.

Participació en l’elaboració del pla de formació.

Col·laboració amb el programa de voluntariat del centre.

3.3. Personal mínim necessari

El personal d’atenció directa es pot contractar per a un o més serveis, sense que pugui coincidir en el mateix
horari la prestació de dos o més serveis. En qualsevol cas, ha de quedar ben especificat el temps de dedicació
a cadascun d’ells.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.202031/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/04_comite_d_experts/perfils_professionals/03_atencio_a_persones_amb_discapacitat/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/04_comite_d_experts/perfils_professionals/03_atencio_a_persones_amb_discapacitat/


S’ha de garantir la presència física continuada, d’acord amb el que estableix el Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

3.4. Personal d’atenció indirecta

Per oferir els serveis generals (administració, cuina, neteja, bugaderia i manteniment), el centre ha de disposar
del personal i protocols necessaris.

Es recomana que, quan sigui possible, per a les funcions que han de desenvolupar en el lloc de treball dels
serveis d’atenció indirecta, es contractin persones treballadores incloses en els col·lectius de la inserció
sociolaboral, com ara els joves, les persones aturades de llarga durada, les persones amb risc d’exclusió social i
les persones amb discapacitat.

El personal de cuina ha de tenir la formació necessària que li possibiliti unes pràctiques correctes d’higiene i
manipulació dels aliments en la realització de les seves tasques. A aquests efectes, la direcció tècnica i la
persona responsable higienicosanitària del centre han de garantir el compliment de la normativa vigent en
matèria de manipulació d’aliments.

Quarta

Obligacions de l’empresa adjudicatària de la gestió integral del centre

L’empresa adjudicatària del servei està obligada, durant la vigència de la gestió integral del centre, a:

4.1. Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els principis ètics,
de bona praxi i diligència, garantir una atenció integral de qualitat, amb confort i seguretat i complint
estrictament les condicions i les disposicions legals que li són aplicables.

4.2. Complir la normativa vigent aplicable pel que fa a la llibertat d’ingrés i la protecció de les persones
pendents de la valoració d’incapacitació jurídica, així com les instruccions que dicti el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies a aquests efectes.

4.3. Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries durant l’horari de prestació del servei i
comunicar al servei d’atenció a les persones del servei territorial corresponent qualsevol modificació de la
situació sociofamiliar i econòmica de la persona beneficiària del servei, així com qualsevol incidència que pugui
afectar l’ajut que rep.

4.4. Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries que estableix la Llei 12/2007, de serveis socials,
així com els que recull la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, segons la qual totes les persones tenen dret a ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial
que elegeixin en la seva condició d’usuàries o consumidores de béns, productes i serveis.

Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de
disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis.

4.5. Respectar la representació exterior del Departament Treball, Afers Socials i Famílies que se li atorga
mitjançant l’assignació dels serveis.

4.6. Requerir una autorització prèvia del Servei de Recursos Propis de la Direcció General de l’Autonomia
Personal i la Discapacitat pel que fa a qualsevol proposta de canvi que pugui modificar o fer minvar el
funcionament del servei o del centre i, especialment, tot el que afecti les clàusules tècniques d’aquest annex.

4.7. Complir les normes d’identificació visual en tota la documentació dels serveis titularitat del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies gestionats per una entitat, d’acord amb el que estableix el Programa
d’identificació visual (http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/).

4.8. Contractar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei. La pòlissa s’ha de contractar per sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per
víctima i de 600.000 euros per sinistre.

4.9. Sol·licitar totes les autoritzacions, registres i catalogacions pertinents per a l’exercici de les activitats que
s’hagin de dur a terme i abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat objecte de la
gestió.

4.10. Facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el seguiment del servei per part de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat, a més de proporcionar tota la informació que li sigui requerida.
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4.11. Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

4.12. Efectuar un ús diligent de l’equipament i dels béns i no limitar-los ni destinar-los a altres finalitats que no
siguin les que es preveuen en aquest annex o a les que corresponen a la seva naturalesa.

4.13. Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució d’aquesta provisió.

4.14. Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals.

4.15. Adoptar les condicions d’accessibilitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el
seu desplegament reglamentari.

4.16. Presentar i/o autoritzar a l’Administració els certificats expedits per la Tresoreria de la Seguretat Social i
per la Delegació d’Hisenda pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i tributàries, el justificant de
pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta de
documentació que li sigui requerida.

4.17. Lliurar rebuts mensuals a totes les persones ateses, per l’import total i desglossat, d’acord amb les
aportacions econòmiques dels contractes assistencials. Els imports dels serveis addicionals s’han de presentar
de manera clara i desglossada. L’entitat ha d’establir un sistema de control i seguiment del pagament de les
contraprestacions de les persones usuàries.

4.18. Disposar, abans del 30 de juny de cada any, de la memòria de gestió de l’any anterior i l’auditoria
econòmica, signada i validada. La Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat pot requerir
aquesta documentació en qualsevol moment, i en pot efectuar les comprovacions que consideri adients sobre la
veracitat de la documentació presentada, així com comprovar el sistema de gestió o millora de la qualitat.

4.19. Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

4.20. Elaborar, fer la implantació i informar les persones usuàries, familiars i treballadors del pla d’emergència
del centre, que ha de contenir la informació de la Guia per al desenvolupament del Pla d’emergència contra
incendis i d’evacuació en els locals i edificis (Ordre del Ministeri de l’Interior de 29 de novembre de 1984) i tenir
en compte la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

4.21. Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i la presentació del treball contractat, i en la prestació
del servei, i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.

Garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, promoure’n la igualtat
i erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

4.22. Emprar el català en les relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte
de la provisió, i també en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de les comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte de la provisió.

4.23. Complir els requeriments de seguretat i protecció de dades de caràcter personal recollits en aquesta
Ordre.

Qualsevol excepció a la normativa aplicable l’ha d’autoritzar expressament el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.

4.24. Subrogar el personal que està prestant els serveis en el centre i que es posarà a disposició de l’entitat
proveïdora del servei. Aquest personal, així com el personal que l’entitat contracti, no tindrà cap vincle ni
dependència amb l’Administració.

4.25. S’han de facilitar al màxim les sortides de la persona usuària.

4.26. S’ha d’establir un horari d’informació a la persona usuària, als familiars o a les persones obligades per
part de la persona responsable de la direcció i de la persona responsable higienicosanitària i d’altres
professionals del centre.

4.27. S’ha de prestar el servei de manutenció i menjador, d’acord amb les prescripcions mèdiques precises,
especificades en el protocol d’alimentació. Així mateix, s’han d’establir i publicar al lloc adient els menús
programats per al mes, dividits per setmanes, de manera que les persones usuàries tinguin coneixement del
menú del dia. La qualitat alimentària dels productes s’ha d’ajustar al subministrament de productes de
producció agrària controlada i productes alimentaris de proximitat, frescos i de temporada. La programació ha
de tenir el vistiplau de la persona responsable higienicosanitària.
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Cinquena

Edifici i instal·lacions

L’entitat adjudicatària del servei durant la vigència de la gestió integral del centre està obligada a:

5.1. Fer-se càrrec del cost de tots els subministraments (aigua, energia elèctrica, gas, telèfon, etc.) necessaris
per a dur a terme els serveis, així com de les despeses de manteniment preventiu i correctiu per mantenir en
bon ús les instal·lacions i els subsistemes constructius i conservar-ne el nivell de qualitat.

5.2. Mantenir en bon estat d’ús i conservació l’equipament, el mobiliari, els electrodomèstics de cuina i
bugaderia i els ajuts tècnics que hi hagi al centre en el moment de l’inici de la seva gestió, i assumir les
reparacions, les revisions i el manteniment de tots els elements que tinguin a càrrec seu. No obstant això,
quan la reparació dels elements ja no sigui possible i calgui fer-ne la substitució, l’entitat gestora o l’empresa
adjudicatària dels serveis ha de traslladar aquesta necessitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
mitjançant la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que procedirà, si escau, a tramitar-ne
una nova adquisició. Pel que fa a l’equipament de llenceria (tovalloles, etc.), parament i petit material clínic,
l’entitat s’ha de fer càrrec de reposar-lo i renovar-lo, i a més de mantenir-lo i conservar-lo.

5.3. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que puguin afectar
l’edifici, les instal·lacions, els aparells i altres elements que són propietat del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, a conseqüència d’un ús inadequat per part de l’entitat, del seu personal o de les persones
usuàries, i satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es produeixin.

5.4. Sol·licitar una autorització prèvia al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, per efectuar reparacions extraordinàries o per introduir
modificacions en les obres o instal·lacions existents a l’inici de la prestació del servei, que quedaran en benefici
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

5.5. Comunicar a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat qualsevol incidència que pugui
vulnerar la legislació, i lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de l’establiment.

5.6. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que puguin tenir lloc,
incloent-hi els que siguin ocasionats pel personal i per les persones usuàries durant la vigència de la gestió
delegada.

5.7. Presentar anualment el certificat del bon estat de tot l’inventari inicial del centre i el seu pla de
manteniment preventiu i correctiu.

5.8. Retornar en el termini de la vigència de la gestió delegada del centre les instal·lacions, el material, els
aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l’inventari realitzat, que l’entitat gestora del
centre ha de tenir actualitzat, i fer-hi constar el material que s’ha anat actualitzant, amb la data concreta.

5.9. Les entitats i persones amb serveis acreditats i centres assignats han de complir els requeriments en
matèria de manteniment que es recullen en el document de plans de manteniment preventiu i correctiu
personalitzats per a cada centre assignat.

Sisena

Facultats de l’Administració

Durant la vigència de la gestió delegada, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té les facultats
següents:

6.1. Interpretar el marc normatiu i la regulació en matèria de serveis socials i, a la vegada, resoldre els dubtes
que puguin sorgir pel que fa al seu compliment.

6.2. Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei assignat, així com suspendre’n
l’execució, i indemnitzar, si escau, pels danys i perjudicis causats, d’acord amb els termes que estableix la
present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i
per a la provisió de serveis socials.

6.3. Resoldre de manera anticipada, per raons d’interès públic, la gestió delegada d’acord amb els termes i el
procediment que estableix la present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials.

6.4. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en l’execució del que s’ha pactat,
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en el supòsit que l’empresa gestora incorri en actes i omissions que puguin interrompre el funcionament
normal del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici del que estableix aquesta Ordre.

6.5. Exercir el seguiment del servei: controlar i avaluar de manera permanent la gestió dels serveis, la qualitat
assistencial i els resultats.

6.6. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment de la gestió delegada.

6.7. Sol·licitar a l’empresa gestora tota la documentació necessària per comprovar la bona marxa i el
funcionament del servei, així com la relativa al personal que presta o ha prestat els seus serveis a
l’equipament.

6.8. Comunicar a l’entitat prestadora del servei qualsevol deficiència que observi perquè es resolgui o sigui
reparada.

6.9. Verificar i comprovar el projecte de funcionament, el reglament de règim intern i la memòria anual de la
gestió efectuada perquè s’adeqüi a les línies d’actuació de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

6.10. Aplicar les sancions que la Inspecció de Serveis Socials determini en exercici de les seves funcions, per
l’incompliment de l’article 92 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Setena

Règim econòmic

Durant tota la vigència de la gestió delegada, s´ha de garantir l’aplicació i el manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni, així com el cobrament puntual de les retribucions.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins del mòduls que
s’estableixin.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Vuitena

Aportació de la persona usuària

8.1. La persona usuària està obligada a efectuar la seva aportació econòmica fins al moment de la seva baixa
definitiva del centre.

8.2. L’entitat gestora no està autoritzada a rebre cap tipus de pagament de les persones ateses, en
compensació de les prestacions que faci, llevat dels serveis opcionals.

8.3. La direcció tècnica de l’establiment ha d’implementar el sistema de control i seguiment pel que fa al
rescabalament de la part dels ingressos econòmics que pertoca aportar a la persona usuària en concepte de
contraprestació del servei corresponent.

8.4. El pagament que realitzi la persona usuària per la prestació del servei s’ha de fer segons el que estableix
la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya.

8.5. En el cas de places reservades, la persona usuària ha d’efectuar la seva aportació, però se’n podrà deduir,
si escau, el cost de l’alimentació. Així, la persona resident que aboni el total del preu públic vigent podrà
sol·licitar que se li dedueixi el cost variable de l’alimentació. En el cas que la seva aportació assignada no
correspongui al total del preu públic vigent, es calcularà la part proporcional segons la seva aportació.

8.6. Els preus dels serveis opcionals per a la persona usuària, si n’hi ha, s’han d’ajustar als que fixa anualment
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i s’informaran al tauler d’anuncis del centre.

8.7. L’entitat ha de lliurar un rebut mensual a la persona beneficiària del servei o al seu representant legal, en
què consti l’import total del preu fixat de la plaça i detalli, de manera desglossada, les diferents aportacions
econòmiques. En cap cas la persona beneficiària del servei ha d’abonar, pels serveis bàsics, una quantitat
superior a la que estableix la resolució de concessió de l’ajut econòmic.
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Novena

Finalització del servei de la gestió delegada i traspàs

9.1. Quan finalitzi la vigència de la gestió delegada i en cas que no s’efectuï la nova assignació de serveis a la
mateixa empresa que havia estat adjudicatària, aquesta i la nova empresa faran el traspàs d’informació de
funcionament i organització en els dies que fixi la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat i,
prèviament, a l’inici de la nova prestació.

9.2. Amb la finalitat que el traspàs no repercuteixi negativament en la persona usuària, la Direcció General de
l’Autonomia Personal i la Discapacitat ha de supervisar el traspàs d’informació, funcionament i organització del
servei de l’anterior entitat gestora a la nova empresa.

Desena

Solvència tècnica o professional requerida a les entitats per a la provisió del servei:

   - Relació signada en què constin les entitats públiques o privades a les quals s’han prestat serveis de la
mateixa tipologia que l’objecte de la provisió, durant els darrers dos anys i que inclogui també la descripció del
servei, les dates, els imports, els destinataris i el nombre de places.

   - No haver estat sancionades amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus o molt greus.

   - L’esmentat requisit de no haver estat sancionat és exigible fins que hagin transcorregut els terminis de
prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció i s’hagin aplicat les mesures
correctores prescrites per l’administració pública competent.

Onzena

Criteris per a l’assignació de la gestió integral dels serveis d’atenció especialitzada (CAE) per a persones amb
discapacitat intel·lectual i/o física de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per a la provisió de serveis
socials de l’àmbit de protecció social.

Les entitats proveïdores, sens perjudici de la seva acreditació, han de presentar una proposta o oferta de
millora tècnica i han de presentar també una proposta de millores de qualitat, puntuables automàticament, per
poder ser beneficiàries de la provisió del servei.

Els criteris d’assignació que s’apliquen puntuen tenint en compte la valoració de conceptes especificats en les
convocatòries de provisió de gestió delegada.

Annex 4

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de gestió delegada, del Servei de residència assistida

Primera

Definició, funcions i característiques del servei

1. Servei de residència assistida

Definició: servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les
activitats de la vida diària, així com amb la prevenció i l’estimulació, per a persones grans amb dependència.

Persones destinatàries: persones grans dependents que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar
les activitats de la vida diària, que necessiten una atenció i supervisió constants i les seves circumstàncies
socials i familiars requereixen una llar substitutiva.

Objectius: facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència. Afavorir el
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manteniment, la prevenció i la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Característiques: la residència assistida presta els seus serveis les 24 hores de cada dia de l’any.

L’objecte d’aquesta convocatòria de provisió del servei de residència assistida es concreta, entre d’altres, en les
prestacions i actuacions següents:

a) Àrea assistencial: comprèn les actuacions per a la realització de les activitats de la vida diària, l’atenció
personal, la higiene individual, i les actuacions adreçades a la prevenció i la contenció del deteriorament físic i
psíquic o social per tal d’afavorir el màxim grau d’autonomia i d’integració social, d’acord amb les necessitats
de les persones usuàries.

b) Àrea d’integració i suport personal, familiar i social: actuacions adreçades al suport personal, familiar i social
i a fomentar la interrelació amb l’entorn més proper.

c) Àrea de serveis generals: comprèn la neteja i bugaderia de l’aixovar del centre, l’allotjament, la manutenció,
la bugaderia i cura de la roba personal de les persones usuàries. La cuina de la residència està equipada per
elaborar els àpats al centre; no es permeten serveis d’àpats externs ni línia freda.

Funcions del servei de residència assistida:

Allotjament.

Manutenció.

Acolliment i convivència.

Administració de la medicació: l’adquisició del producte farmacèutic i sanitari es fa mitjançant la xarxa sanitària
pública. Els productes sense recepta són adquirits a càrrec del mateix usuari i/o familiar/tutor amb
l’autorització en tot moment del personal mèdic i la informació pertinent. Els i les professionals del centre són
els encarregats de supervisar l’administració del producte.

Atenció personal en les activitats de la vida diària.

Recuperació i/o manteniment d’hàbits d’autonomia.

Dinamització sociocultural.

Manteniment de les funcions físiques i cognitives.

Bugaderia i cura de la roba.

Higiene personal: provisió de productes d’higiene personal bàsics i de tots els estris de caràcter genèric
necessaris per a la higiene personal i, en tot cas, s’ha de prioritzar la dotació individual sempre que la persona
usuària pugui fer un bon ús dels productes següents: gel, xampú, pasta de dents, crema hidratant i maquineta
d’afaitar d’un sol ús.

Suport personal, social i familiar.

Garantir l’assistència sanitària.

2. Serveis complementaris o opcionals per a les persones usuàries

S’entén que són serveis complementaris o opcionals tots els que no estan inclosos a l’apartat anterior, que no
són necessaris per proveir els serveis bàsics i als quals la persona usuària pot optar voluntàriament i
individualment perquè li siguin facilitats o no:

Préstec d’ajuts tècnics.

Acompanyaments externs (visites mèdiques programades, gestions i compres).

Braçalet identificador amb alarma.

Altres serveis complementaris a domicili (neteja i manteniment).

Podologia.

Transport adaptat.

Perruqueria: ús exclusiu per als usuaris dels centres. S’han d’aplicar els preus públics vigents aprovats pel
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Els productes utilitzats que no siguin bàsics els ha d’adquirir la
persona usuària.

Atenció domiciliària.

Qualsevol altre servei opcional s’ha de comunicar prèviament al Servei de Recursos Propis de la Direcció
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que pot supervisar-ne l’adequació, i s’ha de donar la
resposta corresponent i fer-ne la posterior publicitat interna al centre (com a mínim al tauler d’anuncis).

Els serveis addicionals hauran d’estar descrits per part de l’entitat, i els seus preus han de figurar al tauler
d’anuncis, en un espai concorregut. Poden ser modificats, ampliats o suprimits mitjançant comunicació a
l’usuari, familiar de referència o representant legal, i avís al tauler d’anuncis.

Els serveis addicionals de caràcter opcional es contractaran amb la persona usuària segons contracte
assistencial.

L’entitat adjudicatària garantirà els serveis complementaris als quals havien optat les persones usuàries del
centre, en les mateixes condicions de gaudiment fins ara i amb especial èmfasi en el servei de transport
adaptat, si en tenien.

Segona

Accés als serveis

El Servei d’Atenció a les Persones corresponent emetrà i notificarà la resolució d’ingrés a l’establiment, seguint
les instruccions de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat i la valoració i determinació del
servei més adient per part de la Comissió Territorial corresponent.

L’accés es produirà d’acord amb els criteris que estableix la legislació vigent de serveis socials i segons els
criteris que estableix l’Ordre de 20 d’abril de 1998, art. 2.

No hi haurà període de prova.

En cas que l’entitat no consideri adient la proposta de derivació a ingrés, pot presentar al·legacions al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podrà establir, en el marc de la present provisió, les
mesures oportunes en cas de negativa per part de l’entitat a l’acceptació dels casos derivats.

Tercera

Recursos humans

3.1. Disposicions generals

3.1.1. L’entitat haurà de tenir el personal d’atenció directa i indirecta necessari per complir els objectius que
s’estableixen en aquest annex, a fi de donar resposta a les necessitats globals de les persones ateses.

3.1.2. Tot el personal necessari per prestar aquests serveis serà contractat per l’entitat adjudicatària del servei.

3.1.3. L’entitat prestadora del servei és la responsable de la selecció del personal. El personal d’atenció directa
ha de ser seleccionat per la seva capacitat personal i formació tècnica adequada, així com un coneixement de
la llengua catalana que li permeti comunicar-se, almenys oralment, amb les persones usuàries
catalanoparlants.

En el cas d’incorporació de nous treballadors o treballadores, l’entitat ha d’oferir un pla d’acollida, que
garanteixi que en el moment de la incorporació efectiva, la persona treballadora disposa dels coneixements
mínims rellevants de les seves tasques.

3.1.4. L’entitat ha de cobrir els llocs de treball en cas d’absència per malaltia, sancions, baixes del personal,
permisos, o altres causes anàlogues, així com la cobertura de les vacances en les categories professionals
incloses, i garantir la presència diària dels professionals d’acord amb els requeriments mínims i la ràtio de
personal. Caldrà disposar d’un programa de prevenció de l’absentisme i de seguiment de les baixes, així com
una borsa de personal substitut que garanteixi la cobertura de les absències amb la celeritat necessària.

3.1.5. Caldrà disposar d’un programa de fidelització i d’altres beneficis socials per a tot el personal amb
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l’objectiu de contribuir a l’estabilitat de les plantilles i així millorar la qualitat del servei i l’atenció contínua a les
persones usuàries.

3.1.6. L’entitat, pel que fa al personal que designi per a l’execució de la provisió, resta obligada al compliment
de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, fiscal, sanitària, de seguretat i salut a la
feina, i en particular, al compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes
per la normativa vigent i a l’acreditació del compliment de les següents obligacions:

   m) L’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva corresponent a l’activitat contractada i sense
oblidar els que puguin afectar la integritat dels treballadors i treballadores.

   n) La formació i informació en matèria preventiva a les treballadores i treballadors contractats.

   o) El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que són necessaris.

   p) Per als serveis d’atenció indirecta subcontractats, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els
justificants de les obligacions esmentades i lliurar-los a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

3.1.7. En cas d’accidents o perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors i treballadores a causa de
l’exercici de les seves tasques, l’entitat ha de complir el que disposen les normes vigents sota la seva
responsabilitat, sense que repercuteixi de cap manera en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3.1.8. L’entitat ha d’uniformar i identificar adequadament el personal assistencial.

3.1.9. L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació continuada i d’actualització en les
tècniques d’atenció i en aspectes ètics. En qualsevol cas, el programa també inclourà oferta formativa sobre
l’equitat i perspectiva de gènere.

3.1.10. L’entitat haurà de posar en funcionament els espais de reflexió ètica dels professionals del centre
d’acord amb els criteris recollits a l’Ordre ASC/349/2010, de 16 juny, del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de
Catalunya.

3.1.11. En cap cas, tant pel que fa a l’alumnat en pràctiques com a les persones en tasques de voluntariat, no
es computarà a efectes de la ràtio de professionals d’atenció directa o indirecta.

3.1.12. Els serveis substitutoris de la llar, de neteja, fer llits, bugaderia, cuina i manteniment, es proveiran
amb personal que no presti serveis d’atenció directa.

3.1.13. L’entitat està obligada a aplicar, en realitzar la prestació del servei, mesures destinades a promoure la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

3.1.14 En cas de canvi de l’entitat o persona proveïdora d’un servei, la nova entitat o persona acreditada i
proveïdora ha d’aplicar la successió d’empresa que regula l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, en què
l’entitat o persona nova queda subrogada en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de
l’anterior, així com respectar les previsions del conveni col·lectiu aplicable.

3.2. Personal d’atenció directa

Es considerarà personal d’atenció directa els professionals amb la titulació adient per donar atenció personal,
sanitària, psicològica i social, a més del/de la director/a tècnic/a de l’equipament:

   A) Auxiliar de gerontologia

   B) Teràpia ocupacional

   C) Educació social / animació sociocultural

   D) Psicologia

   E) Fisioteràpia

   F) Treball social

   G) Infermeria

   H) Servei mèdic

Els perfils professionals i aptitudinals, les funcions més rellevants, la titulació mínima d’accés i la formació
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teoricopràctica específica necessària estan recollits en el document de recomanacions del Comitè d’Expertes i
Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social i es poden consultar a la web del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/04_comite_d_experts/

perfils_professionals/02_atencio_a_persones_grans/

El personal d’atenció directa podrà ser contractat per un o més serveis, però, en qualsevol cas ha de quedar
ben especificat el temps de dedicació a cadascun d’ells.

Direcció tècnica:

El centre té un responsable de la direcció tècnica segons el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

Ha d’estar en possessió d’una titulació mínima de grau universitari, preferentment en l’àmbit de les ciències
socials i/o de la salut, i una experiència mínima de dos anys relacionada amb la gestió i coordinació de centres.
El Servei de Recursos Propis n’ha d’aprovar el nomenament.

Se n’ha de garantir la substitució en el període de vacances.

Professional responsable higienicosanitari (RHS):

El centre ha de disposar d’un professional responsable higienicosanitari amb titulació professional de l’àmbit
sanitari, el qual s’ha de responsabilitzar, juntament amb la direcció del centre, dels aspectes següents:

Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics.

Organització i administració correctes de la medicació.

Supervisió dels menús i del seu ajustament a les pautes d’alimentació que conté l’expedient assistencial de
cadascun dels usuaris.

Actualització de les dades que consten en els documents de control assistencial de cada persona usuària.

Vigilància de les condicions higièniques dels usuaris, personal i de l’establiment.

Elaboració de protocols necessaris per a una correcta atenció a l’usuari.

Contribuir amb la direcció de l’establiment a la millora de la qualitat assistencial.

Se’n preveu la cobertura cada setmana de l’any. La dedicació es computa separadament de les hores
d’infermeria.

L’absència l’ha de cobrir, en tot moment, un altre professional de l’àmbit sanitari.

Tots els professionals d’atenció directa, juntament amb el director o directora, han de treballar en equip i de
manera interdisciplinària en les tasques següents:

Elaboració i seguiment del pla d’atenció individual amb la participació de la persona atesa i/o familiars/tutors o
persones de referència: revisió anual, seguiment semestral, i sempre que hi hagi variació del seu estat
biopsicosocial.

Planificació, coordinació, seguiment i avaluació de les tasques assistencials.

Elaboració i revisió periòdica dels protocols assistencials del centre.

Elaboració, disseny, supervisió i seguiment del programa general d’activitats del centre.

Participació en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, en què es
facilitaran les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.

Participació en l’elaboració del pla de formació.

Col·laboració amb el programa de voluntariat del centre.

3.3. Personal mínim necessari
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El personal d’atenció directa podrà ser contractat per un o més serveis, sense que puguin coincidir en el
mateix horari la prestació de dos o més serveis. En qualsevol cas, ha de quedar ben especificat el temps de
dedicació a cadascun d’ells.

S’ha de garantir la presència física continuada, d’acord amb el que s’estableix al Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials i modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

3.4. Personal d’atenció indirecta

Per oferir els serveis generals (administració, cuina, bugaderia, neteja, fer llits i manteniment) el centre ha de
disposar del personal i protocols necessaris.

Es recomana que, quan sigui possible per les funcions que han de desenvolupar en el lloc de treball dels
serveis d’atenció indirecta, es contractin persones treballadores incloses en els col·lectius de la inserció
sociolaboral, com els joves, les persones aturades de llarga durada, amb risc d’exclusió social i les persones
amb discapacitat.

El personal de cuina ha de tenir la formació necessària que li possibiliti unes pràctiques correctes d’higiene i
manipulació dels aliments en la realització de les seves tasques. A aquests efectes, la direcció tècnica i la
persona responsable higienicosanitària del centre han de garantir el compliment de la normativa vigent en
matèria de manipulació d’aliments.

La consergeria ha d’estar coberta com a mínim 12 hores diàries, de dilluns a diumenge, mitjançant personal
específic o els mitjans tècnics necessaris per garantir el control i seguretat de les persones i de l’establiment.

El personal de neteja ha de donar servei cada dia de la setmana.

Quarta

Obligacions de l’empresa adjudicatària de la gestió integral del centre

L’empresa adjudicatària dels serveis resta obligada, durant la vigència de la gestió integral del centre, a:

4.1. La prestació del servei de residència assistida haurà d’efectuar-se amb el que disposa el Decret 284/1996,
de 23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials.

4.2. Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els principis ètics,
de bona praxi i diligència, garantir una atenció integral de qualitat, amb confort i seguretat i complint
estrictament les condicions i les disposicions legals que li són aplicables.

4.3. Complir la normativa vigent aplicable pel que fa a la llibertat d’ingrés i la protecció de les persones
pendents de la valoració d’incapacitació jurídica, així com les instruccions que dicti el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies a aquests efectes.

4.4 Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries, establerts a la Llei 12/2007 de serveis socials, així
com els que recull la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual totes les persones tenen dret a ser
ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuàries o consumidors de
béns, productes i serveis.

Les entitats, empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat
lingüística en els termes que estableixen les lleis.

4.5 Respectar la representació exterior del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que se li atorga
mitjançant l’assignació dels serveis.

4.6. Requerir una autorització prèvia del Servei de Recursos Propis de la Direcció General de l’Autonomia
Personal i la Discapacitat pel que fa a qualsevol proposta de canvi que pugui modificar o fer minvar el
funcionament del servei o del centre i, especialment, tot allò que afecti les clàusules tècniques d’aquest annex.

4.7. Complir les normes d’identificació visual en tota la documentació dels serveis titularitat del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies gestionats per una entitat, d’acord amb el que estableix el Programa
d’identificació visual (http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/).

4.8 Contractar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei. La pòlissa es contractarà per sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima
i de 600.000 euros per sinistre.
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4.9. Sol·licitar totes les autoritzacions, registres i catalogacions pertinents per a l’exercici de les activitats que
s’hagin de dur a terme i abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat objecte de la
gestió.

4.10. Facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el seguiment del servei per part de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat, a més de proporcionar tota la informació que li sigui requerida.

4.11. Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

4.12. Complir amb rigor el que disposa aquesta Ordre de provisió de serveis socials i aplicar les millores
presentades que n’han motivat l’adjudicació. La manca de compliment d’aquesta obligació pot motivar l’inici
d’un procés informatiu i, si escau, la resolució anticipada de la gestió delegada.

4.13. Efectuar un ús diligent de l’equipament i dels béns i no limitar-los ni destinar-los a altres finalitats que no
siguin les previstes en aquest annex o a les que corresponen a la seva naturalesa.

4.14. Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució d’aquesta provisió.

4.15. Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals.

4.16. Adoptar les condicions d’accessibilitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat i el
seu desplegament reglamentari.

4.17. Presentar i/o autoritzar a l’Administració els certificats expedits per la Tresoreria de la Seguretat Social i
per la Delegació d’Hisenda pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i tributàries, el justificant de
pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta de
documentació que li sigui requerida.

4.18. Lliurar rebuts mensuals a totes les persones ateses, per l’import total i desglossat, d’acord amb les
aportacions econòmiques dels contractes assistencials. Els imports dels serveis addicionals s’han de presentar
de manera clara i desglossada. L’entitat establirà un sistema de control i seguiment del pagament de les
contraprestacions de les persones usuàries.

4.19. Disposar, abans del 30 de juny de cada any, de la memòria de gestió de l’any anterior i l’auditoria
econòmica, signada i validada. La Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat pot requerir
aquesta documentació en qualsevol moment, i en pot efectuar les comprovacions que consideri adients sobre la
veracitat de la documentació presentada, així com comprovar el sistema de gestió o millora de la qualitat.

4.20. Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

4.21. Elaborar, fer la implantació i informar les persones usuàries, familiars i treballadors del pla d’emergència
del centre, que ha de contenir la informació de la Guia per al desenvolupament del Pla d’emergència contra
incendis i d’evacuació als locals i edificis (Ordre del Ministeri de l’Interior, de 29 de novembre de 1984) i tenir
en compte la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (DOGC núm. 2410, de 29 de maig de
1997).

4.22. Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i presentació del treball contractat, i en la prestació
del servei, i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.

Garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, promoure la seva
igualtat i erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

4.23. Emprar el català en les relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte
de la provisió. Així mateix, s’ha d’emprar el català als rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte de la provisió.

4.24. Complir els requeriments de seguretat i protecció de dades de caràcter personal recollits a l’annex
d’aquesta Ordre.

Qualsevol excepció a la normativa d’aplicació haurà de ser autoritzada expressament pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.

4.25. Subrogar el personal relacionat que està prestant els serveis al centre i que es posarà a disposició de
l’entitat proveïdora del servei. Aquest personal, així com el personal que l’entitat contracti, no tindrà cap vincle
ni dependència amb l’Administració.

4.26. Es facilitaran al màxim les sortides de la persona usuària, així com les visites dels familiars o coneguts.
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L’horari de visites ha de ser ampli, flexible i adequat a les necessitats individuals i col·lectives. En cap cas no
pot ser inferior a 10 hores diàries, llevat dels casos en què hi hagi contraindicació de l’equip tècnic.

4.27. S’ha d’establir un horari d’informació a la persona usuària, als familiars o persones obligades per part de
la persona responsable de la direcció i de la persona responsable higienicosanitària i d’altres professionals del
centre.

4.28. S’ha de prestar el servei de manutenció i menjador, d’acord amb les prescripcions mèdiques precises,
especificades en el protocol d’alimentació. Així mateix, s’han d’establir i publicar al lloc adient els menús
programats per al mes, dividits per setmanes, de manera que les persones usuàries tinguin coneixement del
menú del dia. La qualitat alimentària dels productes s’ha d’ajustar al subministrament de productes de
producció agrària controlada i productes alimentaris de proximitat, frescos i de temporada. La programació ha
de tenir el vistiplau de la persona responsable higienicosanitària.

Cinquena

Edifici i instal·lacions

L’entitat adjudicatària dels serveis durant la vigència de la gestió integral del centre està obligada a:

5.1. Fer-se càrrec del cost de tots els subministraments (aigua, energia elèctrica, gas, telèfon, etc.) necessaris
per a dur a terme els serveis, així com de les despeses de manteniment preventiu i correctiu per mantenir en
bon ús les instal·lacions i subsistemes constructius i conservar-ne el nivell de qualitat.

5.2. Mantenir en bon estat d’ús i conservació l’equipament, el mobiliari, els electrodomèstics de cuina i
bugaderia i els ajuts tècnics que hi hagi al centre en el moment de l’inici de la seva gestió, i assumir les
reparacions, els repassos i el manteniment de tots els elements que tinguin a càrrec seu. No obstant això,
quan la reparació dels elements jo no sigui possible i calgui fer-ne la substitució, l’entitat gestora o l’empresa
adjudicatària dels serveis traslladarà aquesta necessitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
mitjà de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que procedirà, si escau, a la tramitació
d’una nova adquisició. Pel que fa a l’equipament de parament, llenceria (roba de llit, tovalloles...) i petit
material clínic, l’entitat s’ha de fer càrrec de reposar-lo i renovar-lo, a més mantenir-lo i conservar-lo.

5.3. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que puguin afectar
l’edifici, les instal·lacions, els aparells i altres elements que són propietat del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, a conseqüència d’un ús inadequat per part de l’entitat, del seu personal o de les persones
usuàries, i satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es produeixin.

5.4. Sol·licitar una autorització prèvia al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per mitjà de la
Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, per efectuar reparacions extraordinàries o per
introduir modificacions en les obres o instal·lacions existents a l’inici de la prestació del servei, les quals
restaran en benefici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

5.5. Comunicar a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat qualsevol incidència que pugui
vulnerar la legislació, i lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de l’establiment.

5.6. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que puguin tenir lloc,
incloent-hi els que siguin ocasionats pel personal i per les persones usuàries durant la vigència de la gestió
delegada.

5.7. Presentar anualment el certificat del bon estat de tot l’inventari inicial del centre i el seu pla de
manteniment preventiu i correctiu.

5.8. Retornar en el termini de la vigència de la gestió delegada del centre, les instal·lacions, el material, els
aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l’inventari realitzat, que l’entitat gestora del
centre ha de tenir actualitzat, i fer-hi constar el material que s’ha anat actualitzant amb la data concreta.

5.9. Les entitats i persones amb serveis acreditats i centres assignats han de complir els requeriments en
matèria de manteniment que es recullen en el document de plans de manteniment preventiu i correctiu
personalitzats per a cada centre assignat.

Sisena

Facultats de l’Administració
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Durant la vigència de la gestió delegada, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té les facultats
següents:

6.1. Interpretar el marc normatiu i la regulació en matèria de serveis socials i, a la vegada, resoldre els dubtes
que puguin sorgir pel que fa al seu compliment.

6.2. Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei assignat, així com suspendre’n
l’execució, indemnitzant, si escau, pels danys i perjudicis causats, d’acord amb els termes que estableix la
present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i
per a la provisió de serveis socials.

6.3. Resoldre de manera anticipada, per raons d’interès públic, la gestió delegada d’acord amb els termes i el
procediment que estableix la present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials.

6.4. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en l’execució del que s’ha pactat,
en el supòsit que l’empresa gestora incorri en actes i omissions que puguin interrompre el funcionament
normal del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici del que estableix aquesta Ordre.

6.5. Exercir el seguiment del servei: controlar i avaluar de manera permanent la gestió del servei, la qualitat
assistencial i els resultats.

6.6. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment de la gestió delegada.

6.7. Sol·licitar a l’empresa gestora tota la documentació necessària per comprovar la bona marxa i el
funcionament del servei, així com la relativa al personal que presta o ha prestat els seus serveis a
l’equipament.

6.8. Comunicar a l’entitat prestadora del servei qualsevol deficiència que observi perquè es resolgui o sigui
reparada.

6.9. Verificar i comprovar el projecte de funcionament, el reglament de règim intern i la memòria anual de la
gestió efectuada perquè s’adeqüi a les línies d’actuació de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

6.10. Aplicar les sancions que la Inspecció de Serveis Socials determini en exercici de les seves funcions, per
l’incompliment de l’article 92 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Setena

Règim econòmic

Durant tota la vigència de la gestió delegada, s’ha de garantir l’aplicació i manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni, així com el cobrament puntual de les retribucions.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins dels mòduls que
s’estableixin.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Vuitena

Aportació de la persona usuària

8.1. La persona usuària resta obligada a efectuar la seva aportació econòmica fins al moment de la seva baixa
definitiva del centre.

8.2. L’entitat gestora no està autoritzada a rebre cap tipus de pagament, de les persones ateses, en
compensació de les prestacions que faci, llevat dels serveis opcionals.

8.3. La direcció tècnica de l’establiment haurà d’implementar el sistema de control i seguiment pel que fa al
rescabalament de la part dels ingressos econòmics que pertoca aportar a la persona usuària en concepte de
contraprestació del servei corresponent.

8.4. El pagament que realitzi la persona usuària per la prestació del servei es farà segons el que estableix la
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legislació vigent de la Generalitat de Catalunya.

8.5. En cas de places reservades, la persona usuària ha d’efectuar la seva aportació, però es podrà deduir, si
escau, el cost de l’alimentació. Així, la persona resident que aboni el total del preu públic vigent podrà
sol·licitar que se li dedueixi el cost variable de l’alimentació. En el cas que la seva aportació assignada no
correspongui al total del preu públic vigent, es calcularà la part proporcional segons la seva aportació.

8.6. Els preus dels serveis opcionals per a la persona usuària, si n’hi ha (perruqueria d’home i dona, podologia i
cafeteria), s’ajustaran als que fixa anualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i se
n’informarà al tauler d’anuncis del centre.

8.7. L’entitat haurà de lliurar un rebut mensual a la persona beneficiària del servei o al seu representant legal,
en què constarà l’import total del preu fixat de la plaça i detallarà, de manera desglossada, les diferents
aportacions econòmiques. En cap cas la persona beneficiària del servei abonarà pels serveis bàsics una
quantitat superior a la que estableix la resolució de concessió de l’ajut econòmic.

Novena

Finalització del servei de la gestió delegada i traspàs

9.1. Quan finalitzi la vigència de la gestió delegada i en cas que no s’efectuï la nova assignació de serveis a la
mateixa empresa que havia estat adjudicatària, aquesta i la nova empresa faran el traspàs d’informació de
funcionament i organització en els dies que fixi la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat i,
prèviament a l’inici de la nova prestació.

9.2. Amb la finalitat que el traspàs no repercuteixi negativament en la persona usuària, la Direcció General de
l’Autonomia Personal i la Discapacitat supervisarà el traspàs d’informació, funcionament i organització del
servei de l’anterior entitat gestora a la nova empresa.

Desena

Solvència tècnica o professional requerida a les entitats per a la provisió del servei:

   - Relació signada on constin les entitats públiques o privades a les quals s’han prestat serveis de la mateixa
tipologia que la de l’objecte de la provisió, durant els darrers dos anys, i que inclogui també la descripció del
servei, dates, imports, destinataris i nombre de places.

   - No haver estat sancionades amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus.

   - El requisit esmentat de no haver estat sancionat és exigible fins que hagin transcorregut els terminis de
prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció i s’hagin aplicat les mesures
correctores prescrites per l’administració pública competent.

Onzena

Criteris per a l’assignació dels serveis de gestió integral dels serveis de residència per a gent gran de la Xarxa
de Serveis Socials d’Atenció Pública per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social

Les entitats proveïdores, sens perjudici de la seva acreditació, hauran de presentar una proposta o oferta de
millora tècnica i hauran de presentar també una proposta de millores de qualitat, puntuables automàticament,
per poder ser beneficiàries de la provisió del servei.

Els criteris d’assignació que s’apliquen puntuen atenent la valoració de conceptes especificats en les
convocatòries de provisió de gestió delegada.

Annex 5

Condicions d’execució i criteris de provisió del Servei de centre de dia, en règim de gestió delegada
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Primera

Definició, funcions i característiques del servei

1. Servei d’acolliment diürn (centre de dia)

Definició: el centre de dia és un servei diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària, així com de la
prevenció i manteniment de les capacitats per a persones grans amb dependència.

Persones destinatàries: persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en el
desenvolupament de les activitats de la vida diària, a qui es completa l’atenció del seu entorn social familiar.

Objectius: oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones; afavorir la recuperació
i el manteniment de l’autonomia personal i social; mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en
les millors condicions; proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

Característiques: l’horari del servei d’acolliment diürn ha de garantir l’atenció, com a mínim, de 12 hores de
cada dia laborable de l’any. L’horari del servei de centre de dia ha d’estar comprès entre les 8 h i les 20 h, com
a mínim, de cada dia laborable de l’any, i s’han d’oferir possibilitats d’atenció durant el cap de setmana. La
utilització de places de centre de dia els caps de setmana i festius, així com els torns d’atenció, han de constar
en la resolució emesa pel servei d’atenció a les persones dels serveis territorials corresponents o pel Consorci
de Serveis Socials de Barcelona, de manera expressa. Aquesta resolució ha de concretar els dies i les hores
d’atenció, i indicar si s’inclouen o no els festius i caps de setmana, així com els àpats que s’han d’oferir.

Així mateix i, en cas que el contracte assistencial de la persona usuària ho requereixi, el centre obrirà en caps
de setmana i festius.

Cal facilitar l’assistència parcial d’acord amb el que determini el programa individual d’atenció (en endavant,
PIA) aplicant el barem per càlcul d’aportació de l’usuari, en funció del nombre d’hores d’utilització del servei,
d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
amb dependència.

Funcions del servei d’acolliment diürn:

Acolliment i convivència.

Manutenció.

Administració de la medicació.

Tractament de la higiene personal.

Atenció personal en les activitats de la vida diària.

Readaptació funcional i social.

Recuperació dels hàbits d’autonomia.

Dinamització sociocultural.

Suport personal, social i familiar.

Fisioteràpia (no de tractament sanitari per patologia aguda).

Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.

2. Serveis complementaris o opcionals per a les persones usuàries

S’entén que són serveis complementaris/opcionals tots els que no estan inclosos a l’apartat anterior, que no
són necessaris per proveir els serveis bàsics i als quals la persona usuària pot optar voluntàriament i
individualment perquè li siguin facilitats o no:

Préstec d’ajuts tècnics.

Acompanyaments externs (visites mèdiques programades, gestions i compres).

Braçalet identificador amb alarma.
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Altres serveis complementaris a domicili (neteja i manteniment).

Podologia.

Transport adaptat.

Perruqueria: ús exclusiu per als usuaris dels centres. S’han d’aplicar els preus públics vigents aprovats pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Els productes utilitzats que no siguin bàsics els ha d’adquirir la
persona usuària.

Atenció domiciliària.

Qualsevol altre servei opcional s’ha de comunicar prèviament al Servei de Recursos Propis de la Direcció
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que pot supervisar-ne l’adequació, i s’ha de donar la
resposta corresponent i fer-ne la posterior publicitat interna al centre (com a mínim al tauler d’anuncis).

Els serveis addicionals hauran d’estar descrits per part de l’entitat, i els seus preus han de figurar al tauler
d’anuncis, en un espai concorregut. Poden ser modificats, ampliats o suprimits mitjançant comunicació a
l’usuari, familiar de referència o representant legal, i avís al tauler d’anuncis.

Els serveis addicionals de caràcter opcional es contractaran amb la persona usuària segons contracte
assistencial.

L’entitat adjudicatària garantirà els serveis complementaris als quals havien optat les persones usuàries del
centre, en les mateixes condicions de gaudiment fins ara i amb especial èmfasi en el servei de transport
adaptat, si en tenien.

Segona

Accés als serveis

El Servei d’Atenció a les Persones corresponent emetrà i notificarà la resolució d’ingrés a l’establiment, seguint
les instruccions de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat i la valoració i determinació del
servei més adient per part de la Comissió Territorial corresponent.

L’accés es produirà d’acord amb els criteris que estableix la legislació vigent de serveis socials i segons els
criteris que estableix l’Ordre de 20 d’abril de 1998, art. 2.

No hi haurà període de prova.

En cas que l’entitat no consideri adient la proposta de derivació a ingrés, pot presentar al·legacions al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podrà establir, en el marc de la present provisió, les
mesures oportunes en cas de negativa per part de l’entitat a l’acceptació dels casos derivats.

Tercera

Recursos humans

3.1. Disposicions generals

3.1.1. L’entitat haurà de tenir el personal d’atenció directa i indirecta necessari per complir els objectius que
s’estableixen en aquest annex, a fi de donar resposta a les necessitats globals de les persones ateses.

3.1.2. Tot el personal necessari per prestar aquests serveis serà contractat per l’entitat adjudicatària del servei.

3.1.3. L’entitat prestadora del servei és la responsable de la selecció del personal. El personal d’atenció directa
ha de ser seleccionat per la seva capacitat personal i formació tècnica adequada, així com un coneixement de
la llengua catalana que li permeti comunicar-se, almenys oralment, amb les persones usuàries
catalanoparlants.

En el cas d’incorporació de nous treballadors o treballadores, l’entitat ha d’oferir un pla d’acollida, que
garanteixi que en el moment de la incorporació efectiva la persona treballadora disposa dels coneixements
mínims rellevants de les seves tasques.
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3.1.4. L’entitat ha de cobrir els llocs de treball en cas d’absència per malaltia, sancions, baixes del personal,
permisos, o altres causes anàlogues, així com la cobertura de les vacances en les categories professionals
incloses, i garantir la presència diària dels professionals d’acord amb els requeriments mínims i la ràtio de
personal. Caldrà disposar d’un programa de prevenció de l’absentisme i de seguiment de les baixes, així com
una borsa de personal substitut que garanteixi la cobertura de les absències amb la celeritat necessària.

3.1.5. Caldrà disposar d’un programa de fidelització i d’altres beneficis socials per a tot el personal amb
l’objectiu de contribuir a l’estabilitat de les plantilles i així millorar la qualitat del servei i l’atenció contínua a les
persones usuàries.

3.1.6. L’entitat, pel que fa al personal que designi per a l’execució de la provisió, resta obligada al compliment
de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, fiscal, sanitària, de seguretat i salut a la
feina, i en particular, al compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes
per la normativa vigent i a l’acreditació del compliment de les següents obligacions:

   q) L’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva corresponent a l’activitat contractada i sense
oblidar els que puguin afectar la integritat dels treballadors i treballadores.

   r) La formació i informació en matèria preventiva a les treballadores i treballadors contractats.

   s) El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que són necessaris.

   t) Per als serveis d’atenció indirecta subcontractats, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els
justificants de les obligacions esmentades i lliurar-los a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

3.1.7. En cas d’accidents o perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors i treballadores a causa de
l’exercici de les seves tasques, l’entitat ha de complir el que disposen les normes vigents sota la seva
responsabilitat, sense que repercuteixi de cap manera en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3.1.8. L’entitat ha d’uniformar i identificar adequadament el personal assistencial.

3.1.9. L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació continuada i d’actualització en les
tècniques d’atenció i en aspectes ètics. En qualsevol cas, el programa també inclourà oferta formativa sobre
l’equitat i perspectiva de gènere.

3.1.10. L’entitat haurà de posar en funcionament els espais de reflexió ètica dels professionals del centre
d’acord amb els criteris recollits a l’Ordre ASC/349/2010, de 16 juny, del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de
Catalunya.

3.1.11. En cap cas, tant pel que fa a l’alumnat en pràctiques com a les persones en tasques de voluntariat, no
es computarà a efectes de la ràtio de professionals d’atenció directa o indirecta.

3.1.12. Els serveis de neteja, bugaderia, cuina i manteniment es proveiran amb personal que no presti serveis
d’atenció directa.

3.1.13. L’entitat està obligada a aplicar, en realitzar la prestació del servei, mesures destinades a promoure la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i en la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

3.1.14 En cas de canvi de l’entitat o persona proveïdora d’un servei, la nova entitat o persona acreditada i
proveïdora ha d’aplicar la successió d’empresa que regula l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, en què
l’entitat o persona nova queda subrogada en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de
l’anterior, així com respectar les previsions del conveni col·lectiu aplicable.

3.2 Personal d’atenció directa

Es considerarà personal d’atenció directa els professionals amb la titulació adient per donar atenció personal,
sanitària, psicològica i social, a més del/de la director/a tècnic/a de l’equipament:

A) Auxiliar de gerontologia

B) Teràpia ocupacional

C) Educació social / animació sociocultural

D) Psicologia

E) Fisioteràpia
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F) Treball social

G) Infermeria

Els perfils professionals i aptitudinals, les funcions més rellevants, la titulació mínima d’accés i la formació
teoricopràctica específica necessària estan recollits en el document de recomanacions del Comitè d’Expertes i
Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social i es poden consultar a la web del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/04_comite_d_experts/

perfils_professionals/02_atencio_a_persones_grans/

El personal d’atenció directa podrà ser contractat per un o més serveis, però, en qualsevol cas ha de quedar
ben especificat el temps de dedicació a cadascun d’ells.

Direcció tècnica:

El centre té un responsable de la direcció tècnica segons el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

Ha d’estar en possessió d’una titulació mínima de grau universitari, preferentment en l’àmbit de les ciències
socials i/o de la salut, i una experiència mínima de dos anys relacionada amb la gestió i coordinació de centres.
El Servei de Recursos Propis n’ha d’aprovar el nomenament.

Se n’ha de garantir la substitució en el període de vacances.

Professional responsable higienicosanitari (RHS):

El centre ha de disposar d’un professional responsable higienicosanitari amb titulació professional de l’àmbit
sanitari, el qual s’ha de responsabilitzar, juntament amb la direcció del centre, dels aspectes següents:

Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics.

Correcta organització i administració de la medicació.

Supervisió dels menús i del seu ajustament a les pautes d’alimentació que conté l’expedient assistencial de

cadascun dels usuaris.

Actualització de les dades que consten en els documents de control assistencial de cada persona usuària.

Vigilància de les condicions higièniques dels usuaris, personal i de l’establiment.

Elaboració de protocols necessaris per a una correcta atenció a l’usuari.

Contribuir amb la direcció de l’establiment a la millora de la qualitat assistencial.

Se’n preveu la cobertura cada setmana de l’any. Les seves funcions han de recaure en el personal que presta
l’atenció sanitària dins la seva dedicació.

L’absència l’ha de cobrir, en tot moment, un altre professional de l’àmbit sanitari.

Tots els professionals d’atenció directa, juntament amb el director o directora, han de treballar en equip i de
manera interdisciplinària en les tasques següents:

Elaboració i seguiment del pla d’atenció individual amb la participació de la persona atesa i/o familiars/tutors o
persones de referència: revisió anual, seguiment semestral, i sempre que hi hagi variació del seu estat
biopsicosocial.

Planificació, coordinació, seguiment i avaluació de les tasques assistencials.

Elaboració i revisió periòdica dels protocols assistencials del centre.

Elaboració, disseny, supervisió i seguiment del programa general d’activitats del centre.

Participació en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, en què es
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facilitaran les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.

Participació en l’elaboració del pla de formació.

Col·laboració amb el programa de voluntariat del centre.

3.3. Personal mínim necessari

El personal d’atenció directa podrà ser contractat per un o més serveis, sense que puguin coincidir en el
mateix horari la prestació de dos o més serveis. En qualsevol cas ha de quedar ben especificat el temps de
dedicació a cadascun d’ells.

S’ha de garantir la presència física continuada, d’acord amb el que s’estableix al Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

3.4. Personal d’atenció indirecta

Per oferir els serveis generals (administració, cuina, bugaderia, neteja i manteniment) el centre ha de disposar
del personal i protocols necessaris.

Es recomana que, quan sigui possible per les funcions que han de desenvolupar en el lloc de treball dels
serveis d’atenció indirecta, es contractin persones treballadores incloses en els col·lectius de la inserció
sociolaboral, com els joves, les persones aturades de llarga durada, amb risc d’exclusió social i les persones
amb discapacitat.

El personal de cuina ha de tenir la formació necessària que li possibiliti unes pràctiques correctes d’higiene i
manipulació dels aliments en la realització de les seves tasques. A aquests efectes, la direcció tècnica i la
persona responsable higienicosanitària del centre han de garantir el compliment de la normativa vigent en
matèria de manipulació d’aliments.

El personal de neteja ha de donar servei cada dia de la setmana.

Quarta

Obligacions de l’empresa adjudicatària de la gestió integral del centre

L’empresa adjudicatària dels serveis resta obligada, durant la vigència de la gestió integral del centre, a:

4.1. La prestació del servei de centre de dia haurà d’efectuar-se segons el que disposa el Decret 284/1996, de
23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

4.2. Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els principis ètics,
de bona praxi i diligència, garantir una atenció integral de qualitat, amb confort i seguretat i complint
estrictament les condicions i les disposicions legals que li són aplicables.

4.3. Complir la normativa vigent aplicable pel que fa a la llibertat d’ingrés i la protecció de les persones
pendents de la valoració d’incapacitació jurídica, així com les instruccions que dicti el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies a aquests efectes.

4.4. Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries, establerts a la Llei 12/2007 de serveis socials, així
com els que recull la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual totes les persones tenen dret a ser
ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en la seva condició d’usuàries o consumidores de
béns, productes i serveis.

Les entitats, empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat
lingüística en els termes que estableixen les lleis.

4.5. Respectar la representació exterior del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que se li atorga
mitjançant l’assignació dels serveis.

4.6. Requerir una autorització prèvia del Servei de Recursos Propis de la Direcció General de l’Autonomia
Personal i la Discapacitat pel que fa a qualsevol proposta de canvi que pugui modificar o fer minvar el
funcionament del servei o del centre i, especialment, tot el que afecti les clàusules tècniques d’aquest annex.

4.7. Complir les normes d’identificació visual en tota la documentació dels serveis titularitat del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies gestionats per una entitat, d’acord amb el que estableix el Programa
d’identificació visual (http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/).
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4.8. Contractar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei. La pòlissa es contractarà per sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima
i de 600.000 euros per sinistre.

4.9. Sol·licitar totes les autoritzacions, registres i catalogacions pertinents per a l’exercici de les activitats que
s’hagin de dur a terme i abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat objecte de la
gestió.

4.10. Facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el seguiment del servei per part de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat, a més de proporcionar tota la informació que li sigui requerida.

4.11. Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

4.12. Complir amb rigor el que disposa aquesta Ordre de provisió de serveis socials i aplicar les millores
presentades que n’han motivat l’adjudicació. La manca de compliment d’aquesta obligació pot motivar l’inici
d’un procés informatiu i, si escau, la resolució anticipada de la gestió delegada.

4.13. Efectuar un ús diligent de l’equipament i dels béns i no limitar-los ni destinar-los a altres finalitats que no
siguin les previstes en aquest annex o a les que corresponen a la seva naturalesa.

4.14. Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució d’aquesta provisió.

4.15. Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals.

4.16. Adoptar les condicions d’accessibilitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat i el
seu desplegament reglamentari.

4.17. Presentar i/o autoritzar a l’Administració els certificats expedits per la Tresoreria de la Seguretat Social i
per la Delegació d’Hisenda pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i tributàries, el justificant de
pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta de
documentació que li sigui requerida.

4.18. Lliurar rebuts mensuals a totes les persones ateses, per l’import total i desglossat, d’acord amb les
aportacions econòmiques dels contractes assistencials. Els imports dels serveis addicionals s’han de presentar
de manera clara i desglossada. L’entitat establirà un sistema de control i seguiment del pagament de les
contraprestacions de les persones usuàries.

4.19. Disposar, abans del 30 de juny de cada any, de la memòria de gestió de l’any anterior i l’auditoria
econòmica, signada i validada. La Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat pot requerir
aquesta documentació en qualsevol moment, i en pot efectuar les comprovacions que consideri adients sobre la
veracitat de la documentació presentada, així com comprovar el sistema de gestió o millora de la qualitat.

4.20. Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

4.21. Elaborar, fer la implantació i informar les persones usuàries, familiars i treballadors del pla d’emergència
del centre, que ha de contenir la informació de la Guia per al desenvolupament del Pla d’emergència contra
incendis i d’evacuació als locals i edificis (Ordre del Ministeri de l’Interior, de 29 de novembre de 1984) i tenir
en compte la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (DOGC núm. 2410, de 29 de maig de
1997).

4.22. Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i presentació del treball contractat, i en la prestació
del servei, i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.

Garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, promoure la seva
igualtat i erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

4.23. Emprar el català en les relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte
de la provisió. Així mateix, s’ha d’emprar el català als rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte de la provisió.

4.24. Complir els requeriments de seguretat i protecció de dades de caràcter personal recollits a l’annex
d’aquesta Ordre.

Qualsevol excepció a la normativa d’aplicació haurà de ser autoritzada expressament pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.

4.25. Subrogar el personal relacionat que està prestant els serveis al centre i que es posarà a disposició de
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l’entitat proveïdora del servei. Aquest personal, així com el personal que l’entitat contracti, no tindrà cap vincle
ni dependència amb l’Administració.

4.26. Es facilitaran al màxim les sortides de la persona usuària.

4.27. S’ha d’establir un horari d’informació a la persona usuària, als familiars o persones obligades per part de
la persona responsable de la direcció i de la persona responsable higienicosanitària i d’altres professionals del
centre.

4.28. S’ha de prestar el servei de manutenció i menjador, d’acord amb les prescripcions mèdiques precises,
especificades en el protocol d’alimentació. Així mateix, s’han d’establir i publicar al lloc adient els menús
programats per al mes, dividits per setmanes, de manera que les persones usuàries tinguin coneixement del
menú del dia. La qualitat alimentària dels productes s’ha d’ajustar al subministrament de productes de
producció agrària controlada i productes alimentaris de proximitat, frescos i de temporada. La programació ha
de tenir el vistiplau de la persona responsable higienicosanitària.

Cinquena

Edifici i instal·lacions

L’entitat adjudicatària dels serveis durant la vigència de la gestió integral del centre està obligada a:

5.1. Fer-se càrrec del cost de tots els subministraments (aigua, energia elèctrica, gas, telèfon, etc.) necessaris
per a dur a terme els serveis, així com de les despeses de manteniment preventiu i correctiu per mantenir en
bon ús les instal·lacions i subsistemes constructius i conservar-ne el nivell de qualitat.

5.2. Mantenir en bon estat d’ús i conservació l’equipament, el mobiliari, els electrodomèstics de cuina i
bugaderia i els ajuts tècnics que hi hagi al centre en el moment de l’inici de la seva gestió, i assumir les
reparacions, els repassos i el manteniment de tots els elements que tinguin a càrrec seu. No obstant això,
quan la reparació dels elements jo no sigui possible i calgui fer-ne la substitució, l’entitat gestora o l’empresa
adjudicatària dels serveis traslladarà aquesta necessitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
mitjà de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que procedirà, si escau, a la tramitació
d’una nova adquisició. Pel que fa a l’equipament de parament, llenceria (tovalloles...) i petit material clínic,
l’entitat s’ha de fer càrrec de reposar-lo i renovar-lo, a més de mantenir-lo i conservar-lo.

5.3. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que puguin afectar
l’edifici, les instal·lacions, els aparells i altres elements que són propietat del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, a conseqüència d’un ús inadequat per part de l’entitat, del seu personal o de les persones
usuàries, i satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es produeixin.

5.4. Sol·licitar una autorització prèvia al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per mitjà de la
Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, per efectuar reparacions extraordinàries o per
introduir modificacions en les obres o instal·lacions existents a l’inici de la prestació del servei, les quals
restaran en benefici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

5.5. Comunicar a la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat qualsevol incidència que pugui
vulnerar la legislació, i lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de l’establiment.

5.6. Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que puguin tenir lloc,
incloent-hi els que siguin ocasionats pel personal i per les persones usuàries durant la vigència de la gestió
delegada.

5.7. Presentar anualment el certificat del bon estat de tot l’inventari inicial del centre i el seu pla de
manteniment preventiu i correctiu.

5.8. Retornar en el termini de la vigència de la gestió delegada del centre les instal·lacions, el material, els
aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l’inventari realitzat, que l’entitat gestora del
centre ha de tenir actualitzat, i fer-hi constar el material que s’ha anat actualitzant amb la data concreta.

5.9. Les entitats i persones amb serveis acreditats i centres assignats han de complir els requeriments en
matèria de manteniment que es recullen en el document de plans de manteniment preventiu i correctiu
personalitzats per a cada centre assignat.

Sisena
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Facultats de l’Administració

Durant la vigència de la gestió delegada, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té les facultats
següents:

6.1. Interpretar el marc normatiu i la regulació en matèria de serveis socials i, a la vegada, resoldre els dubtes
que puguin sorgir pel que fa al seu compliment.

6.2. Modificar per raons d’interès públic les característiques del servei assignat, així com suspendre’n
l’execució, indemnitzant, si escau, pels danys i perjudicis causats, d’acord amb els termes que estableix la
present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i
per a la provisió de serveis socials.

6.3. Resoldre de manera anticipada, per raons d’interès públic, la gestió delegada d’acord amb els termes i el
procediment que estableix la present convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials.

6.4. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en l’execució del que s’ha pactat,
en el supòsit que l’empresa gestora incorri en actes i omissions que puguin interrompre el funcionament
normal del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici del que estableix aquesta Ordre.

6.5. Exercir el seguiment del servei: controlar i avaluar de manera permanent la gestió dels serveis, la qualitat
assistencial i els resultats.

6.6. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment de la gestió delegada.

6.7. Sol·licitar a l’empresa gestora tota la documentació necessària per comprovar la bona marxa i el
funcionament del servei, així com la relativa al personal que presta o ha prestat els seus serveis a
l’equipament.

6.8. Comunicar a l’entitat prestadora del servei qualsevol deficiència que observi perquè es resolgui o sigui
reparada.

6.9. Verificar i comprovar el projecte de funcionament, el reglament de règim intern i la memòria anual de la
gestió efectuada perquè s’adeqüi a les línies d’actuació de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat.

6.10. Aplicar les sancions que la Inspecció de Serveis Socials determini en exercici de les seves funcions, per
l’incompliment de l’article 92 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Setena

Règim econòmic

Durant tota la vigència de la gestió delegada, s’ha de garantir l’aplicació i manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni, així com el cobrament puntual de les retribucions.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins del mòduls que
s’estableixin.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Vuitena

Aportació de la persona usuària

8.1. La persona usuària resta obligada a efectuar la seva aportació econòmica fins al moment de la seva baixa
definitiva del centre.

8.2. L’entitat gestora no està autoritzada a rebre cap tipus de pagament, de les persones ateses, en
compensació de les prestacions que faci, llevat dels serveis opcionals.

8.3. La direcció tècnica de l’establiment haurà d’implementar el sistema de control i seguiment pel que fa al
rescabalament de la part dels ingressos econòmics que pertoca aportar a la persona usuària en concepte de
contraprestació del servei corresponent.
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8.4. El pagament que realitzi la persona usuària per la prestació del servei es farà segons el que estableix la
legislació vigent de la Generalitat de Catalunya.

8.5. En cas de places reservades, la persona usuària ha d’efectuar la seva aportació, però es podrà deduir, si
escau, el cost de l’alimentació. Així, la persona resident que aboni el total del preu públic vigent podrà
sol·licitar que se li dedueixi el cost variable de l’alimentació. En el cas que la seva aportació assignada no
correspongui al total del preu públic vigent, es calcularà la part proporcional segons la seva aportació.

8.6. Els preus dels serveis opcionals per a la persona usuària, si n’hi ha (perruqueria d’home i dona, podologia i
cafeteria), s’ajustaran als que fixa anualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i se
n’informarà al tauler d’anuncis del centre.

8.7. L’entitat haurà de lliurar un rebut mensual a la persona beneficiària del servei o al seu representant legal,
en què constarà l’import total del preu fixat de la plaça i detallarà, de manera desglossada, les diferents
aportacions econòmiques. En cap cas la persona beneficiària del servei abonarà pels serveis bàsics una
quantitat superior a la que estableix la resolució de concessió de l’ajut econòmic.

Novena

Finalització del servei de la gestió delegada i traspàs

9.1. Quan finalitzi la vigència de la gestió delegada, i en cas que no s’efectuï la nova assignació de serveis a la
mateixa empresa que havia estat adjudicatària, aquesta i la nova empresa faran el traspàs d’informació de
funcionament i organització en els dies que fixi la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat i,
prèviament, a l’inici de la nova prestació.

9.2. Amb la finalitat que el traspàs no repercuteixi negativament en la persona usuària, la Direcció General de
l’Autonomia Personal i la Discapacitat supervisarà el traspàs d’informació, funcionament i organització del
servei de l’anterior entitat gestora a la nova empresa.

Desena

Solvència tècnica o professional requerida a les entitats per a la provisió del servei:

   - Relació signada on constin les entitats públiques o privades a les quals s’han prestat serveis de la mateixa
tipologia que la de l’objecte de la provisió durant els darrers dos anys i que inclogui també la descripció del
servei, dates, imports, destinataris i nombre de places.

   - No haver estat sancionades amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus.

   - El requisit esmentat de no haver estat sancionat és exigible fins que hagin transcorregut els terminis de
prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció i s’hagin aplicat les mesures
correctores prescrites per l’administració pública competent.

Onzena

Criteris per a l’assignació de la gestió integral dels serveis de centre de dia per a gent gran de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social.

Les entitats proveïdores, sens perjudici de la seva acreditació, hauran de presentar una proposta o oferta de
millora tècnica i hauran de presentar també una proposta de millores de qualitat puntuables automàticament,
per poder ser beneficiàries de la provisió del servei.

Els criteris d’assignació que s’apliquen puntuen atenent la valoració de conceptes especificats en les
convocatòries de provisió de gestió delegada.

Annex 6

Condicions d’execució, en règim de concert social, del Servei experimental de Primera Acollida i Atenció
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Integral a joves migrats sols (SPAAI)

1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI) és un servei residencial temporal que proporciona
l’atenció integral als joves migrats sols que arriben al territori, garantint la cobertura de les necessitats
bàsiques d’allotjament, manutenció, cura de la salut i atenció social i psicològica per tal d’aconseguir la seva
integració social amb la plena garantia dels seus drets. Durant l’estada, l’equip tècnic ha de dur a terme la
valoració personal i sociofamiliar de l’adolescent/jove i ha de proposar les mesures més adients en el seu
interès.

Persones destinatàries

La població atesa són adolescents i joves migrats sols menors d’edat (o presumptament menors d’edat) que
arriben a Catalunya i que no tenen o manifesten que no tenen cap familiar al territori.

Es tracta d’usuaris d’entre catorze i disset anys que es troben en una situació d’atenció immediata o de
desemparament preventiu (mesures cautelars) dels quals no es coneix cap adult que pugui fer-se càrrec de la
seva guarda. També aquells joves que compleixin els divuit anys estant ingressats al servei i respecte als quals
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (en endavant, DGAIA) hagi resolt la pròrroga de
mesures assistencials.

Objectius

Prestar la primera acollida proporcionant allotjament, informació, assistència integral i manutenció a persones
menors d’edat estrangeres nouvingudes no acompanyades recentment arribades a Catalunya i procurar la seva
integració social.

Els principals objectius del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral són:

a) Prestar la primera acollida proporcionant allotjament, informació, assistència integral i manutenció a
persones menors d’edat estrangeres nouvingudes no acompanyades recentment arribades a Catalunya.

b) Assumir la guarda d’aquestes persones menors d’edat i exercir les funcions inherents a aquesta guarda,
sota tutela i control de la DGAIA.

c) Realitzar la valoració, l’orientació i la prestació dels suports necessaris per garantir el benestar integral de
l’adolescent/jove acollit.

d) Realitzar l’estudi de la situació personal i sociofamiliar del/de la menor d’edat, així com proposar una mesura
protectora alternativa, si escau.

e) Oferir activitats dirigides a fomentar les habilitats socials i la formació laboral o prelaboral amb l’objectiu
d’assolir una preparació per a la vida adulta que faciliti la integració en la societat d’acollida.

f) Proporcionar als usuaris les eines i habilitats personals imprescindibles per a la seva permanència o
incorporació als sistemes de formació reglats i/o professionalitzats.

g) Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar.

h) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social,
amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats.

i) Promoure les actuacions dirigides a l’obtenció, renovació i, si escau, custòdia de la documentació de
l’adolescent/jove.

j) Treballar de manera gradual i progressiva el procés d’autonomia en apropar-se la majoria d’edat, mitjançant
un pla de treball individual que permeti desenvolupar les seves potencialitats de cara a obtenir la seva plena
autonomia.

El servei ha d’estar disponible les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l’any.
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2 Funcions

Donar informació i acollida als menors d’edat estrangers nouvinguts sense referents familiars arribats a
Catalunya. Les funcions es concreten en, com a mínim, assegurar que els infants o adolescents tenen cobertes
les necessitats bàsiques en el primer moment d’arribada al nostre territori, com ara la higiene, l’alimentació, el
suport afectiu, el vestuari i la salut, i dur a terme una primera valoració per orientar sobre els recursos que
necessitarà cada jove.

Les funcions específiques són:

a) Proporcionar allotjament i manutenció.

b) Esbrinar si hi ha família al territori que pugui acollir l’adolescent/jove, o bé fer un acompanyament del seu
procés i treballar coordinadament amb la resta de serveis, per tal de garantir la inserció en la societat
d’acollida.

c) Facilitar el retorn al país d’origen a petició del/de la menor d’edat, quan les circumstàncies personals i
sociofamiliars ho aconsellin, d’acord amb el seu interès superior, en coordinació amb la resta d’institucions
implicades.

d) Elaborar els informes de proposta de canvi de mesura de protecció, quan així es valori, d’acord amb les
necessitats i amb l’interès superior del/de la menor d’edat.

e) Assessorar els usuaris en tots els aspectes necessaris per a la consecució de la seva autonomia i d’un
funcionament normalitzat de la vida dins la comunitat. Cal prestar-los suport per assolir la plena
independència.

f) Oferir als usuaris un marc de referència afectiva que els proporcioni la seguretat necessària i que potenciï
l’establiment de relacions satisfactòries amb els seus semblants.

g) Promoure les actuacions dirigides a l’obtenció, renovació i, si escau, custòdia de la documentació de
l’adolescent a què fa referència l’annex 1 de la Directriu general 2/2014, de 28 de maig, i la seva addenda de
data 3 de novembre de 2016, i donar suport en la realització de tràmits administratius davant les diferents
institucions.

h) Realitzar l’acompanyament educatiu durant el procés d’assoliment de l’autonomia personal.

i) Potenciar una educació integral pel que fa a les dimensions personal, relacional, laboral i formativa.

j) Fomentar i prioritzar els processos d’aprenentatge dels idiomes del territori d’acollida i d’inserció sociolaboral
de tots els adolescents.

De forma més concreta, aquestes funcions que, amb caràcter més genèric, s’acaben d’esmentar es concreten
en determinades obligacions més específiques inherents a la guarda que ha d’assumir l’entitat proveïdora del
servei. Així doncs, aquesta última ha de:

a) Servir de pont entre l’arribada i la plena autonomia personal dels usuaris.

b) Oferir una alternativa al medi familiar inexistent, i potenciar les relacions amb els possibles familiars i
referents adults residents al país d’acollida i al país d’origen.

c) Realitzar l’acompanyament educatiu durant el procés d’assoliment de l’autonomia personal.

d) Potenciar una educació integral pel que fa a les dimensions personal, relacional, laboral i formativa.

e) Prestar serveis d’allotjament temporal.

f) Incidir d’una manera molt especial en tots els processos d’inserció sociolaboral de tots els usuaris.

L’entitat ha de preparar l’emancipació futura d’aquests menors d’edat en assolir la majoria d’edat d’una manera
gradual i progressiva, a través d’un pla de treball individual que permeti desenvolupar totes les seves
potencialitats de cara a assolir la seva plena autonomia en arribar a la majoria d’edat. Per aquest motiu, ha de
promoure la inserció formativa i/o laboral dels joves i els ha d’acompanyar en el seu procés d’autonomia des
d’un habitatge autònom que comptarà amb la presència contínua d’educadors socials, a la vegada que els
proporcionarà les eines i els recursos necessaris per dur a terme una vida al màxim d’autònoma possible.
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3 Organització

D’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, els
centres residencials i d’acolliment han d’orientar la seva organització vers les persones ateses. Així doncs, han
de basar-se en els principis d’individualització, normalització i integració, combinant la qualitat i la calidesa,
possibilitant uns principis coherents amb els objectius del centre.

L’organització del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral de menors d’edat estrangers no acompanyats es
basa en els principis rectors següents:

a) Normalització: la cultura organitzacional del servei ha d’atendre al principi de normalització de la vida
quotidiana, de manera que es proporcionin experiències similars, en el fonamental, a les de qualsevol
adolescent que no es trobi acollit en un centre residencial. S’han d’evitar els signes externs que afavoreixin
l’estigmatització mitjançant l’etiquetatge i la marginació dels infants o adolescents. Així mateix, s’ha de tenir
especial cura de no afavorir situacions de doble desarrelament en l’assistència a joves migrats sols provinents
de circuits migratoris altament precaris. Tot i que la vida a la residència no substitueix la família, s’han de
procurar les experiències i els suports que aquesta normalment ofereix.

b) Ajust: aquest principi consisteix a ajustar les possibilitats reals amb les ideals. Qualsevol pla de mediació ha
de mostrar la realitat de l’individu i projectar-la cap a la realitat normalitzada.

c) Compensació: els beneficis d’un determinat canvi en què s’amplien i potencien el ventall de fortaleses
compensen els dèficits.

d) Coordinació: el centre ha de servir de suport per a la prestació d’altres serveis enquadrats en l’acció social,
dins dels àmbits local i comarcal, sempre que això no afecti l’interès dels infants i adolescents residents. Per
això, cal coordinar l’actuació amb l’equipament local, mancomunal i comarcal de la zona. Són prioritàries les
tasques de coordinació amb la resta de recursos de protecció a la infància i l’adolescència, per tal d’evitar
processos de cronificació de situacions d’inadaptació social, o per afavorir l’acolliment familiar.

e) Vinculació: aquest principi es refereix al manteniment del vincle a l’entorn familiar i comunitari en la mesura
del possible i atenent als interessos de l’infant/adolescent.

f) Comunicació: fa referència a la relació i accessibilitat dels infants i adolescents amb els educadors.

g) Subsidiarietat: el centre ha d’utilitzar els recursos públics en les àrees sanitària i de salut mental, escolar,
d’habitatge, sociocultural, de promoció laboral, de supervisió organitzacional i d’intervenció professional, així
com qualsevol altra que coadjuvi en el benestar dels infants i adolescents. Així mateix, el principi de
subsidiarietat es reflecteix en la utilització de l’acolliment residencial com a última alternativa a la situació
familiar, és a dir, quan no hi hagi una solució menys costosa.

h) Integració: s’ha de procurar la integració dels infants i adolescents que tinguin alguna discapacitat. La seva
incorporació al centre s’ha de realitzar amb criteris d’heterogeneïtat i no per similitud de característiques.

i) Interculturalitat: s’han de treballar la integració i les diferències socioculturals en joves migrats sols, i
afavorir el desenvolupament de ciutadans/anes responsables i tolerants.

Tota l’organització del centre està concebuda per combinar un conjunt de factors, com són l’ordre, la
coordinació vertical i horitzontal, la sinergia grupal entesa com el conjunt de forces individuals per a la
consecució dels objectius comuns, la planificació, l’execució i el control.

D’altra banda, el centre s’organitza a partir d’un conjunt d’òrgans unipersonals i col·lectius l’acció conjunta dels
quals, en relació amb els recursos materials i formals del recurs, en constitueix el funcionament global.

La raó fonamental del centre entès com a organització és la consecució dels objectius plantejats, i aquesta és
la que determinarà el tipus d’organització i l’estructura i la relació entre els òrgans i l’assignació de tasques a
realitzar.

3.1 Instruments tècnics bàsics del SPAAI

a) Projecte educatiu

En aquest document es recullen els aspectes d’identitat del recurs, els seus principis, la finalitat, els objectius i
la seva estructura organitzativa. És, per tant, un instrument integral que permet dirigir el procés d’acció
educativa i la seva gestió. El Projecte educatiu del servei ha de ser validat per la DGAIA i s’ha de revisar com a
mínim cada tres anys o sempre que ho requereixi l’òrgan competent.

b) Reglament de règim intern (RRI)
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Es tracta d’un document d’organització i gestió a mitjà i llarg termini que, juntament amb el Projecte educatiu
del servei, regula l’estructura organitzativa del recurs i el funcionament residencial. Té una vigència de tres
anys. L’òrgan competent de la DGAIA n’ha d’aprovar el contingut i pot instar a modificar-lo, en qualsevol
moment.

Així, el contingut bàsic del RRI ha de ser:

Els òrgans del servei.

Les seves funcions.

La normativa i els criteris del servei.

El procediment de funcionament.

Els drets i deures dels infants i adolescents acollits al servei.

Els calendaris.

Els controls i la supervisió.

Les accions educatives reparadores.

c) Programació anual

La Programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen les
accions que ha de desenvolupar el SPAAI al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent operatives les
accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA perquè la valori durant el
primer trimestre de l’any, i també s’hi ha d’incloure el pressupost econòmic previst.

S’elabora un cop l’any i consisteix en la planificació i la concreció, en el terreny pràctic i en un espai
determinat, de les accions mitjançant les quals es desenvoluparà la vida quotidiana al servei.

d) Memòria anual

La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. Si l’òrgan competent de la DGAIA ho sol·licita, també ha d’incloure la memòria econòmica i/o
auditoria. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta
memòria ha d’incloure indicadors que permetin l’avaluació general del servei.

Conté una síntesi del desenvolupament del projecte, seguint la Programació anual i el Projecte educatiu i
d’intervenció familiar (PEIF) en cas que existeixi, durant l’any en qüestió, així com els resultats avaluats per
l’equip educatiu.

e) Agenda/diari

Constitueix una de les eines més importants de comunicació interna entre els diferents torns de treball de
l’equip educatiu.

f) Sistemes d’informació (Sini@)

De conformitat amb l’article 25 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, la informació i gestió del SPAAI s’integra en
el Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència.

g) Expedient de l’adolescent/jove

L’aplicació Sini@ és un Sistema d’informació i gestió en infància i l’adolescència, la funció del qual és integrar
totes les dades de protecció i la coordinació administrativa. Aquest sistema permet informar i detectar les
problemàtiques infantils i prevenir el risc social i el desemparament, així com tramitar els expedients dels
infants i adolescents atesos per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) o altres
administracions i entitats en aquelles situacions d’existència de risc social.

Així doncs, a través d’aquesta plataforma es tenen en compte totes les dades relatives a les actuacions i les
mesures d’intervenció respecte als infants i adolescents acollits en els diferents centres dins de Catalunya, de
manera que serveix com a eina principal per a la tramitació, comunicació i informació bidireccional entre el
centre i els organismes implicats en l’atenció i intervenció amb l’infant i adolescent.

Per tant, l’accés a les dades presents dins d’aquest sistema correspon als equips tècnics de l’atenció a la
infància i l’adolescència (EAIA), els equips tècnics de valoració de maltractaments infantils detectats en l’àmbit
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sanitari (EVAMI), els membres de l’equip tècnic i directiu del Servei d’Acollida i Atenció Integral (ETCA), els
serveis socials, els organismes policials i l’organisme de fiscalia de justícia juvenil.

3.2 Instruments tècnics pel que fa al treball directe amb els adolescents/joves i les seves famílies

Els elements tècnics per portar a terme aquesta tasca són:

a) El Protocol d’observació (PO).

b) El Projecte educatiu individual (PEI), on quedi inclòs el Projecte d’autonomia individualitzat (PAI).

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) dels PAI.

d) L’Informe proposta (IP).

e) L’Informe de tancament.

a) El Protocol d’observació (PO) és la guia que facilita l’observació de l’adolescent/jove els primers dies d’ingrés
i permet elaborar el Projecte educatiu individual. El PO s’elabora durant els primers trenta dies en què
l’adolescent/jove arriba al SPAAI. És d’ús exclusiu del SPAAI i no és necessari que es faci arribar al servei
especialitzat de protecció a la infància i l’adolescència de la DGAIA.

b) El Projecte educatiu individual és un instrument tècnic que té la funció de facilitar i concretar l’atenció
individualitzada de cada adolescent/jove. Hi han de constar els objectius educatius que es pretenen assolir amb
aquell adolescent/jove, d’acord amb el seu estudi diagnòstic, l’evolució del procés personal i les estratègies
d’intervenció que caldrà utilitzar. El PEI ha de preveure els sistemes d’avaluació de l’acció educativa i de
l’evolució de l’adolescent/jove de manera que es puguin revisar els objectius proposats en funció de la seva
evolució.

L’educador/a referent, a partir de la recollida d’informació de tots els agents implicats i de manera conjunta
amb l’equip, és el responsable de dissenyar els objectius de treball que es visualitzaran al PEI.

Es preveu que es redacti el PEI inicial durant els primers quaranta-cinc dies d’estada de l’adolescent/jove al
SPAAI. Representa l’adaptació i concreció del Pla de treball (elaborat per l’equip derivant del Servei
d’Emergència) a la realitat del servei. Implica els adolescents/joves en el procés educatiu, en la mesura de les
seves possibilitats, i també les famílies quan hi hagi possibilitat de contactar-hi al país d’origen o bé al territori.

El PEI s’elabora anualment i dibuixa el mapa d’objectius a treballar durant el curs. Concreta les seves
estratègies, actuacions, i recursos materials i humans, que permeten l’acció educativa a tots els professionals
del servei.

Un dels aspectes d’especial rellevància i de treball transversal des de l’inici de l’ingrés al servei és
l’acompanyament educatiu independentment de l’edat de l’adolescent/jove. Per això, cal disposar també del
Projecte d’autonomia individualitzat (PAI). Aquest instrument s’ha de dissenyar de manera individualitzada amb
l’adolescent/jove en aquells casos en què tingui una edat igual o superior a catorze anys.

Es tracta d’un projecte consensuat entre els membres de l’equip tècnic i l’adolescent/jove, en què es plantegen
les diferents dimensions d’interès per al projecte: el seu itinerari professional, formatiu, de convivència,
econòmic i laboral, d’acord amb les potencialitats i limitacions de l’adolescent o jove.

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu dels PEI (ITSE) és un document tècnic de revisió del PEI que recull,
de manera semestral, l’evolució de l’adolescent. S’elabora des de l’entitat adjudicatària del servei, i comporta
una avaluació i una valoració del PEI per tal d’ajustar els objectius a les característiques individuals de
l’adolescent/jove. L’ITSE és una eina que ajuda a avaluar el procés de cada adolescent. En funció de l’ITSE es
renova el PEI i es reflecteix la consecució o no dels objectius que ha de complir l’adolescent. S’ha de
confeccionar semestralment, per tal que l’òrgan competent de protecció hi tingui accés.

Aquest document s’ha d’introduir al Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència (Sini@).

d) L’Informe proposta és l’informe on s’ha de recollir tota la informació rellevant i s’ha d’incloure la proposta de
futur de l’adolescent/jove.

L’Informe proposta (IP) és un document confeccionat pel psicòleg/psicòloga o el treballador/a social, amb la
participació de l’educador/a, i signat per la direcció del servei, que valora la possible situació de
desemparament i la proposta d’assumpció de les funcions tutelars.

L’IP pot proposar un canvi en la situació de l’adolescent usuari del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral,
adreçat a l’Equip Funcional d’Infància (EFI) o a la unitat referent de l’expedient. S’ha de confeccionar a títol
enunciatiu per a propostes de sortida del recurs, canvi de recurs, canvi de mesures de protecció, mesures de
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transició a la vida adulta, etc. Aquest document s’ha d’introduir al Sistema d’informació i gestió en infància i
adolescència (Sini@).

e) L’Informe de tancament és un informe que es redacta davant de situacions com ara l’assoliment de la
majoria d’edat del jove i la possible pròrroga, per al tancament de l’expedient assistencial, la marxa de l’infant
o jove del centre cap a un altre territori fora de la gestió de Catalunya, o la decisió del jove major d’edat
d’abandonar el recurs i no ingressar en cap altre centre.

S’hi recull l’avaluació de l’infant o jove des de l’inici de l’ingrés al centre i al llarg de la seva estada i els motius
de justificació del tancament de l’expedient. La informació recollida en aquest document s’ha d’introduir al
sistema del Sini@.

3.3 Altres instruments per al desenvolupament correcte del SPAAI

a) Pla d’actuació conjunta entre l’EAIA i el centre

La coordinació entre el Servei de Primera Acollida i Atenció Integral i l’equip de tècnics especialitzats en el
col·lectiu d’atenció dins de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència esdevé una línia
d’actuació imprescindible per establir els punts de partida de la intervenció que es realitza vers el col·lectiu
d’infants i adolescents no acompanyats a partir de la seva derivació a altres recursos residencials ordinaris del
sistema de protecció (CRAE, IPI, pisos 16-18, pisos majors, PIL).

Aspectes rellevants com la temporalitat de les actuacions que defineix la mesura d’acolliment residencial, les
línies de treball i l’actuació conjunta en tots els àmbits (familiar, sociocultural, mèdic i acadèmic), la
comunicació bidireccional entre ambdós organismes, la regulació del règim de visites i trucades amb familiars al
país d’origen i amb família extensa present al territori, les estratègies d’integració en el territori, etc., són clau
per establir un treball diari que garanteixi uns nivells òptims de salut en els diferents àmbits del/de la menor.
Alhora, aquest document es caracteritza per ser dinàmic i revisable en funció de les necessitats del col·lectiu
d’atenció.

b) Informe mèdic

Aquest document sol ser emplenat per l’equip mèdic responsable dels centres d’emergència, encara que en
aquells casos en què l’infant o adolescent ingressa directament a un Servei de Primera Acollida i Atenció
Integral (SPAAI) els responsables del recurs coordinats amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) s’encarreguen
d’elaborar-lo. Un cop el jove ha passat l’exploració i les proves mèdiques pertinents, i s’ha elaborat l’informe,
aquest document s’ha de penjar al sistema Sini@.

c) Projecte personal d’autonomia

Un dels aspectes d’especial rellevància i de treball transversal des de l’inici de l’ingrés al centre és
l’acompanyament educatiu independentment de l’edat de l’infant o adolescent. Aquest instrument s’ha de
dissenyar de manera individualitzada amb cada infant o adolescent quan tingui una edat igual o superior a
catorze anys.

Es tracta d’un projecte consensuat entre els membres de l’equip tècnic i l’infant o adolescent, en el qual es
plantegen les diferents dimensions d’interès per al projecte: el seu itinerari professional, formatiu, de
convivència, econòmic i laboral, d’acord amb les potencialitats i limitacions de l’infant o adolescent.

3.4 Organització de la participació i la dinàmica dels adolescents al SPAAI

La participació de l’adolescent esdevé un instrument clau tant per a l’organització del servei com per a
l’emancipació de la persona jove. Per això, han de tenir-se en compte altres activitats de participació dels
adolescents:

a) Participació en el procés individual de l’adolescent. Des del moment de la derivació, l’adolescent/jove esdevé
una part activa i participativa del procés, ja que mitjançant la signatura del compromís adquireix uns
compromisos concrets i uns objectius a assolir. També la implicació en el disseny i implementació del PEI
requereix la seva participació mitjançant l’acció del tutor/a.

b) Participació en el Servei de Primera Acollida i Atenció Integral. És un agent clau per recollir la percepció del
servei social que es presta i poder fer les millores pertinents.

c) Participació en la comunitat per a la inclusió social. La dimensió comunitària es recull en el treball
interdisciplinari, el pla de comunicació intern, el programa d’activitats amb l’entorn i el PEI de cada jove, que
ha de recollir quines activitats ha de desenvolupar per tal de garantir la seva inclusió. Més enllà d’això, hi ha
d’haver una participació activa en el territori d’ubicació de l’adolescent, participant en l’exercici dels drets
polítics i civils. Per tal de garantir la participació s’ha d’informar l’adolescent amb un catàleg de recursos i
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activitats i organitzar la participació del grup de joves, amb proximitat territorial i amb l’acompanyament de
l’educador/a en aquestes activitats.

d) Assemblea

L’assemblea és un dels vehicles que possibiliten als adolescents i joves la participació real en l’organització i la
dinàmica del SPAAI. Han de tractar-s’hi temes relatius al funcionament de la vida quotidiana i l’organització
que afectin el grup i que no entrin en contradicció amb la normativa establerta ni amb el Projecte educatiu.

Les propostes, idees, queixes, etc., es podran presentar a l’equip educatiu, així com peticions i suggeriments
pel que fa a la modificació de qüestions relatives a la dinàmica quotidiana del servei, de manera puntual o
permanent. Tots els nois i noies assistents hi han de tenir veu i vot.

Es preveuen com a temes habituals de debat l’organització i la presa de responsabilitats envers les tasques
domèstiques, els menús, els conflictes interns, les propostes d’activitats, etc.

Caldrà establir, i així s’haurà de manifestar a l’assemblea dels adolescents i joves, el compromís de la direcció
del SPAAI de donar resposta a les peticions en un sentit o un altre, així com de determinar la vinculació de la
participació en les decisions que els afectin.

Sens perjudici d’això, s’haurà de constituir el Consell de Participació, de conformitat amb el Decret 202/2009,
dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

3.5 Criteris dels horaris generals dels adolescents i joves

L’horari de la vida quotidiana és un element clau per a l’organització. Aporta ordre i ajuda en l’estructura del
dia a dia del servei i és especialment important per a aquells adolescents i joves que estan greument mancats
d’elements estructurants.

L’horari que s’estableix s’adapta a les necessitats i els interessos dels adolescents i joves en els diferents
períodes o dies concrets: escola, vacances, dies de festa o d’activitats extraordinàries. Ha d’incloure la
coordinació necessària interna i externa.

Aquests horaris han de respectar sempre:

a) Les necessitats biològiques dels adolescents i joves, fonamentalment pel que fa a l’alimentació, la higiene i
el repòs.

b) Les necessitats formatives i escolars, establint temps per a l’estudi i/o el reforç escolar.

c) Les necessitats lúdiques i d’esbarjo, per jugar i relacionar-se.

d) La necessitat d’espais per a la relació quotidiana (adolescent/jove, família i equip educatiu).

Les activitats que s’organitzin durant caps de setmana, festius i períodes de vacances han de potenciar al
màxim el contacte entre els adolescents i joves i les seves famílies quan n’hi hagi.

3.6 Relació amb l’entorn

Els adolescents i joves atesos en el SPAAI s’han d’integrar en el seu entorn, participant en activitats lúdiques,
esportives, culturals..., que tinguin lloc a la població o comarca d’acollida.

4 Organigrama i recursos humans

L’entitat ha de garantir que el Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI) disposi del personal
necessari per atendre correctament els infants i/o adolescents de manera continuada les vint-i-quatre hores
del dia de tots els dies de l’any.

L’organigrama del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral per a infants i/o adolescents estrangers no
acompanyats ve regulada en el Projecte experimental de Servei de Primera Acollida i Atenció Integral de
menors d’edat estrangers no acompanyats dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a
l’Adolescència, de data 19 de setembre de 2017.

Per tal de calcular la ràtio d’educadors de què ha de disposar el centre, s’ha de tenir en compte la jornada
laboral establerta d’acord amb el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. En concret, la ràtio està constituïda per
un director/a responsable, tres educadors socials per cada deu infants o adolescents, tres integradors o
mediadors per cada deu infants o adolescents, i un treballador/a social o psicòleg/psicòloga per cada vint
infants o adolescents.
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El personal d’atenció directa (equip educatiu, equip tècnic i direcció) no pot ser subcontractat.

Els serveis generals, substitutoris de la llar, de bugaderia, cuina, manteniment i neteja s’han de proveir amb
personal que no presti serveis d’atenció directa, sens perjudici de la col·laboració que pugui portar a terme en
aquests àmbits el personal d’atenció directa.

4.1 Recursos humans obligatoris

a) Director/a

El servei ha de disposar d’un director/a professional a jornada completa que ha d’assumir la responsabilitat de
la guarda dels infants i adolescents usuaris del recurs i ha de decidir en última instància qüestions referides a
ells, de qualsevol naturalesa, d’acord amb la normativa vigent quant a les responsabilitats de les guardes dels
infants i/o adolescents del centre.

La direcció del centre ha d’assumir les funcions i responsabilitats bàsiques de la funció directiva: responsabilitat
de l’acció pedagògica, gestió de recursos humans i representació i lideratge.

S’ha d’encarregar de les relacions institucionals del centre amb la DGAIA, realitzant juntament amb l’equip
educatiu la revisió dels casos tant amb la DGAIA com amb altres professionals.

Ha de disposar de titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials. Ha de disposar de llicenciatura o
diplomatura universitària, o grau, preferentment en pedagogia, psicologia o educació social, i ha de tenir
experiència en infància i adolescència en situació de desprotecció i/o alt risc social.

Les seves funcions són les detallades al document “Perfil professional: Responsable de centres residencials
d’acció educativa i centres d’acolliment per a la infància i l’adolescència”, aprovat pel Comitè d'Expertes i
Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social en data 27 de novembre de 1998.

El director/a del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral ha d’estar disponible de forma permanent per
atendre i gestionar situacions d’urgència que es puguin produir.

b) Educador/a social

Realitza el treball educatiu amb els infants o adolescents en el marc de la convivència diària, mitjançant la
utilització dels recursos normalitzats de l’entorn comunitari. És el personal base de referència en l’acolliment
residencial.

Cada adolescent ha de disposar d’un referent educatiu estable adult d’entre els educadors del Servei de
Primera Acollida i Atenció Integral, que serà el que en farà un seguiment més directe. Aquest serà el tutor/a
educatiu responsable de la coordinació interna i amb els recursos externs d’acord amb el seu PEI.

Les funcions de l’educador/a referent i de l’equip educatiu són per analogia, en la mesura que sigui possible,
les definides en el document “Perfil professional: Educador/a social en els serveis de centres residencials d’acció
educativa i centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè d’experts en formació de
recursos humans en l’àmbit dels serveis socials en data 14 d’octubre de 2005.

Ha de tenir la formació universitària de diplomatura o grau en educació social o estar habilitat pel col·legi
professional corresponent, preferentment amb experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc i
l’atenció de menors d’edat i immigrants.

c) Treballador/a social

Com a treball complementari a les funcions de l’educador/a social, els usuaris han de disposar de professionals
del treball social.

Les seves funcions són, a banda de les funcions específiques detallades en aquest annex, per analogia, en la
mesura que sigui possible, les detallades al document “Perfil professional: Titulat universitari en treball social
dels serveis de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè d’expertes i experts en
formació en l’àmbit de l’acció social el 28 de gener de 2010.

d) Psicòleg/psicòloga

Les seves funcions són, a banda de les funcions específiques detallades en aquest annex, per analogia, en la
mesura que sigui possible, les detallades en el document “Perfil professional: Titulat universitari en psicologia
dels serveis de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè d’expertes i experts en
formació en l’àmbit de l’acció social el 28 de gener de 2010.

e) Mediador/a intercultural i integrador/a social
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Atès el perfil dels usuaris, el servei ha de disposar d’un mediador/a intercultural que disposi del cicle formatiu
superior d’integració social o bé d’un certificat de professionalitat de mediació comunitària.

Les seves funcions són, per analogia, en la mesura que sigui possible, les detallades a l’Ordre ENS/162/2017,
de 19 de juliol, que regula el cicle formatiu de grau superior d’integració social.   

f) Personal d’administració i serveis

Cada centre residencial ha de comptar amb el personal i els serveis generals (cuina, neteja, manteniment,
vigilància i seguretat, etc.) necessaris en funció dels programes que dugui a terme i de la seva dimensió i
estructura.

4.2 Recursos humans opcionals: altres perfils professionals en funció de les necessitats de les persones ateses.

4.3 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al SPAAI s’ha de dur a terme d’acord amb la Llei 25/2015, de 30 de
juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que disposa la Directriu general d’actuació
1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i adolescents en
situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Així doncs, s’ha de seguir el procediment establert a la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer,
que, entre altres requeriments, regula la necessària aprovació de la Sub-direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, per tal que es pugui efectuar la intervenció de voluntariat proposada pel centre
residencial.

Es fa constar que sempre s’ha d’articular mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat
legalment registrades. No s’admetran col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries en cap cas poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del centre i han de ser supervisades per l’entitat
proveïdora del servei.

b) Persones en pràctiques

Els SPAAI poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents de formacions
relacionades (educadors socials a tots els centres i treballadors socials, pedagogs i psicòlegs als centres
tutoritzats pels equips tècnics). Aquesta col·laboració s’ha d’emmarcar dins del corresponent conveni signat
entre la universitat i l’entitat que gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel/per la professional definit com a responsable
de l’alumne/a, que serà un/una professional del SPAAI. En cap cas els alumnes en pràctiques poden fer-se
càrrec de la gestió ni de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients dels infants i adolescents residents al centre ni treure cap document del centre.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència, aprovada per la DGAIA.

El SPAAI ha de comunicar a la persona responsable de la DGAIA les dades personals dels alumnes en
pràctiques, el seu perfil professional, l’horari de les pràctiques, el tutor/a responsable i la seva disponibilitat
horària, el plantejament inicial del projecte, la tipologia de les activitats a realitzar dins del pla de pràctiques, el
disseny del programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades al centre en què es duu a
terme el pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

L’entitat té l’obligació d’atendre al SPAAI els adolescents i joves que li siguin confiats pel servei corresponent
de la DGAIA. Els adolescents i joves ingressaran al SPAAI a proposta de la Unitat de Detecció i Prevenció del
Maltractament Infantil (UDEPMI), la unitat de joves migrats sols o el Servei Territorial corresponent.

Atesa la tipologia d’usuaris i la urgència dels ingressos en aquests recursos, no existeix cap criteri d’exclusió.

Els criteris de funcionament dels serveis residencials de la DGAIA envers els adolescents i joves acollits estan
detallats a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

5.1 Línies d’intervenció
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Per al correcte desenvolupament i execució del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral l’entitat ha de:

   a) Responsabilitzar-se de les incorporacions i derivacions dels usuaris, així com dels seus processos
educatius, assumint-ne la guarda per delegació de la DGAIA.

   b) Informar cada usuari del funcionament del projecte i de la temporalitat del recurs.

   c) Recollir la informació general sobre els usuaris per poder-los oferir una atenció més adequada.

   d) Observar la conducta dels usuaris i incidir sobre els seus hàbits mentre duri la seva atenció.

   e) Orientar-los individualment i fomentar la seva integració i convivència en els grups socials en què es
relacionen.

   f) Elaborar i avaluar el Projecte migratori i estudiar la seva situació personal i familiar, i proposar la
declaració de desemparament i, si escau, les mesures alternatives que dins el sistema de protecció siguin més
adients per a l’atenció del/de la menor d’edat nouvingut.

   g) Elaborar el Projecte d’autonomia individualitzat de cada usuari.

   h) Motivar l’usuari perquè participi activament en el seu Projecte d’autonomia.

   i) Emprar els recursos interns i externs per tal de treballar les habilitats necessàries per a la total inserció
sociolaboral dels menors d’edat nouvinguts.

   j) Fer complir als usuaris les normes de funcionament del servei.

   k) Mantenir una presència activa i constant i intervenir per solucionar les situacions conflictives que es
produeixin amb finalitat educativa, tot adoptant les decisions que es creguin oportunes.

   l) Proporcionar un àmbit acollidor i tranquil que afavoreixi la seguretat dels usuaris.

   m) Acompanyar els usuaris en les gestions que calgui.

   n) Informar la DGAIA de les incidències rellevants que s’observin durant el temps de vigència del servei.

   o) Col·laborar amb la DGAIA en la coordinació de les gestions necessàries per a l’atenció dels usuaris.

5.2 Els eixos transversals del SPAAI que han de ser presents en el seu funcionament general són:

a) Orientació cap a l’empoderament de l’adolescent/jove en situació de desemparament.

b) Intervenció orientada a fomentar l’adquisició dels hàbits necessaris per a la preparació cap a l’autonomia,
així com la formació necessària.

c) Orientació clara cap al foment de les pròpies capacitats i l’autonomia.

Aquests eixos s’han de treballar partint dels aspectes següents:

a) Temporalitat. Ve determinada per l’edat.

b) Participació. Implicació de l’adolescent/jove en el seu Projecte vital.

c) Treball en xarxa, per tal de facilitar la integració de l’adolescent a l’entorn d’acollida, fomentant la
participació activa en totes les activitats i vinculant-lo als recursos del territori.

5.3 Les eines organitzatives destacades en aquest document s’emmarquen dins de les tres principals etapes del
procés del/de la menor, que són l’ingrés al recurs, l’estada al llarg dels mesos en aquest recurs i el
desinternament:

a) Ingrés

Durant la primera fase d’acollida de l’infant o adolescent al servei s’utilitzen les eines següents:

a.1) Diligència

És el document que firmen els acompanyants de l’adolescent, que solen ser els agents de seguretat o membres
de la UDEPMI, i, d’altra banda, la persona que presenta el càrrec de director/a o el coordinador/a del recurs
que rep l’infant o adolescent en la seva arribada.

La fitxa mostra principalment el nom complet de l’infant o adolescent, juntament amb el número de protecció i
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la seva edat, així com el centre o les dependències provincials on ha estat prèviament.

a.2) Protocol d’acollida

Aquest protocol de rebuda és una eina de treball que permetrà donar seguretat als i les professionals que
realitzen l’acollida de l’infant o adolescent.

Durant aquesta primera trobada, s’ha d’acollir l’infant o adolescent en diferents aspectes, observant els seus
comportaments verbals i no verbals per donar-los la solució oportuna i resoldre els dubtes que li puguin sorgir.
Per tant, amb aquest primer contacte s’ha de realitzar una observació activa (ajudant-se amb el sistema de
registre establert per a això) del seu estat físic i emocional, asserenant-lo i contenint-lo emocionalment en els
casos necessaris, per tal d’afavorir la seva integració, orientant en el context i aclarint-li els dubtes.

En els casos que es requereixi, en el protocol d’acollida hi ha d’intervenir un/a professional amb coneixements
en àrab o en la llengua del país d’origen que correspongui, i s’han de treballar els aspectes esmentats a
continuació.

a.3) Dossier d’ingrés

L’educador/a tutor/a, o una altra persona professional que es designi, li ha d’ensenyar on es troba la
informació (tauler) relativa a la normativa de funcionament i els horaris que estructuren la dinàmica del recurs.

a.4) Registre de les seves pertinences

Quan l’infant o adolescent arribi al recurs, se li ha de demanar que mostri les seves pertinences, peces de
roba, objectes de valor (com ara el mòbil, rellotge, cadenes, polseres o anells, ulleres de sol, etc.) i s’han de
registrar en un document. Aquest registre s’inclou en la carpeta de l’infant o adolescent juntament amb la
documentació d’ingrés al recurs.

Pel que fa a les peces de roba, en cas que no estiguin en condicions o que siguin insuficients, se li ha de
proporcionar tot el que sigui necessari.

a.5) Registre dels diners

Quan l’infant o adolescent arriba al recurs, en cas que tingui diners, es registren en un document que es
guarda a la seva carpeta juntament amb la documentació d’entrada.

a.6) Entrega del material bàsic

Se li proporciona el material bàsic, configurat per un conjunt de roba de temporada, un pijama, un kit bàsic de
neteja, unes sabatilles i una tovallola, a part d’altres imprescindibles en funció de la temporada i les
necessitats.

a.7) Document de responsabilitat de la roba

Se li proporciona a l’infant o adolescent un document que ha de firmar segons el qual tota la seva roba és
marcada amb un codi personal, però el centre no se’n fa càrrec si es perd, tret de situacions especials.

b) Estada

b.1) Projecte educatiu (PEI i Informe de seguiment educatiu).

b.2) Planificació i avaluació de l’atenció socioeducativa integrada al PEI.

b.3) Continguts treballats a la tutoria d’acord amb el que s’estableix al PEI.

b.4) Vida quotidiana

Ús educatiu de la normativa, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, i el que s’estipula al Projecte
educatiu i al RRI.

Establiment del vincle i acompanyament.

Atenció i promoció de la salut.

Promoció de l’autonomia.

Formació acadèmica: millora del rendiment escolar.

Formació prelaboral i inserció laboral: disseny de l’itinerari formatiu i laboral.
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Educació en el lleure i relacions amb l’entorn: utilització dels recursos de lleure i d’esport de l’entorn
comunitari.

Relació amb la família: fomentar el contacte amb la família al país d’origen i fer recerca activa de possibles
familiars al territori.

b.5) Gestió de riscos de l’adolescent/jove

Valoració de riscos.

Escapoliments i no retorns.

Contenció davant el conflicte.

Prevenció de comportaments abusius entre iguals.

Prevenció del consum de tòxics.

S’han de comunicar els incidents greus i/o les incidències sanitàries urgents tant al tutor/a i/o familiars com als
agents tècnics que intervenen en el cas. S’ha d’exposar l’incident i la relació dels fets, les intervencions que
s’han dut a terme i l’avaluació, seguint els criteris de la DGAIA.

b.6) Protecció dels drets de l’infant, de l’adolescent i de la família: dret de l’infant i/o adolescent a la informació
sobre el propi procés, en funció de la seva edat i capacitat, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig.

Durant l’estada al centre, es fa ús de les eines següents:

Les sortides educatives i autònomes: les sortides educatives i autònomes dels infants o adolescents tenen
l’objectiu de fomentar la seva participació en la comunitat, a través d’activitats educatives, socials, culturals i
d’oci, i es poden desenvolupar de forma grupal i amb supervisió educativa o bé de manera autònoma.

Sortides educatives: tots els infants i adolescents residents en aquest recurs tenen dret a gaudir d’aquest tipus
de sortides.

L’infant o adolescent ha de gaudir d’aquest tipus de sortides juntament amb el personal educatiu i els seus
companys del recurs, i s’han de programar tenint en compte les consideracions següents: queda prohibit
comprar amb els diners del personal educatiu qualsevol tipus d’aliment o objecte als usuaris, només es podran
comprar amb els diners que siguin lliurats pel recurs amb el previ consentiment dels seus responsables. Els
infants i adolescents que disposin de diners aconseguits de la seva assignació setmanal podran comprar-se
algun aliment (tipus llaminadura), però s’incentivaran les alternatives saludables.

Sortides autònomes: només podran gaudir de sortides autònomes aquells infants i adolescents que per
característiques d’edat i desenvolupament adequades presentin una actitud òptima i demostrin autonomia en
les tasques del dia a dia. Aquestes sortides queden recollides en un document que el coordinador/a del centre i
el/la responsable familiar han de formalitzar sempre que es faci una sortida.

Organització i privacitat en l’ús dels espais

Els infants i adolescents del recurs, depenent de l’edat i el grau de desenvolupament, han de tenir la intimitat
necessària, intentant que el recurs s’assembli en aquest aspecte a una llar familiar. Amb aquesta finalitat, s’ha
de facilitar l’ús de les habitacions com a espai privat dels infants i adolescents, que les podran utilitzar per
gaudir del seu temps lliure jugant, descansant, llegint o bé realitzant certes activitats com estudiar.

A part d’aquestes necessitats, els infants i adolescents tenen el dret a personalitzar les habitacions, incorporar-
hi elements de decoració propis, etc. Així, al cap de pocs dies de l’arribada, s’utilitzaran elements de decoració
que hagi pogut portar el jove o se’n recolliran alguns que siguin del seu grat (pòsters, fotografies, etc.) i es
realitzarà una activitat de decoració de l’habitació, de manera que s’hi senti tan còmode com sigui possible, per
tal de facilitar un procés d’integració millor.

Valoració psicològica

El psicòleg/psicòloga del recurs realitza una valoració de l’estat psicoemocional de l’infant o adolescent. Es
valora l’orientació, l’estat anímic, el grau de col·laboració, les seves influències des del punt de vista familiar
realitzant un estudi adoptant una perspectiva sistèmica, el grau de col·laboració, certs trets de personalitat,
aspectes cognitius, de pensaments, sentiments i accions que realitza durant aquest període.
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Pautes mèdiques

Basant-se en l’exploració mèdica inicial realitzada, si el/la menor ha de prendre uns medicaments diaris, s’han
de recollir en una fitxa d’informació per tal que l’equip de coordinació i educatiu tingui constància de la
freqüència d’administració.

Aquesta fitxa, de caràcter dinàmic, s’ha d’anar actualitzant en funció de les necessitats relacionades amb
l’àmbit sanitari que vagin sorgint. Alhora, s’hi han de reflectir les cites mèdiques, els informes i les analítiques
de l’infant o adolescent.

Pautes alimentàries

En funció de les particularitats de l’infant o jove, alguns d’ells poden seguir una dieta alimentària especial i
individualitzada.

Registre de telèfons de les famílies

Es tracta d’un document que recull els telèfons de contacte dels familiars dels infants i adolescents que estan
en acollida al centre.

Registre de trucades

Els infants o adolescents poden trucar setmanalment als seus familiars al país d’origen o diàriament als
membres de la família extensa que tenen pel territori. Cada cop que el/la menor d’edat realitza una trucada
telefònica, aquesta queda registrada en un llibre de trucades, on es mostra el nom del familiar, el número de
telèfon i el temps de trucada.

c) Desinternament

Finalment, en el procés de desinternament de l’infant o adolescent del centre, en funció de diverses
casuístiques, s’han d’utilitzar eines com ara:

c.1) Diligència policial (M04)

c.2) Informe de tancament

Es tracta d’un document de valoració de la situació de l’infant o adolescent en què apareixen aspectes
treballats durant la seva estada com ara el pla d’autonomia de la persona i la valoració psicològica i social de
l’infant o adolescent, per tal de garantir una adequada integració sociocomunitària.

5.4 Activitats de participació del centre

Els espais i canals de participació dels infants o adolescents acollits en aquest centre són els que s’exposen a
continuació:

a) Assemblea

És un instrument que afavoreix la implicació dels infants i adolescents en el procés de la seva formació i
ensenyament en la presa de decisions. En aquest espai, a través de la paraula, tenen la possibilitat de
participar en la vida comunitària; poden manifestar opinions, dubtes, suggeriments, queixes, peticions,
propostes, etc., sobre temes relacionats amb el grup de convivència i sobre la vida quotidiana. S’hi han de
tractar temes proposats pels infants i adolescents que convisquin en el recurs.

b) Tutories

S’entén aquesta actuació com la trobada o reunió entre un infant o adolescent i un educador/a de referència,
amb la finalitat d’intercanviar informació, analitzar, orientar o valorar un problema o projecte, debatre un tema
o discutir un assumpte. D’aquesta manera, la tutoria ha de presentar les característiques següents: té caràcter
continu no puntual (cada quinze dies), s’ha de desenvolupar de manera activa i dinàmica, ha d’estar planificada
de manera sistemàtica, ha de suposar un procés d’aprenentatge, requereix la col·laboració entre infant i
educador/a, ha de tenir una perspectiva interdisciplinària i ha de propiciar l’autoorientació.

c) Consell de Centre
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És l’òrgan de participació i representació de tots els membres de la comunitat educativa que componen el
centre. Com a mínim el Consell de Centre ha d’estar constituït pel/per la responsable del recurs, un educador/a
de cada grup educatiu i un/a adolescent de cada grup educatiu. S’hi han de tractar propostes de canvis (o
aclariments en algun aspecte concret) respecte a temes organitzatius, temes referents a la normativa de
funcionament com ara horaris, mesures educatives, etc.

d) Bústia de suggeriments

Constitueix una via perquè els infants i adolescents realitzin suggeriments, peticions o queixes amb relació a
l’organització i funcionament del centre. Aquestes propostes poden ser anònimes o nominatives. Si aquestes
peticions o suggeriments tenen una entitat o importància major i han de ser estudiades de forma més
detinguda poden traslladar-se al Consell de Centre.

5.5 Mecanismes de coordinació

5.5.1 Interns

La coordinació global del centre correspon a la direcció del centre, que ha d’establir diferents reunions amb
els/les professionals per abordar les diferents qüestions relatives al funcionament del centre. Aquestes reunions
s’han de realitzar de manera ordinària amb una periodicitat setmanal i, de manera extraordinària, quan ho
cregui oportú el director/a del centre.

En aquestes reunions s’han de tractar temes generals respecte al centre, línies de treball que marca l’entitat
pública o l’entitat adjudicatària, així com estratègies de treball a seguir o qualsevol aspecte que vulgui aportar
cada membre de l’equip. Aquests temes s’han d’anticipar a totes les persones assistents en un ordre del dia.

Aquestes reunions són d’obligatòria assistència per als membres de l’equip educatiu, excepte en cas de
justificació expressa. Així mateix, és un espai per a la reflexió i el debat en equip, en què es treguin
conclusions generals i directrius de treball comunes per a la millora del centre.

a) Reunions de planificació setmanal

Aquestes reunions s’han de dur a terme un dia a la setmana i hi han de participar la direcció i tots els
professionals del centre. La finalitat d’aquestes reunions és la planificació setmanal de centre pel que fa a les
diferents activitats extraordinàries o no que es plantegin, com per exemple:

   - Visites a recursos sanitaris (metges, revisions, vacunacions, etc.).

   - Visites familiars, comunicacions, etc.

   - Horaris d’activitats extraescolars dels infants o adolescents en recursos externs.

   - Arribades o sortides extraordinàries.

   - Entrevistes amb recursos externs de la zona.

   - Contactes amb els centres escolars.

També s’hi han d’exposar aquells temes relacionats amb els infants i adolescents de manera individualitzada si
és procedent o hi ha algun assumpte que sigui necessari abordar.

b) Coincidència de torn

En cada torn de treball, hi ha d’haver una persona responsable de la intervenció amb els infants i adolescents.

Cada dia, al llarg del període laboral, el personal educatiu ha de recollir una gran quantitat d’informació sobre
cada usuari de l’observació, intervenció directa, etc., de la qual ha de deixar constància a través dels registres
diaris.

La informació que el personal educatiu d’un torn reculli durant aquest període s’ha de traslladar a la resta
d’educadors del seu torn i del següent a través dels canvis de torn.

Aquest canvi de torn, que a primera vista pot semblar un mer tràmit, té una gran importància, ja que és una
forma de coordinació, de transmissió de la informació i de plasmar el treball realitzat i per realitzar, buscant
sempre una intervenció amb els infants i adolescents orientada en la mateixa direcció i sota els mateixos
criteris d’actuació. Els canvis de torn estan guiats pels coordinadors responsables de cada torn, i hi participen
els educadors de les dues franges horàries.

c) Reunions d’equip educatiu, equip tècnic i direcció
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El tutor/a ha de reportar mensualment a l’equip educatiu el seguiment tutorial del projecte individual amb
l’infant o adolescent.

5.5.2 Externs

Per tal de garantir una adequada execució del servei cal destacar la importància de la coordinació amb
diferents recursos externs. Aquesta relació que s’estableixi entre el centre i un determinat recurs o servei pot
ser de dues formes: puntual (encaminada a la resolució d’una gestió concreta o l’obtenció d’una informació
puntual) o estable (ja sigui perquè la seva participació és imprescindible en la cobertura de les necessitats de
l’infant o adolescent o perquè tenen una participació directa en la intervenció que es desenvolupa).

D’aquesta manera, es passa a detallar la coordinació amb cada un dels àmbits:

a) Àmbit institucional. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Aquesta coordinació vindrà primerament determinada per la necessitat de possible informació prèvia a l’ingrés
de cada infant o adolescent al centre, així com un cop hi finalitzi el seu període d’acolliment.

D’altra banda, aquesta coordinació està motivada perquè facilitarà dissenyar i aconseguir els objectius
establerts en els plans d’actuació que s’elaborin amb cada infant acollit, i afavorirà d’aquesta manera la
resolució de les situacions que han motivat l’ingrés o la presa de decisions de mesures alternatives, entre
altres aspectes.

b) Consolats

Des del centre s’ha de mantenir contacte i coordinació amb els consolats del país d’origen dels infants o
adolescents que hi ingressin, per gestionar passaports o documentació que els identifiquin, com a intermediaris
per establir contacte i comunicació amb la família de l’infant o adolescent al país d’origen si n’hi hagués, o
perquè els mateixos infants o adolescents realitzin la sol·licitud de parlar amb els cònsols del seu país.

c) Serveis socials

Si l’adolescent ha estat residint prèviament en un domicili familiar, o se sap que té possibles referents al
territori d’acollida, s’ha de mantenir o en alguns casos de recepció s’ha d’iniciar un contacte amb els serveis
socials municipals. Se’ls ha d’informar de l’ingrés de l’infant o adolescent i s’ha de dur a terme una reunió
convocada amb els tècnics de serveis socials.

Durant tota l’estada de l’adolescent s’ha de mantenir contacte amb els tècnics de serveis socials per informar
de la seva evolució, transmetre dades rellevants sobre la situació personal i familiar i, principalment, compartir
informació i mantenir una línia d’intervenció comuna.

En assolir la majoria d’edat, s’ha de derivar el jove a serveis socials del territori on resideixi.

d) Centres educatius

S’ha de mantenir contacte amb els centres educatius on cada infant o adolescent tingui matrícula, a fi de
realitzar un seguiment de la seva trajectòria, detectar necessitats i així poder proporcionar des del centre un
suport i orientació millors.

S’ha de mantenir una coordinació i col·laboració permanent i eficaç, per tal de poder donar i rebre informació
dels infants o adolescents. Això s’ha de fer en contacte amb els/les professionals del centre educatiu, i el
contacte inicial amb l’IES s’ha d’establir a través d’una entrevista presencial, en què s’han de tractar els
aspectes relatius a la matriculació i les característiques individuals de cada cas. Aquesta primera entrevista
entre els dos centres ha de facilitar l’establiment d’objectius conjunts a treballar en l’àrea acadèmica.

e) Recursos laborals

En el cas dels infants o adolescents que superin l’edat de setze anys i no desitgin continuar la seva formació
acadèmica a l’ESO i/o batxillerat, així com els que, amb dificultats d’aprenentatge o comprensió, optin per una
activitat més orientada a la seva formació professional que a la continuïtat acadèmica, poden cursar programes
de formació i inserció en les modalitats que s’ofereixin en els diferents IES de la zona.

f) Centres de salut o hospitals

El centre s’ha de coordinar amb l’equip de professionals del centre de salut (pediatres, personal d’infermeria,
personal administratiu, etc.) de la zona.

En el moment en què un infant o adolescent ingressi al centre, si no ho fa ja amb els resultats del seu centre
d’emergència, cal mantenir una primera entrevista sobre el seu estat general, antecedents familiars o
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individuals de malalties, al·lèrgies, medicació prescrita, consulta de vacunacions, etc. En cas de valorar-ne la
necessitat, s’ha de derivar al centre de salut de la zona perquè li facin un reconeixement mèdic.

En casos d’especial urgència i gravetat s’ha de traslladar immediatament a l’hospital més proper l’infant o
adolescent en companyia de personal educatiu o directiu, on en el cas que s’hagués d’ingressar s’avisaria, si
n’hi hagués, els familiars, o, si escaigués, l’equip educatiu faria les funcions d’acompanyant.

g) Altres recursos

Des del centre s’ha de mantenir una relació estreta amb altres institucions públiques o entitats, a través de
visites periòdiques i/o contactes telefònics per tal de demanar informació sobre l’oferta pública de serveis
socioculturals i/o lúdics.

h) Comunicació amb la família

L’equip tècnic, amb el suport d’un traductor, en els casos oportuns, ha de comunicar als membres de la família
de l’infant o adolescent la seva valoració global i la informació dels progressos que realitza en els diferents
àmbits vitals. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar amb els dos progenitors, tant el pare com la mare. Aquestes
comunicacions solen establir-se cada dues setmanes o mensualment per tal de mantenir informada la família
del país d’origen i així fer-los partícips de la situació, adoptant un punt de vista sistèmic a l’hora de treballar.

6 Sistema d’informació individualitzat

Els adolescents/joves acollits al Servei de Primera Acollida i Atenció integral han de disposar del seu expedient
individual, que els permeti disposar de la informació necessària per prestar l’atenció requerida en cada moment
del procés.

Aquest expedient ha d’estar protegit d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals,
per tal de garantir la seva confidencialitat.

L’expedient de l’adolescent/jove ha de permetre la continuïtat de la seva atenció integral durant el seu pas pel
sistema de protecció. Per tant, ha de permetre traçar la història de l’adolescent/jove, inclosa l’anterior a
l’ingrés i la que es produeixi durant l’estada al servei.

Així doncs, la documentació que ha de constar a l’expedient de l’adolescent/jove, abans de l’ingrés, durant
l’ingrés i en el desinternament, consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a
la infància i l’adolescència.

Específicament, a títol enunciatiu i com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de
l’adolescent/jove al servei són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’adolescent/jove.

c) Familiar: síntesis avaluatives, informe de l’EAIA, i de l’ETCA.

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, etc.

e) Tutorial: PEIF, registre de tutories, ISEF, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de
visites familiars, etc.

f) Psicopedagogia: informes psicològics, escolars, resolució i dictamen tècnic facultatiu del centre d’atenció a
persones amb discapacitat (CAD), si escau, etc.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, etc.

7 Descripció estructural de l’equipament

Els centres de primera acollida i atenció integral han de tenir unes condicions físiques, materials i
arquitectòniques que s’adaptin a la normativa vigent en cada moment i s’han d’inscriure al RESES.

Per tant, el lloc on s’ubiqui el SPAAI que aporti l’entitat ha de complir els requisits sanitaris, de seguretat,
higiene, accessibilitat, etc., i adaptar les seves condicions tèrmiques i acústiques per garantir la confortabilitat
dels infants i/o adolescents acollits.

La distribució estructural bàsica dels servei experimental de primera acollida i atenció integral per a joves
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migrats sols (SPAAI):

a) Menjador.

b) Sala d’estar - espai TIC i biblioteca.

c) Un despatx per a l’equip educatiu (EE) del centre amb connexions a la xarxa i telèfon i impressora, amb
espai per a arxiu.

d) Zona d’habitacions.

e) Una cuina adequada per preparar els àpats de tota la llar simultàniament.

f) Zona de bugaderia amb rentadora i assecadora.

g) Banys complets: rentamans, vàter i dutxa (el nombre dependrà del nombre d’usuaris de cada servei).

Cada infant ha de disposar, preferentment, de la seva habitació, d’un llit individual, d’un armari amb prou espai
per guardar-hi els seus objectes personals i d’una tauleta de nit.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals i amb relació al servei

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, així com la Convenció sobre els drets de l’infant, aprovada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, el Conveni de 19 d’octubre de
2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret Internacional
Privat.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques, que han de tenir els instruments tècnics específics
del SPAAI, pel que fa a la resposta institucional com a servei i els instruments per al treball individual amb els
infants i adolescents acollits, d’acord amb el que es preveu en aquest annex.

8.1.4 L’entitat a l’inici de l’execució del servei ha de trametre al responsable de la DGAIA el Projecte educatiu,
que haurà de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També hauran de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
del requeriment.

8.1.5 L’entitat a l’inici de l’execució del servei ha de trametre al responsable de la DGAIA el RRI, que haurà de
ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També hauran de ser aprovades les seves modificacions, tant
periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes des del
requeriment.

8.1.6 Durant el primer semestre de l’any, mentre duri l’execució del servei, l’entitat ha de trametre al
responsable de la DGAIA la Programació anual del SPAAI, i l’auditoria amb justificació de totes les despeses
directes i indirectes del servei de l’any anterior, els costos de la qual aniran a càrrec de l’entitat.

8.1.7 L’entitat, a petició del responsable de la DGAIA, ha de trametre la memòria tècnica anual del centre
residencial. També ha de lliurar una auditoria econòmica amb justificació de les despeses directes i indirectes
de la prestació del servei de l’any anterior, els costos de la qual assumirà l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del centre, al responsable de la DGAIA, dins dels terminis
i la periodicitat establerta en aquest annex, el Projecte educatiu i d’intervenció (PEI) de cada infant i/o
adolescent.

8.1.9 L’entitat ha de trametre al responsable de la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat establerta en
aquest annex, l’Informe de seguiment educatiu i familiar (ISEF) de cada infant i/o adolescent.

8.1.10 En especial, l’entitat haurà d’afavorir el procés d’inserció social, educatiu i laboral dels adolescents
acollits promocionant la participació en els esdeveniments i les activitats del territori d’acollida i cercant la
formació més adient que els permeti l’accés al món laboral.
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8.1.11 L’entitat haurà d’aplicar la resta d’indicacions, no especificades en aquest annex, que constin en el
Programa marc per a centres residencials vigent, quan exerceixi la guarda dels infants i/o adolescents, en els
termes que resultin d’aplicació al SPAAI.

8.1.12 L’entitat, mitjançant el director/a i el personal del centre, d’acord amb la vigent circular, elaborada per
la DGAIA, sobre la comunicació de les incidències als centres propis i col·laboradors de la DGAIA i la resta de
normativa a l’efecte vigent, ha de comunicar immediatament a la DGAIA totes i cadascuna de les incidències
d’interès relatives als adolescents, així com el funcionament del centre, i també el subministrament de tota la
informació i documentació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent, en concret, d’acord amb el que estipula la Guia de bones pràctiques per a centres del
Sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Com a mínim, sens perjudici del que disposi la normativa
vigent en matèria d’infància i adolescència, les incidències que han de ser comunicades al responsable de la
DGAIA són:

a) Agressions.

b) Accidents.

c) Urgències mèdiques i/o psiquiàtriques.

d) Denúncies a l’infant i/o l’adolescent.

e) Incidències judicials i/o policials.

f) Incidents greus com ara segrest, conflictes familiars, robatoris, etc.

g) Emergències greus.

h) Incidències greus que requereixin la presència de bombers, forces i cossos de seguretat i/o ambulàncies.

8.1.13 L’entitat estarà obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en
matèria d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als infants i/o
adolescents. Aquesta supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del centre i el
subministrament de tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en
la normativa vigent en matèria de serveis socials.

8.1.14 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que estaran a disposició dels usuaris o
de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a infants i
famílies les adreces i els telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges on es poden dirigir en cas de queixes.

En el mateix lloc visible ha de figurar l’horari del director/a per poder rebre usuaris amb aquesta finalitat.

8.1.15 L’entitat ha de garantir que al centre es disposi d’un expedient propi, amb documentació original, de
cada infant i/o adolescent, permanentment actualitzat, d’acord amb el que estableix aquesta Ordre i, en
especial, amb el detall que consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la
infància i l’adolescència, sens perjudici de la còpia de la documentació incorporada al Sini@.

8.1.16 Els impresos que s’utilitzin al SPAAI i la seva retolació interior i exterior han de ser en llengua catalana,
d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat ha d’emprar normalment
la llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació i en les comunicacions per
megafonia, i també ha d’emprar el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques
o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents tràfic mercantil o
de caràcter administratiu, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si ho
demanen.

8.1.17 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.18 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes detectats en la prestació d’aquest servei.

8.1.19 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.20 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
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d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si pertoca, caldrà
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.21 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions. Té
consideració de tercer en la pòlissa contractada qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat
prenedora de l’assegurança i també de l’entitat assegurada. També tenen la consideració de tercers els infants
i/o adolescents sota la guarda de l’entitat que es causin danys entre ells, així com els treballadors de l’entitat,
pels danys causats entre ells o pels infants i/o adolescents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb una entitat
de reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei d’Inspecció i
Registre, ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de comprovar
l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al responsable
de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en el termini
màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.22 El centre ha de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel Departament de Salut.
Així mateix, l’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les
pràctiques correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

8.1.23 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, circulars o protocols penjats al Portal de
Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.24 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan li ho requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del sistema públic de serveis socials
de Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.25 L’entitat ha de disposar de solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons propis
positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 69/2020, de
14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials podran exigir una solvència mínima superior.

8.1.26 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials podran exigir una solvència mínima superior o inferior.

8.2 Obligacions referides a l’edifici i les instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir l’edifici, que aporta la mateixa entitat, en bones condicions d’ús i
conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir l’edifici, les instal·lacions, els
aparells i altres elements en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.2.3 L’entitat s’ha de fer càrrec de totes les despeses de subministraments, comunicacions i d’altres de
necessàries per a la prestació dels serveis.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal del SPAAI ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures inherents a la seva
qualitat d’empresària i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social,
sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

L’entitat ha de garantir a les persones adscrites a la prestació del servei, durant tota la seva vigència,
l’aplicació i el manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable
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vigent, així com el cobrament puntual de les retribucions.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del centre, per la qual cosa ha de controlar i decidir el més convenient en cas
d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 Per a la prestació del servei de SPAAI l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir
l’horari i els objectius que s’estableixin. La ràtio de personal ha de ser, com a mínim, d’un director/a per servei,
amb un mínim de tres educadors socials per cada deu menors, tres integradors socials o mediadors per cada
deu menors d’edat i un treballador/a social o psicòleg/psicòloga per cada vint menors d’edat. Així, l’equip
educatiu ha d’estar compost per educadors socials titulats i/o habilitats, la jornada setmanal dels quals s’ha
d’ajustar al que preveu el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent.

8.3.4 Els torns horaris han de distribuir-se de manera que assegurin un mínim d’educadors que garanteixi una
atenció adequada dels infants i/o adolescents ingressats.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
reciclatge, sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA als quals aquests professionals tinguin accés.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del centre i l’horari detallat de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos o sempre que ho sol·liciti la DGAIA, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o el document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
presentar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament la persona responsable de la DGAIA de les altes i les baixes del
personal, tant de serveis com de l’equip educatiu, així com de les substitucions. Quan s’escaigui, ha d’acreditar
la titulació exigida del substitut/a.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions dels educadors, i mantenir sempre la ràtio corresponent,
tots els dies de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos dels infants i/o adolescents, tot
respectant els drets laborals dels treballadors.

8.3.9 L’entitat ha de garantir que el centre tingui cobertes les seves necessitats en l’àmbit dels serveis (neteja,
cuina, bugaderia, administració, vigilància), sigui amb personal o amb dispositius d’alarma en el cas del servei
de vigilància i seguretat.

8.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua i d’actualització en les
tècniques d’atenció als infants i/o adolescents per als professionals del centre en els diferents àmbits d’actuació.

8.3.11 L’entitat, a requeriment de la DGAIA, haurà de separar, de l’atenció directa dels infants i adolescents,
els professionals (equip educatiu, equip tècnic, direcció i la resta de personal que tingui contacte amb els
infants i adolescents acollits) del SPAAI, així com la resta de personal voluntari i en pràctiques, en el termini
màxim de vint-i-quatre hores, des de la notificació, quan aquesta valori, encara que sigui preventivament,
d’acord amb l’interès superior de l’infant i/o adolescent, que poden suposar un risc per a llur desenvolupament
integral o llur benestar.

8.3.12 Els possibles costos íntegres derivats d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

8.3.13 L’entitat ha de complir els requisits establerts en aquesta Ordre, així com en la resta de normativa
vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al centre residencial.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència abonarà per a la
prestació del servei es fixarà en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base
per dia/jove.

En cap cas es podrà superar el nombre d’estades màximes mensuals d’acord amb el nombre de places
proveïdes. En cap cas s’abonaran les infraocupacions.

Les necessitats educatives i sanitàries dels infants i adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius oferts per les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a part del
mòdul base, només es podrà sol·licitar en els casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents del
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Departament.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada per part dels usuaris del
centre.

9.2 Facturació

El sistema de facturació serà determinat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 7

Condicions d’execució, en règim de gestió delegada, del Servei experimental de Primera Acollida i Atenció
Integral a joves migrats sols (SPAAI)

1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI) és un servei residencial temporal que proporciona
l’atenció integral als joves migrats sols que arriben al territori, garantint la cobertura de les necessitats
bàsiques d’allotjament, manutenció, cura de la salut i atenció social i psicològica per tal d’aconseguir la seva
integració social amb la plena garantia dels seus drets. Durant l’estada, l’equip tècnic ha de dur a terme la
valoració personal i sociofamiliar de l’adolescent/jove i ha de proposar les mesures més adients en el seu
interès.

Persones destinatàries

La població atesa són adolescents i joves migrats sols menors d’edat (o presumptament menors d’edat) que
arriben a Catalunya i que no tenen o manifesten que no tenen cap familiar al territori.

Es tracta d’usuaris d’entre catorze i disset anys que es troben en una situació d’atenció immediata o de
desemparament preventiu (mesures cautelars) dels quals no es coneix cap adult que pugui fer-se càrrec de la
seva guarda. També aquells joves que compleixin els divuit anys estant ingressats al servei i respecte als quals
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (en endavant, DGAIA) hagi resolt la pròrroga de
mesures assistencials.

Objectius

Prestar la primera acollida proporcionant allotjament, informació, assistència integral i manutenció a persones
menors d’edat estrangeres nouvingudes no acompanyades recentment arribades a Catalunya i procurar la seva
integració social.

Els principals objectius del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral són:

a) Prestar la primera acollida proporcionant allotjament, informació, assistència integral i manutenció a
persones menors d’edat estrangeres nouvingudes no acompanyades recentment arribades a Catalunya.

b) Assumir la guarda d’aquestes persones menors d’edat i exercir les funcions inherents a aquesta guarda,
sota tutela i control de la DGAIA.

c) Realitzar la valoració, l’orientació i la prestació dels suports necessaris per garantir el benestar integral de
l’adolescent/jove acollit.

d) Realitzar l’estudi de la situació personal i sociofamiliar del menor d’edat, així com proposar una mesura
protectora alternativa, si escau.

e) Oferir activitats dirigides a fomentar les habilitats socials i la formació laboral o prelaboral amb l’objectiu
d’assolir una preparació per a la vida adulta que faciliti la integració en la societat d’acollida.
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f) Proporcionar als usuaris les eines i habilitats personals imprescindibles per a la seva permanència o
incorporació als sistemes de formació reglats i/o professionalitzats.

g) Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar.

h) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social,
amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats.

i) Promoure les actuacions dirigides a l’obtenció, renovació i, si escau, custòdia de la documentació de
l’adolescent/jove.

j) Treballar de manera gradual i progressiva el procés d’autonomia en apropar-se la majoria d’edat, mitjançant
un pla de treball individual que permeti desenvolupar les seves potencialitats de cara a obtenir la seva plena
autonomia.

El servei ha d’estar disponible les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l’any.

2 Funcions

Donar informació i acollida als menors d’edat estrangers nouvinguts sense referents familiars arribats a
Catalunya. Les funcions es concreten en, com a mínim, assegurar que els infants o adolescents tenen cobertes
les necessitats bàsiques en el primer moment d’arribada al nostre territori, com ara la higiene, l’alimentació, el
suport afectiu, el vestuari i la salut, i dur a terme una primera valoració per orientar sobre els recursos que
necessitarà cada jove.

Les funcions específiques són:

a) Proporcionar allotjament i manutenció.

b) Esbrinar si hi ha família al territori que pugui acollir l’adolescent/jove, o bé fer un acompanyament del seu
procés i treballar coordinadament amb la resta de serveis, per tal de garantir la inserció en la societat
d’acollida.

c) Facilitar el retorn al país d’origen a petició del menor d’edat, quan les circumstàncies personals i
sociofamiliars ho aconsellin, d’acord amb el seu interès superior, en coordinació amb la resta d’institucions
implicades.

d) Elaborar els informes de proposta de canvi de mesura de protecció, quan així es valori, d’acord amb les
necessitats i amb l’interès superior del menor d’edat.

e) Assessorar els usuaris en tots els aspectes necessaris per a la consecució de la seva autonomia i d’un
funcionament normalitzat de la vida dins la comunitat. Cal prestar-los suport per assolir la plena
independència.

f) Oferir als usuaris un marc de referència afectiva que els proporcioni la seguretat necessària i que potenciï
l’establiment de relacions satisfactòries amb els seus semblants.

g) Promoure les actuacions dirigides a l’obtenció, renovació i, si escau, custòdia de la documentació de
l’adolescent a què fa referència l’annex 1 de la Directriu general 2/2014, de 28 de maig, i la seva addenda de
data 3 de novembre de 2016, i donar suport en la realització de tràmits administratius davant les diferents
institucions.

h) Realitzar l’acompanyament educatiu durant el procés d’assoliment de l’autonomia personal.

i) Potenciar una educació integral pel que fa a les dimensions personal, relacional, laboral i formativa.

j) Fomentar i prioritzar els processos d’aprenentatge dels idiomes del territori d’acollida i d’inserció sociolaboral
de tots els adolescents.

De forma més concreta, aquestes funcions que, amb caràcter més genèric, s’acaben d’esmentar es concreten
en determinades obligacions més específiques inherents a la guarda que ha d’assumir l’entitat proveïdora del
servei. Així doncs, aquesta última ha de:

a) Servir de pont entre l’arribada i la plena autonomia personal dels usuaris.

b) Oferir una alternativa al medi familiar inexistent, i potenciar les relacions amb els possibles familiars i
referents adults residents al país d’acollida i al país d’origen.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.202076/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



c) Realitzar l’acompanyament educatiu durant el procés d’assoliment de l’autonomia personal.

d) Potenciar una educació integral pel que fa a les dimensions personal, relacional, laboral i formativa.

e) Prestar serveis d’allotjament temporal.

f) Incidir d’una manera molt especial en tots els processos d’inserció sociolaboral de tots els usuaris.

L’entitat ha de preparar l’emancipació futura d’aquests menors d’edat en assolir la majoria d’edat d’una manera
gradual i progressiva, a través d’un pla de treball individual que permeti desenvolupar totes les seves
potencialitats de cara a assolir la seva plena autonomia en arribar a la majoria d’edat. Per aquest motiu, ha de
promoure la inserció formativa i/o laboral dels joves i els ha d’acompanyar en el seu procés d’autonomia des
d’un habitatge autònom que comptarà amb la presència contínua d’educadors socials, a la vegada que els
proporcionarà les eines i els recursos necessaris per dur a terme una vida al màxim d’autònoma possible.

3 Organització

D’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, els
centres residencials i d’acolliment han d’orientar la seva organització vers les persones ateses. Així doncs, han
de basar-se en els principis d’individualització, normalització i integració, combinant la qualitat i la calidesa,
possibilitant uns principis coherents amb els objectius del centre.

L’organització del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral de menors d’edat estrangers no acompanyats es
basa en els principis rectors següents:

a) Normalització: la cultura organitzacional del servei ha d’atendre al principi de normalització de la vida
quotidiana, de manera que es proporcionin experiències similars, en el fonamental, a les de qualsevol
adolescent que no es trobi acollit en un centre residencial. S’han d’evitar els signes externs que afavoreixin
l’estigmatització mitjançant l’etiquetatge i la marginació dels infants o adolescents. Així mateix, s’ha de tenir
especial cura de no afavorir situacions de doble desarrelament en l’assistència a joves migrats sols provinents
de circuits migratoris altament precaris. Tot i que la vida a la residència no substitueix la família, s’han de
procurar les experiències i els suports que aquesta normalment ofereix.

b) Ajust: aquest principi consisteix a ajustar les possibilitats reals amb les ideals. Qualsevol pla de mediació ha
de mostrar la realitat de l’individu i projectar-la cap a la realitat normalitzada.

c) Compensació: els beneficis d’un determinat canvi en què s’amplien i potencien el ventall de fortaleses
compensen els dèficits.

d) Coordinació: el centre ha de servir de suport per a la prestació d’altres serveis enquadrats en l’acció social,
dins dels àmbits local i comarcal, sempre que això no afecti l’interès dels infants i adolescents residents. Per
això, cal coordinar l’actuació amb l’equipament local, mancomunal i comarcal de la zona. Són prioritàries les
tasques de coordinació amb la resta de recursos de protecció a la infància i l’adolescència, per tal d’evitar
processos de cronificació de situacions d’inadaptació social, o per afavorir l’acolliment familiar.

e) Vinculació: aquest principi es refereix al manteniment del vincle a l’entorn familiar i comunitari en la mesura
del possible i atenent als interessos de l’infant/adolescent.

f) Comunicació: fa referència a la relació i accessibilitat dels infants i adolescents amb els educadors.

g) Subsidiarietat: el centre ha d’utilitzar els recursos públics en les àrees sanitària i de salut mental, escolar,
d’habitatge, sociocultural, de promoció laboral, de supervisió organitzacional i d’intervenció professional, així
com qualsevol altra que coadjuvi en el benestar dels infants i adolescents. Així mateix, el principi de
subsidiarietat es reflecteix en la utilització de l’acolliment residencial com a última alternativa a la situació
familiar, és a dir, quan no hi hagi una solució menys costosa.

h) Integració: s’ha de procurar la integració dels infants i adolescents que tinguin alguna discapacitat. La seva
incorporació al centre s’ha de realitzar amb criteris d’heterogeneïtat i no per similitud de característiques.

i) Interculturalitat: s’han de treballar la integració i les diferències socioculturals en joves migrats sols, i
afavorir el desenvolupament de ciutadans/anes responsables i tolerants.

Tota l’organització del centre està concebuda per combinar un conjunt de factors, com són l’ordre, la
coordinació vertical i horitzontal, la sinergia grupal entesa com el conjunt de forces individuals per a la
consecució dels objectius comuns, la planificació, l’execució i el control.

D’altra banda, el centre s’organitza a partir d’un conjunt d’òrgans unipersonals i col·lectius l’acció conjunta dels
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quals, en relació amb els recursos materials i formals del recurs, en constitueix el funcionament global.

La raó fonamental del centre entès com a organització és la consecució dels objectius plantejats, i aquesta és
la que determinarà el tipus d’organització i l’estructura i la relació entre els òrgans i l’assignació de tasques a
realitzar.

3.1 Instruments tècnics bàsics del SPAAI

a) Projecte educatiu

En aquest document es recullen els aspectes d’identitat del recurs, els seus principis, la finalitat, els objectius i
la seva estructura organitzativa. És, per tant, un instrument integral que permet dirigir el procés d’acció
educativa i la seva gestió. El Projecte educatiu del servei ha de ser validat per la DGAIA i s’ha de revisar com a
mínim cada tres anys o sempre que ho requereixi l’òrgan competent.

b) Reglament de règim intern (RRI)

Es tracta d’un document d’organització i gestió a mitjà i llarg termini que, juntament amb el Projecte educatiu
del servei, regula l’estructura organitzativa del recurs i el funcionament residencial. Té una vigència de tres
anys. L’òrgan competent de la DGAIA n’ha d’aprovar el contingut i pot instar a modificar-lo, en qualsevol
moment.

Així, el contingut bàsic del RRI ha de ser:

Els òrgans del servei.

Les seves funcions.

La normativa i els criteris del servei.

El procediment de funcionament.

Els drets i deures dels infants i adolescents acollits al servei.

Els calendaris.

Els controls i la supervisió.

Les accions educatives reparadores.

c) Programació anual

La Programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen les
accions que ha de desenvolupar el SPAAI al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent operatives les
accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA perquè la valori durant el
primer trimestre de l’any, i també s’hi ha d’incloure el pressupost econòmic previst.

S’elabora un cop l’any i consisteix en la planificació i la concreció, en el terreny pràctic i en un espai
determinat, de les accions mitjançant les quals es desenvoluparà la vida quotidiana al servei.

d) Memòria anual

La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. Si l’òrgan competent de la DGAIA ho sol·licita, també ha d’incloure la memòria econòmica i/o
auditoria. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta
memòria ha d’incloure indicadors que permetin l’avaluació general del servei.

Conté una síntesi del desenvolupament del projecte, seguint la Programació anual i el Projecte educatiu i
d’intervenció familiar (PEIF) en cas que existeixi, durant l’any en qüestió, així com els resultats avaluats per
l’equip educatiu.

e) Agenda/diari

Constitueix una de les eines més importants de comunicació interna entre els diferents torns de treball de
l’equip educatiu.

f) Sistemes d’informació (Sini@)

De conformitat amb l’article 25 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, la informació i gestió del SPAAI s’integra en
el Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència.
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g) Expedient de l’adolescent/jove

L’aplicació Sini@ és un Sistema d’informació i gestió en infància i l’adolescència, la funció del qual és integrar
totes les dades de protecció i la coordinació administrativa. Aquest sistema permet informar i detectar les
problemàtiques infantils i prevenir el risc social i el desemparament, així com tramitar els expedients dels
infants i adolescents atesos per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) o altres
administracions i entitats en aquelles situacions d’existència de risc social.

Així doncs, a través d’aquesta plataforma es tenen en compte totes les dades relatives a les actuacions i les
mesures d’intervenció respecte als infants i adolescents acollits en els diferents centres dins de Catalunya, de
manera que serveix com a eina principal per a la tramitació, comunicació i informació bidireccional entre el
centre i els organismes implicats en l’atenció i intervenció amb l’infant i adolescent.

Per tant, l’accés a les dades presents dins d’aquest sistema correspon als equips tècnics de l’atenció a la
infància i l’adolescència (EAIA), els equips tècnics de valoració de maltractaments infantils detectats en l’àmbit
sanitari (EVAMI), els membres de l’equip tècnic i directiu del Servei d’Acollida i Atenció Integral (ETCA), els
serveis socials, els organismes policials i l’organisme de fiscalia de justícia juvenil.

3.2 Instruments tècnics pel que fa al treball directe amb els adolescents/joves i les seves famílies

Els elements tècnics per portar a terme aquesta tasca són:

a) El Protocol d’observació (PO).

b) El Projecte educatiu individual (PEI), on quedi inclòs el Projecte d’autonomia individualitzat (PAI).

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) dels PAI.

d) L’Informe proposta (IP).

e) L’Informe de tancament.

a) El Protocol d’observació (PO) és la guia que facilita l’observació de l’adolescent/jove els primers dies d’ingrés
i permet elaborar el Projecte educatiu individual. El PO s’elabora durant els primers trenta dies en què
l’adolescent/jove arriba al SPAAI. És d’ús exclusiu del SPAAI i no és necessari que es faci arribar al servei
especialitzat de protecció a la infància i l’adolescència de la DGAIA.

b) El Projecte educatiu individual és un instrument tècnic que té la funció de facilitar i concretar l’atenció
individualitzada de cada adolescent/jove. Hi han de constar els objectius educatius que es pretenen assolir amb
aquell adolescent/jove, d’acord amb el seu estudi diagnòstic, l’evolució del procés personal i les estratègies
d’intervenció que caldrà utilitzar. El PEI ha de preveure els sistemes d’avaluació de l’acció educativa i de
l’evolució de l’adolescent/jove de manera que es puguin revisar els objectius proposats en funció de la seva
evolució.

L’educador/a referent, a partir de la recollida d’informació de tots els agents implicats i de manera conjunta
amb l’equip, és el responsable de dissenyar els objectius de treball que es visualitzaran al PEI.

Es preveu que es redacti el PEI inicial durant els primers quaranta-cinc dies d’estada de l’adolescent/jove al
SPAAI. Representa l’adaptació i concreció del Pla de treball (elaborat per l’equip derivant del Servei
d’Emergència) a la realitat del servei. Implica els adolescents/joves en el procés educatiu, en la mesura de les
seves possibilitats, i també les famílies quan hi hagi possibilitat de contactar-hi al país d’origen o bé al territori.

El PEI s’elabora anualment i dibuixa el mapa d’objectius a treballar durant el curs. Concreta les seves
estratègies, actuacions, i recursos materials i humans, que permeten l’acció educativa a tots els professionals
del servei.

Un dels aspectes d’especial rellevància i de treball transversal des de l’inici de l’ingrés al servei és
l’acompanyament educatiu independentment de l’edat de l’adolescent/jove. Per això, cal disposar també del
Projecte d’autonomia individualitzat (PAI). Aquest instrument s’ha de dissenyar de manera individualitzada amb
l’adolescent/jove en aquells casos en què tingui una edat igual o superior a catorze anys.

Es tracta d’un projecte consensuat entre els membres de l’equip tècnic i l’adolescent/jove, en què es plantegen
les diferents dimensions d’interès per al projecte: el seu itinerari professional, formatiu, de convivència,
econòmic i laboral, d’acord amb les potencialitats i limitacions de l’adolescent o jove.

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu dels PEI (ITSE) és un document tècnic de revisió del PEI que recull,
de manera semestral, l’evolució de l’adolescent. S’elabora des de l’entitat adjudicatària del servei, i comporta
una avaluació i una valoració del PEI per tal d’ajustar els objectius a les característiques individuals de
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l’adolescent/jove. L’ITSE és una eina que ajuda a avaluar el procés de cada adolescent. En funció de l’ITSE es
renova el PEI i es reflecteix la consecució o no dels objectius que ha de complir l’adolescent. S’ha de
confeccionar semestralment, per tal que l’òrgan competent de protecció hi tingui accés.

Aquest document s’ha d’introduir al Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència (Sini@).

d) L’Informe proposta és l’informe on s’ha de recollir tota la informació rellevant i s’ha d’incloure la proposta de
futur de l’adolescent/jove.

L’Informe proposta (IP) és un document confeccionat pel psicòleg/psicòloga o el treballador/a social, amb la
participació de l’educador/a, i signat per la direcció del servei, que valora la possible situació de
desemparament i la proposta d’assumpció de les funcions tutelars.

L’IP pot proposar un canvi en la situació de l’adolescent usuari del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral,
adreçat a l’Equip Funcional d’Infància (EFI) o a la unitat referent de l’expedient. S’ha de confeccionar a títol
enunciatiu per a propostes de sortida del recurs, canvi de recurs, canvi de mesures de protecció, mesures de
transició a la vida adulta, etc. Aquest document s’ha d’introduir al Sistema d’informació i gestió en infància i
adolescència (Sini@).

e) L’Informe de tancament és un informe que es redacta davant de situacions com ara l’assoliment de la
majoria d’edat del jove i la possible pròrroga, per al tancament de l’expedient assistencial, la marxa de l’infant
o jove del centre cap a un altre territori fora de la gestió de Catalunya, o la decisió del jove major d’edat
d’abandonar el recurs i no ingressar en cap altre centre.

S’hi recull l’avaluació de l’infant o jove des de l’inici de l’ingrés al centre i al llarg de la seva estada i els motius
de justificació del tancament de l’expedient. La informació recollida en aquest document s’ha d’introduir al
sistema del Sini@.

3.3 Altres instruments per al desenvolupament correcte del SPAAI

a) Pla d’actuació conjunta entre l’EAIA i el centre

La coordinació entre el Servei de Primera Acollida i Atenció Integral i l’equip de tècnics especialitzats en el
col·lectiu d’atenció dins de la Direcció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència esdevé una línia d’actuació
imprescindible per establir els punts de partida de la intervenció que es realitza vers el col·lectiu d’infants i
adolescents no acompanyats a partir de la seva derivació a altres recursos residencials ordinaris del sistema de
protecció (CRAE, IPI, pisos 16-18, pisos majors, PIL).

Aspectes rellevants com la temporalitat de les actuacions que defineix la mesura d’acolliment residencial, les
línies de treball i l’actuació conjunta en tots els àmbits (familiar, sociocultural, mèdic i acadèmic), la
comunicació bidireccional entre ambdós organismes, la regulació del règim de visites i trucades amb familiars al
país d’origen i amb família extensa present al territori, les estratègies d’integració en el territori, etc., són clau
per establir un treball diari que garanteixi uns nivells òptims de salut en els diferents àmbits del/de la menor.
Alhora, aquest document es caracteritza per ser dinàmic i revisable en funció de les necessitats del col·lectiu
d’atenció.

b) Informe mèdic

Aquest document sol ser emplenat per l’equip mèdic responsable dels centres d’emergència, encara que en
aquells casos en què l’infant o adolescent ingressa directament a un Servei de Primera Acollida i Atenció
Integral (SPAAI) els responsables del recurs coordinats amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) s’encarreguen
d’elaborar-lo. Un cop el jove ha passat l’exploració i les proves mèdiques pertinents, i s’ha elaborat l’informe,
aquest document s’ha de penjar al sistema Sini@.

c) Projecte personal d’autonomia

Un dels aspectes d’especial rellevància i de treball transversal des de l’inici de l’ingrés al centre és
l’acompanyament educatiu independentment de l’edat de l’infant o adolescent. Aquest instrument s’ha de
dissenyar de manera individualitzada amb cada infant o adolescent quan tingui una edat igual o superior a
catorze anys.

Es tracta d’un projecte consensuat entre els membres de l’equip tècnic i l’infant o adolescent, en el qual es
plantegen les diferents dimensions d’interès per al projecte: el seu itinerari professional, formatiu, de
convivència, econòmic i laboral, d’acord amb les potencialitats i limitacions de l’infant o adolescent.

3.4 Organització de la participació i la dinàmica dels adolescents al SPAAI

La participació de l’adolescent esdevé un instrument clau tant per a l’organització del servei com per a
l’emancipació de la persona jove. Per això, han de tenir-se en compte altres activitats de participació dels
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adolescents:

a) Participació en el procés individual de l’adolescent. Des del moment de la derivació, l’adolescent/jove esdevé
una part activa i participativa del procés, ja que mitjançant la signatura del compromís adquireix uns
compromisos concrets i uns objectius a assolir. També la implicació en el disseny i implementació del PEI
requereix la seva participació mitjançant l’acció del tutor/a.

b) Participació en el Servei de Primera Acollida i Atenció Integral. És un agent clau per recollir la percepció del
servei social que es presta i poder fer les millores pertinents.

c) Participació en la comunitat per a la inclusió social. La dimensió comunitària es recull en el treball
interdisciplinari, el pla de comunicació intern, el programa d’activitats amb l’entorn i el PEI de cada jove, que
ha de recollir quines activitats ha de desenvolupar per tal de garantir la seva inclusió. Més enllà d’això, hi ha
d’haver una participació activa en el territori d’ubicació de l’adolescent, participant en l’exercici dels drets
polítics i civils. Per tal de garantir la participació s’ha d’informar l’adolescent amb un catàleg de recursos i
activitats i organitzar la participació del grup de joves, amb proximitat territorial i amb l’acompanyament de
l’educador/a en aquestes activitats.

d) Assemblea

L’assemblea és un dels vehicles que possibiliten als adolescents i joves la participació real en l’organització i la
dinàmica del SPAAI. Han de tractar-s’hi temes relatius al funcionament de la vida quotidiana i l’organització
que afectin el grup i que no entrin en contradicció amb la normativa establerta ni amb el Projecte educatiu.

Les propostes, idees, queixes, etc., es podran presentar a l’equip educatiu, així com peticions i suggeriments
pel que fa a la modificació de qüestions relatives a la dinàmica quotidiana del servei, de manera puntual o
permanent. Tots els nois i noies assistents hi han de tenir veu i vot.

Es preveuen com a temes habituals de debat l’organització i la presa de responsabilitats envers les tasques
domèstiques, els menús, els conflictes interns, les propostes d’activitats, etc.

Caldrà establir, i així s’haurà de manifestar a l’assemblea dels adolescents i joves, el compromís de la direcció
del SPAAI de donar resposta a les peticions en un sentit o un altre, així com de determinar la vinculació de la
participació en les decisions que els afectin.

Sens perjudici d’això, s’haurà de constituir el Consell de Participació, de conformitat amb el Decret 202/2009,
dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

3.5 Criteris dels horaris generals dels adolescents i joves

L’horari de la vida quotidiana és un element clau per a l’organització. Aporta ordre i ajuda en l’estructura del
dia a dia del servei i és especialment important per a aquells adolescents i joves que estan greument mancats
d’elements estructurants.

L’horari que s’estableix s’adapta a les necessitats i els interessos dels adolescents i joves en els diferents
períodes o dies concrets: escola, vacances, dies de festa o d’activitats extraordinàries. Ha d’incloure la
coordinació necessària interna i externa.

Aquests horaris han de respectar sempre:

a) Les necessitats biològiques dels adolescents i joves, fonamentalment pel que fa a l’alimentació, la higiene i
el repòs.

b) Les necessitats formatives i escolars, establint temps per a l’estudi i/o el reforç escolar.

c) Les necessitats lúdiques i d’esbarjo, per jugar i relacionar-se.

d) La necessitat d’espais per a la relació quotidiana (adolescent/jove, família i equip educatiu).

Les activitats que s’organitzin durant caps de setmana, festius i períodes de vacances han de potenciar al
màxim el contacte entre els adolescents i joves i les seves famílies quan n’hi hagi.

3.6 Relació amb l’entorn

Els adolescents i joves atesos en el SPAAI s’han d’integrar en el seu entorn, participant en activitats lúdiques,
esportives, culturals..., que tinguin lloc a la població o comarca d’acollida.

4 Organigrama i recursos humans
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L’entitat ha de garantir que el Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI) disposi del personal
necessari per atendre correctament els infants i/o adolescents de manera continuada les vint-i-quatre hores
del dia de tots els dies de l’any.

L’organigrama del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral per a infants i/o adolescents estrangers no
acompanyats ve regulada en el Projecte experimental de Servei de Primera Acollida i Atenció Integral de
menors d’edat estrangers no acompanyats dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, de data 19 de setembre de 2017.

Per tal de calcular la ràtio d’educadors de què ha de disposar el centre, s’ha de tenir en compte la jornada
laboral establerta d’acord amb el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. En concret, la ràtio està constituïda per
un director/a responsable, tres educadors socials per cada deu infants o adolescents, tres integradors o
mediadors per cada deu infants o adolescents, i un treballador/a social o psicòleg/psicòloga a per cada vint
infants o adolescents.

El personal d’atenció directa (equip educatiu, equip tècnic i direcció) no pot ser subcontractat.

Els serveis generals, substitutoris de la llar, de bugaderia, cuina, manteniment i neteja s’han de proveir amb
personal que no presti serveis d’atenció directa, sens perjudici de la col·laboració que pugui portar a terme en
aquests àmbits el personal d’atenció directa.

4.1 Recursos humans obligatoris

a) Director/a

El servei ha de disposar d’un director/a professional a jornada completa que ha d’assumir la responsabilitat de
la guarda dels infants i adolescents usuaris del recurs i ha de decidir en última instància qüestions referides a
ells, de qualsevol naturalesa, d’acord amb la normativa vigent quant a les responsabilitats de les guardes dels
infants i/o adolescents del centre.

La direcció del centre ha d’assumir les funcions i responsabilitats bàsiques de la funció directiva: responsabilitat
de l’acció pedagògica, gestió de recursos humans i representació i lideratge.

S’ha d’encarregar de les relacions institucionals del centre amb la DGAIA, realitzant juntament amb l’equip
educatiu la revisió dels casos tant amb la DGAIA com amb altres professionals.

Ha de disposar de titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials. Ha de disposar de llicenciatura o
diplomatura universitària, o grau, preferentment en pedagogia, psicologia o educació social, i ha de tenir
experiència en infància i adolescència en situació de desprotecció i/o alt risc social.

Les seves funcions són les detallades al document “Perfil professional: Responsable de centres residencials
d’acció educativa i centres d’acolliment per a la infància i l’adolescència”, aprovat pel Comitè d’expertes i
experts en formació en l’àmbit de l’acció social en data 27 de novembre de 1998.

El director/a del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral ha d’estar disponible de forma permanent per
atendre i gestionar situacions d’urgència que es puguin produir.

b) Educador/a social

Realitza el treball educatiu amb els infants o adolescents en el marc de la convivència diària, mitjançant la
utilització dels recursos normalitzats de l’entorn comunitari. És el personal base de referència en l’acolliment
residencial.

Cada adolescent ha de disposar d’un referent educatiu estable adult d’entre els educadors del Servei de
Primera Acollida i Atenció Integral, que serà el que en farà un seguiment més directe. Aquest serà el tutor/a
educatiu responsable de la coordinació interna i amb els recursos externs d’acord amb el seu PEI.

Les funcions de l’educador/a referent i de l’equip educatiu són per analogia, en la mesura que sigui possible,
les definides en el document “Perfil professional: Educador/a social en els serveis de centres residencials d’acció
educativa i centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè d’expertes i experts en
formació en l’àmbit de l’acció social en data 14 d’octubre de 2005.

Ha de tenir la formació universitària de diplomatura o grau en educació social o estar habilitat pel col·legi
professional corresponent, preferentment amb experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc i
l’atenció de menors d’edat i immigrants.

c) Treballador/a social

Com a treball complementari a les funcions de l’educador/a social, els usuaris han de disposar de professionals
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del treball social.

Les seves funcions són, a banda de les funcions específiques detallades en aquest annex, per analogia, en la
mesura que sigui possible, les detallades al document “Perfil professional: Titulat universitari en treball social
dels serveis de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè d’expertes i experts en
formació en l’àmbit de l’acció social el 28 de gener de 2010.

d) Psicòleg/psicòloga

Les seves funcions són, a banda de les funcions específiques detallades en aquest annex, per analogia, en la
mesura que sigui possible, les detallades en el document “Perfil professional: Titulat universitari en psicologia
dels serveis de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè d’expertes i experts en
formació en l’àmbit de l’acció social el 28 de gener de 2010.

e) Mediador/a intercultural i integrador/a social

Atès el perfil dels usuaris, el servei ha de disposar d’un mediador/a intercultural que disposi del cicle formatiu
superior d’integració social o bé d’un certificat de professionalitat de mediació comunitària.

Les seves funcions són, per analogia, en la mesura que sigui possible, les detallades a l’Ordre ENS/162/2017,
de 19 de juliol, que regula el cicle formatiu de grau superior d’integració social.   

f) Personal d’administració i serveis

Cada centre residencial ha de comptar amb el personal i els serveis generals (cuina, neteja, manteniment,
vigilància i seguretat, etc.) necessaris en funció dels programes que dugui a terme i de la seva dimensió i
estructura.

4.2 Recursos humans opcionals: altres perfils professionals en funció de les necessitats de les persones ateses.

4.3 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al SPAAI s’ha de dur a terme d’acord amb la Llei 25/2015, de 30 de
juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que disposa la Directriu general d’actuació
1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i adolescents en
situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Així doncs, s’ha de seguir el procediment establert a la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer,
que, entre altres requeriments, regula la necessària aprovació de la Sub-direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, per tal que es pugui efectuar la intervenció de voluntariat proposada pel centre
residencial.

Es fa constar que sempre s’ha d’articular mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat
legalment registrades. No s’admetran col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries en cap cas poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del centre i han de ser supervisades per l’entitat
proveïdora del servei.

b) Persones en pràctiques

Els SPAAI poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents de formacions
relacionades (educadors socials a tots els centres i treballadors socials, pedagogs i psicòlegs als centres
tutoritzats pels equips tècnics). Aquesta col·laboració s’ha d’emmarcar dins del corresponent conveni signat
entre la universitat i l’entitat que gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel/per la professional definit com a responsable
de l’alumne/a, que serà un/una professional del SPAAI. En cap cas els alumnes en pràctiques poden fer-se
càrrec de la gestió ni de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients dels infants i adolescents residents al centre ni treure cap document del centre.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència, aprovada per la DGAIA.

El SPAAI ha de comunicar a la persona responsable de la DGAIA les dades personals dels alumnes en
pràctiques, el seu perfil professional, l’horari de les pràctiques, el tutor/a responsable i la seva disponibilitat
horària, el plantejament inicial del projecte, la tipologia de les activitats a realitzar dins del pla de pràctiques, el
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disseny del programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades al centre en què es duu a
terme el pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

L’entitat té l’obligació d’atendre al SPAAI els adolescents i joves que li siguin confiats pel servei corresponent
de la DGAIA. Els adolescents i joves ingressaran al SPAAI a proposta de la Unitat de Detecció i Prevenció del
Maltractament Infantil (UDEPMI), la unitat de joves migrats sols o el Servei Territorial corresponent.

Atesa la tipologia d’usuaris i la urgència dels ingressos en aquests recursos, no existeix cap criteri d’exclusió.

Els criteris de funcionament dels serveis residencials de la DGAIA envers els adolescents i joves acollits estan
detallats a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

5.1 Línies d’intervenció

Per al correcte desenvolupament i execució del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral l’entitat ha de:

   p) Responsabilitzar-se de les incorporacions i derivacions dels usuaris, així com dels seus processos
educatius, assumint-ne la guarda per delegació de la DGAIA.

   q) Informar cada usuari del funcionament del projecte i de la temporalitat del recurs.

   r) Recollir la informació general sobre els usuaris per poder-los oferir una atenció més adequada.

   s) Observar la conducta dels usuaris i incidir sobre els seus hàbits mentre duri la seva atenció.

   t) Orientar-los individualment i fomentar la seva integració i convivència en els grups socials en què es
relacionen.

   u) Elaborar i avaluar el Projecte migratori i estudiar la seva situació personal i familiar, i proposar la
declaració de desemparament i, si escau, les mesures alternatives que dins el sistema de protecció siguin més
adients per a l’atenció del/de la menor d’edat nouvingut.

   v) Elaborar el Projecte d’autonomia individualitzat de cada usuari.

   w) Motivar l’usuari perquè participi activament en el seu Projecte d’autonomia.

   x) Emprar els recursos interns i externs per tal de treballar les habilitats necessàries per a la total inserció
sociolaboral dels menors d’edat nouvinguts.

   y) Fer complir als usuaris les normes de funcionament del servei.

   z) Mantenir una presència activa i constant i intervenir per solucionar les situacions conflictives que es
produeixin amb finalitat educativa, tot adoptant les decisions que es creguin oportunes.

   aa) Proporcionar un àmbit acollidor i tranquil que afavoreixi la seguretat dels usuaris.

   bb) Acompanyar els usuaris en les gestions que calgui.

   cc) Informar la DGAIA de les incidències rellevants que s’observin durant el temps de vigència del servei.

   dd) Col·laborar amb la DGAIA en la coordinació de les gestions necessàries per a l’atenció dels usuaris.

5.2 Els eixos transversals del SPAAI que han de ser presents en el seu funcionament general són:

a) Orientació cap a l’empoderament de l’adolescent/jove en situació de desemparament.

b) Intervenció orientada a fomentar l’adquisició dels hàbits necessaris per a la preparació cap a l’autonomia,
així com la formació necessària.

c) Orientació clara cap al foment de les pròpies capacitats i l’autonomia.

Aquests eixos s’han de treballar partint dels aspectes següents:

a) Temporalitat. Ve determinada per l’edat.

b) Participació. Implicació de l’adolescent/jove en el seu Projecte vital.

c) Treball en xarxa, per tal de facilitar la integració de l’adolescent a l’entorn d’acollida, fomentant la

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.202084/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



participació activa en totes les activitats i vinculant-lo als recursos del territori.

5.3 Les eines organitzatives destacades en aquest document s’emmarquen dins de les tres principals etapes del
procés del/de la menor, que són l’ingrés al recurs, l’estada al llarg dels mesos en aquest recurs i el
desinternament:

a) Ingrés

Durant la primera fase d’acollida de l’infant o adolescent al servei s’utilitzen les eines següents:

a.1) Diligència

És el document que firmen els acompanyants de l’adolescent, que solen ser els agents de seguretat o membres
de la UDEPMI, i, d’altra banda, la persona que presenta el càrrec de director/a o el coordinador/a del recurs
que rep l’infant o adolescent en la seva arribada.

La fitxa mostra principalment el nom complet de l’infant o adolescent, juntament amb el número de protecció i
la seva edat, així com el centre o les dependències provincials on ha estat prèviament.

a.2) Protocol d’acollida

Aquest protocol de rebuda és una eina de treball que permetrà donar seguretat als i les professionals que
realitzen l’acollida de l’infant o adolescent.

Durant aquesta primera trobada, s’ha d’acollir l’infant o adolescent en diferents aspectes, observant els seus
comportaments verbals i no verbals per donar-los la solució oportuna i resoldre els dubtes que li puguin sorgir.
Per tant, amb aquest primer contacte s’ha de realitzar una observació activa (ajudant-se amb el sistema de
registre establert per a això) del seu estat físic i emocional, asserenant-lo i contenint-lo emocionalment en els
casos necessaris, per tal d’afavorir la seva integració, orientant en el context i aclarint-li els dubtes.

En els casos que es requereixi, en el protocol d’acollida hi ha d’intervenir un/a professional amb coneixements
en àrab o en la llengua del país d’origen que correspongui, i s’han de treballar els aspectes esmentats a
continuació.

a.3) Dossier d’ingrés

L’educador/a tutor/a, o una altra persona professional que es designi, li ha d’ensenyar on es troba la
informació (tauler) relativa a la normativa de funcionament i els horaris que estructuren la dinàmica del recurs.

a.4) Registre de les seves pertinences

Quan l’infant o adolescent arribi al recurs, se li ha de demanar que mostri les seves pertinences peces de roba,
objectes de valor (com ara el mòbil, rellotge, cadenes, polseres o anells, ulleres de sol, etc.) i s’han de
registrar en un document. Aquest registre s’inclou en la carpeta de l’infant o adolescent juntament amb la
documentació d’ingrés al recurs.

Pel que fa a les peces de roba, en cas que no estiguin en condicions o que siguin insuficients, se li ha de
proporcionar tot el que sigui necessari.

a.5) Registre dels diners

Quan l’infant o adolescent arriba al recurs, en cas que tingui diners, es registren en un document que es
guarda a la seva carpeta juntament amb la documentació d’entrada.

a.6) Entrega del material bàsic

Se li proporciona el material bàsic, configurat per un conjunt de roba de temporada, un pijama, un kit bàsic de
neteja, unes sabatilles i una tovallola, a part d’altres imprescindibles en funció de la temporada i les
necessitats.

a.7) Document de responsabilitat de la roba

Se li proporciona a l’infant o adolescent un document que ha de firmar segons el qual tota la seva roba és
marcada amb un codi personal, però el centre no se’n fa càrrec si es perd, tret de situacions especials.

b) Estada

b.1) Projecte educatiu (PEI i Informe de seguiment educatiu).

b.2) Planificació i avaluació de l’atenció socioeducativa integrada al PEI.
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b.3) Continguts treballats a la tutoria d’acord amb el que s’estableix al PEI.

b.4) Vida quotidiana

Ús educatiu de la normativa, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, i el que s’estipula al Projecte
educatiu i al RRI.

Establiment del vincle i acompanyament.

Atenció i promoció de la salut.

Promoció de l’autonomia.

Formació acadèmica: millora del rendiment escolar.

Formació prelaboral i inserció laboral: disseny de l’itinerari formatiu i laboral.

Educació en el lleure i relacions amb l’entorn: utilització dels recursos de lleure i d’esport de l’entorn
comunitari.

Relació amb la família: fomentar el contacte amb la família al país d’origen i fer recerca activa de possibles
familiars al territori.

b.5) Gestió de riscos de l’adolescent/jove

Valoració de riscos.

Escapoliments i no retorns.

Contenció davant el conflicte.

Prevenció de comportaments abusius entre iguals.

Prevenció del consum de tòxics.

S’han de comunicar els incidents greus i/o les incidències sanitàries urgents tant al tutor/a i/o familiars com als
agents tècnics que intervenen en el cas. S’ha d’exposar l’incident i la relació dels fets, les intervencions que
s’han dut a terme i l’avaluació, seguint els criteris de la DGAIA.

b.6) Protecció dels drets de l’infant, de l’adolescent i de la família: dret de l’infant i/o adolescent a la informació
sobre el propi procés, en funció de la seva edat i capacitat, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig.

Durant l’estada al centre, es fa ús de les eines següents:

Les sortides educatives i autònomes: les sortides educatives i autònomes dels infants o adolescents tenen
l’objectiu de fomentar la seva participació en la comunitat, a través d’activitats educatives, socials, culturals i
d’oci, i es poden desenvolupar de forma grupal i amb supervisió educativa o bé de manera autònoma.

Sortides educatives: tots els infants i adolescents residents en aquest recurs tenen dret a gaudir d’aquest tipus
de sortides.

L’infant o adolescent ha de gaudir d’aquest tipus de sortides juntament amb el personal educatiu i els seus
companys del recurs, i s’han de programar tenint en compte les consideracions següents: queda prohibit
comprar amb els diners del personal educatiu qualsevol tipus d’aliment o objecte als usuaris, només es podran
comprar amb els diners que siguin lliurats pel recurs amb el previ consentiment dels seus responsables. Els
infants i adolescents que disposin de diners aconseguits de la seva assignació setmanal podran comprar-se
algun aliment (tipus llaminadura), però s’incentivaran les alternatives saludables.

Sortides autònomes: només podran gaudir de sortides autònomes aquells infants i adolescents que per
característiques d’edat i desenvolupament adequades presentin una actitud òptima i demostrin autonomia en
les tasques del dia a dia. Aquestes sortides queden recollides en un document que el coordinador/a del centre i
el/la responsable familiar han de formalitzar sempre que es faci una sortida.

Organització i privacitat en l’ús dels espais

Els infants i adolescents del recurs, depenent de l’edat i el grau de desenvolupament, han de tenir la intimitat
necessària, intentant que el recurs s’assembli en aquest aspecte a una llar familiar. Amb aquesta finalitat, s’ha
de facilitar l’ús de les habitacions com a espai privat dels infants i adolescents, que les podran utilitzar per
gaudir del seu temps lliure jugant, descansant, llegint o bé realitzant certes activitats com estudiar.
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A part d’aquestes necessitats, els infants i adolescents tenen el dret a personalitzar les habitacions, incorporar-
hi elements de decoració propis, etc. Així, al cap de pocs dies de l’arribada, s’utilitzaran elements de decoració
que hagi pogut portar el jove o se’n recolliran alguns que siguin del seu grat (pòsters, fotografies, etc.) i es
realitzarà una activitat de decoració de l’habitació, de manera que s’hi senti tan còmode com sigui possible, per
tal de facilitar un procés d’integració millor.

Valoració psicològica

El psicòleg/psicòloga del recurs realitza una valoració de l’estat psicoemocional de l’infant o adolescent. Es
valora l’orientació, l’estat anímic, el grau de col·laboració, les seves influències des del punt de vista familiar
realitzant un estudi adoptant una perspectiva sistèmica, el grau de col·laboració, certs trets de personalitat,
aspectes cognitius, de pensaments, sentiments i accions que realitza durant aquest període.

Pautes mèdiques

Basant-se en l’exploració mèdica inicial realitzada, si el/la menor ha de prendre uns medicaments diaris, s’han
de recollir en una fitxa d’informació per tal que l’equip de coordinació i educatiu tingui constància de la
freqüència d’administració.

Aquesta fitxa, de caràcter dinàmic, s’ha d’anar actualitzant en funció de les necessitats relacionades amb
l’àmbit sanitari que vagin sorgint. Alhora, s’hi han de reflectir les cites mèdiques, els informes i les analítiques
de l’infant o adolescent.

Pautes alimentàries

En funció de les particularitats de l’infant o jove, alguns d’ells poden seguir una dieta alimentària especial i
individualitzada.

Registre de telèfons de les famílies

Es tracta d’un document que recull els telèfons de contacte dels familiars dels infants i adolescents que estan
en acollida al centre.

Registre de trucades

Els infants o adolescents poden trucar setmanalment als seus familiars al país d’origen o diàriament als
membres de la família extensa que tenen pel territori. Cada cop que el/la menor d’edat realitza una trucada
telefònica, aquesta queda registrada en un llibre de trucades, on es mostra el nom del familiar, el número de
telèfon i el temps de trucada.

c) Desinternament

Finalment, en el procés de desinternament de l’infant o adolescent del centre, en funció de diverses
casuístiques, s’han d’utilitzar eines com ara:

c.1) Diligència policial (M04).

c.2) Informe de tancament

Es tracta d’un document de valoració de la situació de l’infant o adolescent en què apareixen aspectes
treballats durant la seva estada com ara el pla d’autonomia de la persona i la valoració psicològica i social de
l’infant o adolescent, per tal de garantir una adequada integració sociocomunitària.

5.4 Activitats de participació del centre

Els espais i canals de participació dels infants o adolescents acollits/ides en aquest centre són els que
s’exposen a continuació:
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a) Assemblea

És un instrument que afavoreix la implicació dels infants i adolescents en el procés de la seva formació i
ensenyament en la presa de decisions. En aquest espai, a través de la paraula, tenen la possibilitat de
participar en la vida comunitària; poden manifestar opinions, dubtes, suggeriments, queixes, peticions,
propostes, etc., sobre temes relacionats amb el grup de convivència i sobre la vida quotidiana. S’hi han de
tractar temes proposats pels infants i adolescents que convisquin en el recurs.

b) Tutories

S’entén aquesta actuació com la trobada o reunió entre un infant o adolescent i un educador/a de referència,
amb la finalitat d’intercanviar informació, analitzar, orientar o valorar un problema o projecte, debatre un tema
o discutir un assumpte. D’aquesta manera, la tutoria ha de presentar les característiques següents: té caràcter
continu no puntual (cada quinze dies), s’ha de desenvolupar de manera activa i dinàmica, ha d’estar planificada
de manera sistemàtica, ha de suposar un procés d’aprenentatge, requereix la col·laboració entre infant i
educador/a, ha de tenir una perspectiva interdisciplinària i ha de propiciar l’autoorientació.

c) Consell de Centre

És l’òrgan de participació i representació de tots els membres de la comunitat educativa que componen el
centre. Com a mínim el Consell de Centre ha d’estar constituït pel/per la responsable del recurs, un educador/a
de cada grup educatiu i un/a adolescent de cada grup educatiu. S’hi han de tractar propostes de canvis (o
aclariments en algun aspecte concret) respecte a temes organitzatius, temes referents a la normativa de
funcionament com ara horaris, mesures educatives, etc.

d) Bústia de suggeriments

Constitueix una via perquè els infants i adolescents realitzin suggeriments, peticions o queixes amb relació a
l’organització i funcionament del centre. Aquestes propostes poden ser anònimes o nominatives. Si aquestes
peticions o suggeriments tenen una entitat o importància major i han de ser estudiades de forma més
detinguda poden traslladar-se al Consell de Centre.

5.5 Mecanismes de coordinació

5.5.1 Interns

La coordinació global del centre correspon a la direcció del centre, que ha d’establir diferents reunions amb els
professionals per abordar les diferents qüestions relatives al funcionament del centre. Aquestes reunions s’han
de realitzar de manera ordinària amb una periodicitat setmanal i, de manera extraordinària, quan ho cregui
oportú el director/a del centre.

En aquestes reunions s’han de tractar temes generals respecte al centre, línies de treball que marca l’entitat
pública o l’entitat adjudicatària, així com estratègies de treball a seguir o qualsevol aspecte que vulgui aportar
cada membre de l’equip. Aquests temes s’han d’anticipar a totes les persones assistents en un ordre del dia.

Aquestes reunions són d’obligatòria assistència per als membres de l’equip educatiu, excepte en cas de
justificació expressa. Així mateix, és un espai per a la reflexió i el debat en equip, en què es treguin
conclusions generals i directrius de treball comunes per a la millora del centre.

a) Reunions de planificació setmanal

Aquestes reunions s’han de dur a terme un dia a la setmana i hi han de participar la direcció i tots els
professionals del centre. La finalitat d’aquestes reunions és la planificació setmanal de centre pel que fa a les
diferents activitats extraordinàries o no que es plantegin, com per exemple:

   - Visites a recursos sanitaris (metges, revisions, vacunacions, etc.).

   - Visites familiars, comunicacions, etc.

   - Horaris d‘activitats extraescolars dels infants o adolescents en recursos externs.

   - Arribades o sortides extraordinàries.

   - Entrevistes amb recursos externs de la zona.

   - Contactes amb els centres escolars.

També s’hi han d’exposar aquells temes relacionats amb els infants i adolescents de manera individualitzada si
és procedent o hi ha algun assumpte que sigui necessari abordar.
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b) Coincidència de torn

En cada torn de treball, hi ha d’haver una persona responsable de la intervenció amb els infants i adolescents.

Cada dia, al llarg del període laboral, el personal educatiu ha de recollir una gran quantitat d’informació sobre
cada usuari de l’observació, intervenció directa, etc., de la qual ha de deixar constància a través dels registres
diaris.

La informació que el personal educatiu d’un torn reculli durant aquest període s’ha de traslladar a la resta
d’educadors del seu torn i del següent a través dels canvis de torn.

Aquest canvi de torn, que a primera vista pot semblar un mer tràmit, té una gran importància, ja que és una
forma de coordinació, de transmissió de la informació i de plasmar el treball realitzat i per realitzar, buscant
sempre una intervenció amb els infants i adolescents orientada en la mateixa direcció i sota els mateixos
criteris d’actuació. Els canvis de torn estan guiats pels coordinadors responsables de cada torn, i hi participen
els educadors de les dues franges horàries.

c) Reunions d’equip educatiu, equip tècnic i direcció

El tutor/a ha de reportar mensualment a l’equip educatiu el seguiment tutorial del projecte individual amb
l’infant o adolescent.

5.5.2 Externs

Per tal de garantir una adequada execució del servei cal destacar la importància de la coordinació amb
diferents recursos externs. Aquesta relació que s’estableixi entre el centre i un determinat recurs o servei pot
ser de dues formes: puntual (encaminada a la resolució d’una gestió concreta o l’obtenció d’una informació
puntual) o estable (ja sigui perquè la seva participació és imprescindible en la cobertura de les necessitats de
l’infant o adolescent o perquè tenen una participació directa en la intervenció que es desenvolupa).

D’aquesta manera, es passa a detallar la coordinació amb cada un dels àmbits:

a) Àmbit institucional. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Aquesta coordinació vindrà primerament determinada per la necessitat de possible informació prèvia a l’ingrés
de cada infant o adolescent al centre, així com un cop hi finalitzi el seu període d’acolliment.

D’altra banda, aquesta coordinació està motivada perquè facilitarà dissenyar i aconseguir els objectius
establerts en els plans d’actuació que s’elaborin amb cada infant acollit, i afavorirà d’aquesta manera la
resolució de les situacions que han motivat l’ingrés o la presa de decisions de mesures alternatives, entre
altres aspectes.

b) Consolats

Des del centre s’ha de mantenir contacte i coordinació amb els consolats del país d’origen dels infants o
adolescents que hi ingressin, per gestionar passaports o documentació que els identifiquin, com a intermediaris
per establir contacte i comunicació amb la família de l’infant o adolescent al país d’origen si n’hi hagués, o
perquè els mateixos infants o adolescents realitzin la sol·licitud de parlar amb els cònsols del seu país.

c) Serveis socials

Si l’adolescent ha estat residint prèviament en un domicili familiar, o se sap que té possibles referents al
territori d’acollida, s’ha de mantenir o en alguns casos de recepció s’ha d’iniciar un contacte amb els serveis
socials municipals. Se’ls ha d’informar de l’ingrés de l’infant o adolescent i s’ha de dur a terme una reunió
convocada amb els tècnics de serveis socials.

Durant tota l’estada de l’adolescent s’ha de mantenir contacte amb els tècnics de serveis socials per informar
de la seva evolució, transmetre dades rellevants sobre la situació personal i familiar i, principalment, compartir
informació i mantenir una línia d’intervenció comuna.

En assolir la majoria d’edat, s’ha de derivar el jove a serveis socials del territori on resideixi.

d) Centres educatius

S’ha de mantenir contacte amb els centres educatius on cada infant o adolescent tingui matrícula, a fi de
realitzar un seguiment de la seva trajectòria, detectar necessitats i així poder proporcionar des del centre un
suport i orientació millors.

S’ha de mantenir una coordinació i col·laboració permanent i eficaç, per tal de poder donar i rebre informació
dels infants o adolescents. Això s’ha de fer en contacte amb els professionals del centre educatiu, i el contacte
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inicial amb l’IES s’ha d’establir a través d’una entrevista presencial, en què s’han de tractar els aspectes
relatius a la matriculació i les característiques individuals de cada cas. Aquesta primera entrevista entre els dos
centres ha de facilitar l’establiment d’objectius conjunts a treballar en l’àrea acadèmica.

e) Recursos laborals

En el cas dels infants o adolescents que superin l’edat de setze anys i no desitgin continuar la seva formació
acadèmica a l’ESO i/o batxillerat, així com els que, amb dificultats d’aprenentatge o comprensió, optin per una
activitat més orientada a la seva formació professional que a la continuïtat acadèmica, poden cursar programes
de formació i inserció en les modalitats que s’ofereixin en els diferents IES de la zona.

f) Centres de salut o hospitals

El centre s’ha de coordinar amb l’equip de professionals del centre de salut (pediatres, personal d’infermeria,
personal administratiu, etc.) de la zona.

En el moment en què un infant o adolescent ingressi al centre, si no ho fa ja amb els resultats del seu centre
d’emergència, cal mantenir una primera entrevista sobre el seu estat general, antecedents familiars o
individuals de malalties, al·lèrgies, medicació prescrita, consulta de vacunacions, etc. En cas de valorar-ne la
necessitat, s’ha de derivar al centre de salut de la zona perquè li facin un reconeixement mèdic.

En casos d’especial urgència i gravetat s’ha de traslladar immediatament a l’hospital més proper l’infant o
adolescent en companyia de personal educatiu o directiu, on en el cas que s’hagués d’ingressar s’avisaria, si
n’hi hagués, els familiars, o, si escaigués, l’equip educatiu faria les funcions d’acompanyant.

g) Altres recursos

Des del centre s’ha de mantenir una relació estreta amb altres institucions públiques o entitats, a través de
visites periòdiques i/o contactes telefònics per tal de demanar informació sobre l’oferta pública de serveis
socioculturals i/o lúdics.

h) Comunicació amb la família

L’equip tècnic, amb el suport d’un traductor, en els casos oportuns, ha de comunicar als membres de la família
de l’infant o adolescent la seva valoració global i la informació dels progressos que realitza en els diferents
àmbits vitals. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar amb els dos progenitors, tant el pare com la mare. Aquestes
comunicacions solen establir-se cada dues setmanes o mensualment per tal de mantenir informada la família
del país d’origen i així fer-los partícips de la situació, adoptant un punt de vista sistèmic a l’hora de treballar.

6 Sistema d’informació individualitzat

Els adolescents/joves acollits al Servei de Primera Acollida i Atenció integral han de disposar del seu expedient
individual, que els permeti disposar de la informació necessària per prestar l’atenció requerida en cada moment
del procés.

Aquest expedient ha d’estar protegit d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals,
per tal de garantir la seva confidencialitat.

L’expedient de l’adolescent/jove ha de permetre la continuïtat de la seva atenció integral durant el seu pas pel
sistema de protecció. Per tant, ha de permetre traçar la història de l’adolescent/jove, inclosa l’anterior a
l’ingrés i la que es produeixi durant l’estada al servei.

Així doncs, la documentació que ha de constar a l’expedient de l’adolescent/jove, abans de l’ingrés, durant
l’ingrés i en el desinternament, consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a
la infància i l’adolescència.

Específicament, a títol enunciatiu i com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de
l’adolescent/jove al servei són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’adolescent/jove.

c) Familiar: síntesis avaluatives, informe de l’EAIA, i de l’ETCA.

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, etc.

e) Tutorial: PEIF, registre de tutories, ISEF, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de
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visites familiars, etc.

f) Psicopedagogia: informes psicològics, escolars, resolució i dictamen tècnic facultatiu del centre d’atenció a
persones amb discapacitat (CAD), si escau, etc.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, etc.

7 Obligacions de l’entitat

7.1 Obligacions generals i amb relació al servei

7.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

7.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, així com la Convenció sobre els drets de l’infant, aprovada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, el Conveni de 19 d’octubre de
2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret Internacional
Privat.

7.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques, que han de tenir els instruments tècnics específics
del SPAAI, pel que fa a la resposta institucional com a servei i els instruments per al treball individual amb els
infants i adolescents acollits, d’acord amb el que es preveu en aquest annex.

7.1.4 L’entitat a l’inici de l’execució del servei ha de trametre al responsable de la DGAIA el Projecte educatiu,
que haurà de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També hauran de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
del requeriment.

7.1.5 L’entitat a l’inici de l’execució del servei ha de trametre al responsable de la DGAIA el RRI, que haurà de
ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També hauran de ser aprovades les seves modificacions, tant
periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes des del
requeriment.

7.1.6 Durant el primer semestre de l’any, mentre duri l’execució del servei, l’entitat ha de trametre al
responsable de la DGAIA la Programació anual del SPAAI, i l’auditoria amb justificació de totes les despeses
directes i indirectes del servei de l’any anterior, els costos de la qual aniran a càrrec de l’entitat.

7.1.7 L’entitat, a petició del responsable de la DGAIA, ha de trametre la memòria tècnica anual del centre
residencial. També ha de lliurar una auditoria econòmica amb justificació de les despeses directes i indirectes
de la prestació del servei de l’any anterior, els costos de la qual assumirà l’entitat.

7.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del centre, al responsable de la DGAIA, dins dels terminis
i la periodicitat establerta en aquest annex, el Projecte educatiu i d’intervenció (PEI) de cada infant i/o
adolescent.

7.1.9 L’entitat ha de transmetre al responsable de la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat establerta en
aquest annex, l’Informe de seguiment educatiu i familiar (ISEF) de cada infant i/o adolescent.

7.1.10 En especial, l’entitat haurà d’afavorir el procés d’inserció social, educatiu i laboral dels adolescents
acollits promocionant la participació en els esdeveniments i les activitats del territori d’acollida i cercant la
formació més adient que els permeti l’accés al món laboral.

7.1.11 L’entitat haurà d’aplicar la resta d’indicacions, no especificades en aquest annex, que constin en el
Programa marc per a centres residencials vigent, quan exerceixi la guarda dels infants i/o adolescents, en els
termes que resultin d’aplicació al SPAAI.

7.1.12 L’entitat, mitjançant el director/a i el personal del centre, d’acord amb la vigent circular, elaborada per
la DGAIA, sobre la comunicació de les incidències als centres propis i col·laboradors de la DGAIA i la resta de
normativa a l’efecte vigent, ha de comunicar immediatament a la DGAIA totes i cadascuna de les incidències
d’interès relatives als adolescents, així com el funcionament del centre, i també el subministrament de tota la
informació i documentació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent, en concret, d’acord amb el que estipula la Guia de bones pràctiques per a centres del
Sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Com a mínim, sens perjudici del que disposi la normativa
vigent en matèria d’infància i adolescència, les incidències que han de ser comunicades al responsable de la

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.202091/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



DGAIA són:

a) Agressions.

b) Accidents.

c) Urgències mèdiques i/o psiquiàtriques.

d) Denúncies a l’infant i/o l’adolescent.

e) Incidències judicials i/o policials.

f) Incidents greus com ara segrest, conflictes familiars, robatoris, etc.

g) Emergències greus.

h) Incidències greus que requereixin la presència de bombers, forces i cossos de seguretat i/o ambulàncies.

7.1.13 L’entitat estarà obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en
matèria d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als infants i/o
adolescents. Aquesta supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del centre i el
subministrament de tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en
la normativa vigent en matèria de serveis socials.

7.1.14 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que estaran a disposició dels usuaris o
de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a infants i
famílies les adreces i els telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges on es poden dirigir en cas de queixes.

En el mateix lloc visible ha de figurar l’horari del director/a per poder rebre usuaris amb aquesta finalitat.

7.1.15 L’entitat ha de garantir que al centre es disposi d’un expedient propi, amb documentació original, de
cada infant i/o adolescent, permanentment actualitzat, d’acord amb el que estableix aquesta Ordre i, en
especial, amb els detalls que consten a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la
infància i l’adolescència, sens perjudici de la còpia de la documentació incorporada al Sini@.

7.1.16 Els impresos que s’utilitzin al SPAAI i la seva retolació interior i exterior han de ser en llengua catalana,
d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat ha d’emprar normalment
la llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació i en les comunicacions per
megafonia, i també ha d’emprar el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques
o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents tràfic mercantil o
de caràcter administratiu, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si ho
demanen.

7.1.17 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

7.1.18 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes detectats en la prestació d’aquest servei.

7.1.19 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.1.20 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si pertoca, caldrà
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

7.1.21 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions. Té
consideració de tercer en la pòlissa contractada qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat
prenedora de l’assegurança i també de l’entitat assegurada. També tenen la consideració de tercers els infants
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i/o adolescents sota la guarda de l’entitat que es causin danys entre ells, així com els treballadors de l’entitat,
pels danys causats entre ells o pels infants i/o adolescents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb una entitat
de reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei d’Inspecció i
Registre, ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de comprovar
l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al responsable
de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en el termini
màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

7.1.22 El centre ha de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel Departament de Salut.
Així mateix, l’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les
pràctiques correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

7.1.23 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, circulars o protocols penjats al Portal de
Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.1.24 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan li ho requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del sistema públic de serveis socials
de Catalunya, segons el model oficial vigent.

7.1.25 L’entitat ha de disposar de solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons propis
positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 69/2020, de
14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte de la gestió delegada, les convocatòries públiques de provisió
de serveis socials podran exigir una solvència mínima superior.

7.1.26 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte de la gestió delegada, les convocatòries públiques de provisió
de serveis socials podran exigir una solvència mínima superior o inferior.

7.2 Obligacions referides a l’edifici i les instal·lacions

7.2.1 L’entitat es compromet a mantenir l’edifici, que aporta la mateixa entitat, en bones condicions d’ús i
conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

7.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir l’edifici, les instal·lacions, els
aparells i altres elements en perfecte estat de conservació i en funcionament.

7.2.3 L’entitat s’ha de fer càrrec de totes les despeses de subministraments, comunicacions i d’altres de
necessàries per a la prestació dels serveis.

7.3 Obligacions en matèria de personal

7.3.1 El personal del SPAAI ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures inherents a la seva
qualitat d’empresària i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social,
sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

L’entitat ha de garantir a les persones adscrites a la prestació del servei, durant tota la seva vigència,
l’aplicació i el manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable
vigent, així com el cobrament puntual de les retribucions.

7.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del centre, per la qual cosa ha de controlar i decidir el més convenient en cas
d’incompliment de la seva tasca.

7.3.3 Per a la prestació del servei de SPAAI l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir
l’horari i els objectius que s’estableixin. La ràtio de personal ha de ser, com a mínim, d’un director/a per servei,
amb un mínim de tres educadors socials per cada deu menors, tres integradors socials o mediadors per cada
deu menors d’edat i un treballador/a social o psicòleg/psicòloga per cada vint menors d’edat. Així, l’equip
educatiu ha d’estar compost per educadors socials titulats i/o habilitats, la jornada setmanal dels quals s’ha
d’ajustar al que preveu el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent.
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7.3.4 Els torns horaris han de distribuir-se de manera que assegurin un mínim d’educadors que garanteixi una
atenció adequada dels infants i/o adolescents ingressats.

7.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
reciclatge, sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA als quals aquests professionals tinguin accés.

7.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del centre i l’horari detallat de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos o sempre que ho sol·liciti la DGAIA, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o el document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
presentar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

7.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament la persona responsable de la DGAIA de les altes i les baixes del
personal, tant de serveis com de l’equip educatiu, així com de les substitucions. Quan s’escaigui, ha d’acreditar
la titulació exigida del substitut/a.

7.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions dels educadors, i mantenir sempre la ràtio corresponent,
tots els dies de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos dels infants i/o adolescents, tot
respectant els drets laborals dels treballadors.

7.3.9 L’entitat ha de garantir que el centre tingui cobertes les seves necessitats en l’àmbit dels serveis (neteja,
cuina, bugaderia, administració, vigilància), sigui amb personal o amb dispositius d’alarma en el cas del servei
de vigilància i seguretat.

7.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua i d’actualització en les
tècniques d’atenció als infants i/o adolescents per als professionals del centre en els diferents àmbits d’actuació.

7.3.11 L’entitat, a requeriment de la DGAIA, haurà de separar, de l’atenció directa dels infants i adolescents,
els professionals (equip educatiu, equip tècnic, direcció i la resta de personal que tingui contacte amb els
infants i adolescents acollits) del SPAAI, així com la resta de personal voluntari i en pràctiques, en el termini
màxim de vint-i-quatre hores, des de la notificació, quan aquesta valori, encara que sigui preventivament,
d’acord amb l’interès superior de l’infant i/o adolescent, que poden suposar un risc per a llur desenvolupament
integral o llur benestar.

7.3.12 Els possibles costos íntegres derivats d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

7.3.13 L’entitat ha de complir els requisits establerts en aquesta Ordre, així com en la resta de normativa
vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al centre residencial.

8 Règim econòmic

8.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència abonarà per a la
prestació del servei es fixarà en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base
per dia/jove.

En cap cas es podrà superar el nombre d’estades màximes mensuals d’acord amb el nombre de places
proveïdes. En cap cas s’abonaran les infraocupacions.

Les necessitats educatives i sanitàries dels infants i adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius oferts per les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a part del
mòdul base, només es podrà sol·licitar en els casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents del
Departament.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada per part dels usuaris del
centre.

8.2 Facturació

El sistema de facturació serà determinat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 8
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Condicions d’execució, en règim de concert social, del servei de centre d’acolliment (CA)

1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei de centre d’acolliment (CA) és un servei residencial d’estada limitada i transitòria que té per objecte
realitzar atenció, observació i el diagnòstic de la situació o risc de desemparament de menors respecte als seus
familiars, per tal d’elaborar la corresponent proposta de mesura, quan és impossible o inconvenient realitzar
l’estudi en el territori.

Persones destinatàries

Infants i adolescents, d’edats compreses entre els zero i els divuit anys, que estan sota la tutela o guarda de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (en endavant, DGAIA) del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.

Objectius

Donar resposta immediata i transitòria d’acollida a qualsevol persona menor que estigui en situació d’alt risc i
que hagi de ser separada del seu nucli familiar, i exercir la funció substitutòria temporal de la família.

Fer l’observació i el diagnòstic de la situació dels menors atesos i les seves famílies per tal d’elaborar la
proposta de mesura corresponent.

Realitzar l’assessorament i les valoracions dels casos de maltractaments infantils o sospita de maltractaments,
de la demarcació corresponent, si així s’estableix a la resolució de convocatòria de provisió, de manera que
llavors es configurarà també com un Equip de Valoració de Maltractaments Infantils (EVAMI).

2 Funcions

Donar resposta de forma personal i transitòria a la situació en què es troben aquells infants i/o adolescents
que, per diverses circumstàncies, no poden romandre en el seu medi familiar. Aquestes funcions es concreten
en, com a mínim, cobrir les necessitats bàsiques, com ara la higiene, l’alimentació, el suport afectiu, el
vestuari, l’educació, la formació, el lleure i la salut, i afavorir el desenvolupament equilibrat de la seva persona,
tot proporcionant-los una educació integral i compensadora.

D’altra banda, com a centre d’acolliment que és, l’equip tècnic ha de realitzar l’estudi i l’observació dels
menors atesos i de les seves famílies, a fi d’emetre un informe diagnòstic interdisciplinari que possibiliti
l’elaboració, si escau, de la proposta de mesura més adequada a les necessitats i a l’interès del/de la menor.

Aquest equip interdisciplinari, si així s’estableix a la resolució de convocatòria de provisió, també haurà de
realitzar l’assessorament i les valoracions dels casos de maltractaments infantils o sospita de maltractaments,
de la demarcació corresponent. Per tant, es configurarà també com un Equip de Valoració de Maltractaments
Infantils (EVAMI), la funció principal del qual és assessorar i valorar conjuntament amb la xarxa de centres
hospitalaris les actuacions que calgui emprendre davant dels casos de maltractaments o de sospita de
maltractaments. Les funcions d’aquest servei requereixen que aquest equip estigui operatiu les vint-i-quatre
hores del dia de tots els dies de l’any. Els professionals que hi estan adscrits han de tenir una especial
dedicació en les franges de caps de setmana i festius, per tal de reforçar el servei de la resta de la xarxa de
protecció.

A més, la tasca de l’EVAMI es concreta en les funcions més específiques següents:

a) Quan en l’àmbit hospitalari es detecta una situació de maltractament infantil, l’equip ha de fer una valoració
immediata del cas d’urgència.

b) Quan sigui procedent, l’equip s’ha de desplaçar al centre hospitalari per assessorar el personal mèdic i de
treball social del centre i confirmar la valoració de les sospites de maltractament que puguin tenir els
professionals.
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c) Ha de proposar l’adopció de mesures efectives de protecció davant la situació d’urgència, bé sigui
l’assumpció immediata de la tutela de la persona menor, l’ordre de retenció hospitalària i/o l’ingrés posterior en
el centre d’acollida, si escau.

d) Ha d’estudiar i analitzar les situacions en l’entorn de la persona menor que possibilitin una ràpida valoració
de l’apreciació d’un maltractament i del nivell de protecció del nucli familiar.

e) Ha de notificar als pares o familiars la resolució de desemparament o bé l’ordre de retenció hospitalària quan
hi hagi evidències de maltractaments.

3 Organització

D’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, els
centres residencials i d’acolliment han d’orientar la seva organització envers les persones ateses. Així, han de
basar-se en els principis d’individualització, normalització i integració, combinar la qualitat i la calidesa, i
possibilitar uns principis coherents amb els objectius del centre.

3.1 Instruments tècnics bàsics per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres

El Programa marc per als centres residencials disposa que, per a la seva organització, els centres residencials
han de disposar d’uns instruments tècnics bàsics per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de
l’encàrrec que l’Administració els fa.

Aquests instruments bàsics són:

a) El Projecte educatiu de centre (PEC).

b) El Reglament de règim intern (RRI).

c) La Programació anual.

d) El pressupost econòmic anual previst.

e) La memòria tècnica anual.

a) Cada centre residencial ha de confeccionar un Projecte educatiu de centre (PEC), on s’ha d’especificar la
vinculació amb l’Administració. Així, hi han de constar el nom de l’entitat titular a la qual pertany, el NIF de
l’entitat i el número de registre de l’entitat i del centre, i s’hi han de detallar tots els serveis d’atenció a la
infància i l’adolescència i les famílies que presta l’entitat, si escau.

El PEC s’ha d’elaborar d’acord amb el Programa marc per als centres residencials aprovat segons la Directriu
general 5/2016, de 4 de novembre, del director general de la Direcció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a
què es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, publicada al DOGC núm.
7309, de 15 de febrer de 2017. La Directriu general i el Programa marc per als centres residencials es poden
consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El PEC recull els trets d’identitat del centre residencial, els seus principis, la finalitat, els objectius i la seva
estructura organitzativa. Per tant, és un instrument integral que ha de permetre dirigir el procés d’acció
educativa del centre i la seva gestió.

El PEC ha de ser aprovat per la DGAIA en el termini de tres mesos des de l’entrada en funcionament del nou
centre i s’ha de revisar, com a mínim, cada cinc anys o sempre que ho requereixi l’òrgan competent de la
DGAIA.

b) El Reglament de règim intern (RRI) és un instrument d’organització i gestió a mitjà i llarg termini que,
juntament amb el PEC, regula l’estructura organitzativa del centre i que regula també el funcionament del
centre residencial. A través del RRI s’estableixen:

Els òrgans del centre.

Les seves funcions.

La normativa i els criteris del centre.

El procediment de funcionament.

Els drets i deures dels infants i adolescents acollits al centre.
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Els calendaris.

Els controls i la supervisió.

Les accions educatives reparadores.

Així, els àmbits que han de constar al RRI són els especificats al Programa marc per als centres residencials, en
vigor, elaborat per la DGAIA, aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre.

El RRI també ha de ser validat per la DGAIA i s’ha de revisar com a mínim cada cinc anys o sempre que ho
requereixi l’òrgan competent de l’esmentada Direcció General.

c) La Programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen
les accions que ha de dur a terme el centre residencial al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent
operatives les accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el
primer trimestre de l’any.

d) El pressupost econòmic anual previst del servei, amb desglossament de costos directes i indirectes, s’ha de
lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any.

e) La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la Programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta memòria
ha d’incloure també indicadors que permetin fer una avaluació general del servei.

A més, l’entitat proveïdora ha de posar a disposició de la DGAIA tota la documentació funcional, econòmica,
tècnica o qualsevol altra relacionada amb la seva activitat, quan se sol·liciti per al seguiment de la prestació del
servei.

3.2 Instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits

Els centres residencials, d’acord amb el Programa marc per als centres residencials, també han de disposar
d’uns instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits.

Els instruments tècnics imprescindibles per portar a terme aquesta tasca són:

a) El Protocol d’observació (PO).

b) El Projecte educatiu individual (PEI).

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE).

d) L’Informe proposta (IP).

e) L’estudi diagnòstic.

a) El Protocol d’observació (PO) és la guia que facilita l’observació de l’infant i l’adolescent els primers dies
d’ingrés i permet elaborar el Projecte educatiu individual (PEI). El PO s’elabora durant els primers trenta dies
en què els infants i els adolescents són al centre d’acolliment. És d’ús exclusiu del centre i no és necessari que
es faci arribar al servei especialitzat de protecció a la infància i l’adolescència de la DGAIA.

b) El Projecte educatiu individualitzat (PEI) és un instrument tècnic que té la funció de facilitar i concretar
l’atenció individualitzada de cada infant i adolescent, i està orientat al canvi o la millora en les dimensions
conductual, cognitiva i emocional de l’infant o l’adolescent en el mínim temps possible lligat a objectius
terapèutics, i com a màxim un any, prorrogable sempre que es justifiqui l’excepcionalitat d’una estada més
llarga en la renovació del seu PEI. En el PEI hi han de constar els objectius educatius que es pretenen assolir
amb aquell infant o adolescent, d’acord amb el seu estudi diagnòstic, l’evolució del procés personal i les
estratègies d’intervenció que cal utilitzar. El PEI ha de preveure els sistemes d’avaluació de l’acció educativa i
de l’evolució de l’infant o adolescent, de manera que es puguin revisar els objectius proposats en funció de la
seva evolució. Aquestes actuacions les ha de coordinar degudament l’educador/a tutor/a amb les que s’efectuïn
des d’altres equips professionals. Té una periodicitat anual, i s’ha de revisar al cap de sis mesos. El primer PEI
s’ha de realitzar quaranta-cinc dies després que l’infant o l’adolescent hagi ingressat al recurs.

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) és un document tècnic que s’elabora també des del centre i
que comporta una avaluació i una valoració del PEI, per tal d’ajustar els objectius a les característiques
individuals dels infants i dels adolescents. L’ITSE és una eina que ajuda a avaluar el procés de cada infant i
adolescent. En funció de l’ITSE es renova el PEI i es reflecteix la consecució o no dels objectius que ha de
complir l’infant o adolescent. S’ha de confeccionar semestralment, al juny i al desembre, per tal que l’òrgan
competent de protecció hi tingui accés.
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Tant el PEI com l’ITSE s’han d’introduir al Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència (Sini@).

d) L’Informe proposta és un document que proposa un canvi en la situació de l’infant o l’adolescent resident al
centre residencial adreçat a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència d’aquest infant o adolescent. S’ha de
confeccionar, a títol enunciatiu, per a propostes de sortida del centre, canvi de centre, mesures de transició a
la vida adulta i acolliment familiar, entre d’altres.

e) L’estudi diagnòstic que ha de confeccionar l’equip tècnic interdisciplinari del centre d’acolliment és la
valoració interdisciplinària de la situació d’un infant o adolescent que permet determinar el risc de protecció en
què es troba i la formulació d’una proposta de mesura de protecció consensuada en el seu interès.

Des d’un punt de vista metodològic, i a partir del treball interdisciplinari, s’han de preveure globalitat en
l’enfocament, especificitat professional, valoració interdisciplinària, proposta global i propostes específiques
articulades i coordinades.

L’estudi de la problemàtica de l’infant o adolescent i la proposta de mesura protectora s’han de portar a terme
en el termini que s’estableixi reglamentàriament, que com a màxim ha de ser de sis mesos, d’acord amb
l’article 111 de la Llei 14/2010, de 27 de maig.

En general, el treball dels equips tècnics s’estructura en les fases o moments següents:

a) Recollida de dades: tot el procés de coneixement de la realitat implica recollir una informació vasta. Aquesta
recollida es fa al llarg de tot el procés, per tal d’arribar a una elaboració conceptual de l’objecte d’estudi.

b) Planificació de la intervenció de l’equip tècnic: el pla de treball de l’equip tècnic podria definir-se com el
programa d’intervenció previst inicialment per abordar un estudi. Aquest pla és elaborat conjuntament per
l’equip, a partir de la demanda i les informacions inicials, i s’hi estableixen unes primeres hipòtesis de treball,
les estratègies d’intervenció, els professionals que hi intervenen i quin d’ells és el referent del procés.

c) Reunió de casos (dos o més, segons el cas): consisteix en la trobada sistemàtica dels professionals que
intervenen en l’estudi de la situació de l’infant.

d) Valoració interdisciplinària i proposta de mesura.

3.3 Instruments específics per a la intervenció diagnòstica

Per tal de dur a terme l’estudi diagnòstic de la situació sociopersonal dels infants o adolescents acollits, cada
centre ha de definir el seu procés partint d’aquest model bàsic. Això comporta la definició i la concreció dels
aspectes següents:

a) Descripció del procés diagnòstic: aproximació diagnòstica, hipòtesi de treball, seguiment, valoració i
proposta.

b) Pla d’intervenció.

c) Pla de millora: són els acords signats entre l’equip tècnic i la família en què es posen de manifest les

recomanacions per tal de millorar les circumstàncies familiars.

d) Síntesi avaluadora i informe proposta: consisteix en un informe diagnòstic interdisciplinari en què es recull
de manera unificada la intervenció i la valoració dels diferents professionals, i és on, després d’explorar i
valorar totes les circumstàncies, la situació i les necessitats de l’infant o adolescent, es formula una proposta
de mesura en el seu interès.

3.4 Altres instruments són:

El Projecte personal d’autonomia és un document de treball conjunt amb l’adolescent, a partir dels setze anys,
per a la preparació per a la vida adulta, en què s’ha d’acompanyar el jove per a la seva futura sortida del
centre residencial. És un document integrat en el PEI de l’adolescent.

Les activitats grupals i els espais de participació dels infants, dels adolescents i de les seves famílies als centres
residencials són un instrument molt important del treball individual. Per això, d’acord amb el marc normatiu
vigent, s’han de definir els espais de participació dels infants i adolescents i de les seves famílies.

Els centres residencials s’organitzen, en coordinació interna, amb els diferents professionals del mateix centre,
en reunió i mitjançant els documents de coordinació i els registres interns que es detallen al Programa marc
per als centres residencials.

Els centres també han d’organitzar-se, reunir-se i deixar constància documentalment, en coordinació externa,
amb altres agents d’interès per als infants i adolescents acollits, com ara les famílies, els equips d’atenció a la
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infància i l’adolescència (EAIA), l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), l’Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats (ASJTET) i la resta d’òrgans competents en matèria d’infància i adolescència, la Direcció
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD), els serveis socials, els centres educatius, els equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), el Consorci d’Educació, la Inspecció d’Educació, el Centre
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), els esplais o centres de temps lliure, cultura o esport, els hospitals,
els recursos laborals, els serveis judicials o qualsevol altre que sigui d’interès en la vida quotidiana de l’infant o
l’adolescent.

Els òrgans competents en matèria d’infància i adolescència han de fer una avaluació externa i periòdica del
procés del centre en què s’analitzarà el compliment de les normes i els criteris establerts.

Els requisits i característiques, de compliment obligatori, que han de tenir aquests instruments tècnics, bàsics
per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres, els instruments per al treball
individual amb els infants i adolescents acollits, les activitats grupals i la participació dels infants i adolescents i
de les seves famílies, els fixa la normativa que consta en el marc normatiu i tècnic del servei.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’organigrama del centre residencial està regulat en el marc normatiu contingut al Programa marc per als
centres residencials, aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre, del director general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència, a què es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de
febrer, i al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011. A més,
les funcions dels diferents professionals existents al centre han d’estar definides al PEC en vigor i regulades al
RRI també actualitzat i vigent.

4.2 Recursos humans

L’entitat proveïdora ha de garantir que el centre disposi del personal necessari per garantir l’atenció correcta
dels infants i adolescents de manera continuada les vint-i-quatre hores del dia de cada dia de l’any. Per tal de
calcular la ràtio d’educadors de què ha de disposar el centre, s’ha de tenir en compte la jornada laboral
establerta d’acord amb el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. La ràtio de personal està establerta al Decret
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials, i que estableix que per al centre
residencial d’acollida hi ha d’haver un director/a responsable i un equip tècnic per cada trenta infants. Als
centres amb infants de zero a tres anys, una ràtio d’educadors socials no inferior a 0,33 i, per a la resta de
centres, una ràtio d’educadors socials per menor no inferior a 0,20.

L’equip tècnic ha d’estar compost pels membres que s’estableixen en el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de
regulació del Sistema Català de Serveis Socials, i exercir les funcions que s’hi descriuen. Com a mínim, l’equip
tècnic ha d’estar format per un treballador/a social, un psicòleg/psicòloga, un pedagog/a i un/una professional
sanitari, tots ells a jornada completa.

El personal d’atenció directa (equip educatiu, equip tècnic i direcció) no pot ser subcontractat.

Els serveis substitutoris de la llar, bugaderia, cuina i neteja, s’han de proveir amb personal que no presti
serveis d’atenció directa, sens perjudici de la col·laboració que pugui portar a terme en aquests àmbits el
personal d’atenció directa.

En concret, el Programa marc per als centres residencials defineix les característiques i els requisits de
l’estructura i l’organigrama dels centres residencials:

4.2.1 Recursos humans obligatoris

a) Equip directiu obligatori

Director/a

Cada centre residencial ha de tenir un director/a professional a jornada completa que ha d’assumir la
responsabilitat de les guardes dels infants i adolescents i que, en darrera instància, ha de decidir sobre les
qüestions que facin referència als infants i adolescents. Aquest director/a ha d’assumir les funcions establertes
en la legislació vigent quant a les responsabilitats de les guardes dels infants i adolescents del centre. Ha de
tenir la titulació de llicenciatura o diplomatura universitària, o grau, preferentment en pedagogia, psicologia o
educació social, i ha de tenir experiència en infància i adolescència en situació de desprotecció i/o alt risc social.

La direcció ha d’assumir funcions i responsabilitats bàsiques de la funció directiva: responsabilitat de l’acció
pedagògica, terapèutica i formativa, gestió de recursos humans, representació i lideratge. Les seves funcions
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específiques estan detallades al document “Perfil professional: Responsable de centres residencials d’acció
educativa i centres d’acolliment per a la infància i l’adolescència”, aprovat el 27 de novembre de 1998 pel
Comitè d’expertes i experts en formació en l’àmbit de l’acció social, i s’han de definir detalladament al Projecte
educatiu de centre i han d’estar regulades en el Reglament de règim intern. El perfil professional del
responsable de centre residencial es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b) Equip educatiu obligatori

Educador/a social

És el/la professional específic que realitza el treball educatiu amb els infants o adolescents en el marc de la
convivència diària, mitjançant la utilització dels recursos normalitzadors de l’entorn comunitari.

Cada infant i adolescent disposa de dos referents educatius estables adults d’entre els educadors del centre,
que són els que en faran un seguiment més directe. A més, un d’ells serà el tutor/a educatiu responsable de la
coordinació interna i amb l’EAIA corresponent del seu PEI.

Ha de tenir titulació universitària de diplomatura o grau en educació social o estar habilitat pel Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. En el procés de selecció, s’ha de tenir en compte, a més de la
titulació, l’experiència prèvia en l’àmbit de l’acolliment residencial.

Les seves funcions són les detallades al document “Perfil professional: Educador/a social dels serveis de
centres residencials d’acció educativa i de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè
d’expertes i experts en formació en l’àmbit de l’acció social el 14 d’octubre de 2005, i han d’estar definides al
Projecte de centre i regulades al Reglament de règim intern. El perfil professional de l’educador/a del centre
residencial es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Equip tècnic interdisciplinari

L’equip tècnic interdisciplinari ha d’estar format per un/una assistent social o diplomat/da en treball social, un
psicòleg/psicòloga, un pedagog/a, un/una professional sanitari i l’educador/a tutor/a. A aquest equip s’hi ha
d’afegir, en règim de jornada completa, un psicòleg/psicòloga i un treballador/a social per atendre els casos de
l’EVAMI, si la convocatòria de provisió estableix també aquesta funció afegida a la de centre d’acolliment.

Aquest equip té la funció de recollir tota la informació del cas i examinar, explorar i valorar les circumstàncies,
la situació i les necessitats dels infants per emetre un informe diagnòstic interdisciplinari que possibiliti
l’elaboració de la proposta de mesura més adequada. L’exploració diagnòstica unidisciplinària de cada
professional i l’observació de l’educador/a tutor/a s’ha de globalitzar i integrar en el treball interdisciplinari.

d) Personal d’administració i serveis

Cada centre residencial ha de disposar del personal d’administració i serveis generals (cuina, neteja,
manteniment, etc.) necessari en funció dels programes que dugui a terme i de la seva dimensió i estructura.

4.2.2 Recursos humans opcionals en funció del projecte

a) Figures opcionals educatives: subdirecció i coordinació pedagògica

Subdirecció

En funció del projecte que s’hagi de desenvolupar i del volum de gestió o responsabilitat, es pot comptar amb
la figura del subdirector/a. Ha de ser preferentment un educador/a social o pedagog/a, i es valora la seva
experiència en equips educatius de centres. Les seves funcions han de ser complementàries a les de la direcció
i han d’estar específicament definides i regulades al Reglament de règim intern del centre en qüestió.

Coordinació pedagògica

En cas que la definició del projecte ho requereixi, els centres poden disposar de la figura professional del
coordinador/a pedagògic. Ha de ser preferentment educador/a social o pedagog/a, i es valora la seva
experiència en equips educatius de centres. Les seves funcions han de ser complementàries a les de la
direcció, i centrar-se específicament i fonamentalment en la implementació del projecte educatiu i la
coordinació de l’equip o equips del centre. Les seves funcions específiques han d’estar definides i regulades en
el Reglament de règim intern del centre en qüestió.

b) Professionals opcionals de suport tècnic: poden ser integradors socials, psicòlegs o educadors socials.

Com a complement al treball educatiu, i en funció dels programes que es desenvolupin, podrà haver-hi
professionals de suport que aportin coneixements específics i complementaris a l’equip educatiu i la direcció del
centre. En cap cas han de substituir les funcions dels professionals del centre residencial, ni dels equips tècnics
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dels centres d’acolliment, ni dels equips externs de les xarxes públiques de salut i serveis socials.

El perfil específic ha d’estar definit pel tipus de projecte i les necessitats específiques que s’han de
complementar, i no hi entrarien les recollides en les funcions assignades a l’equip educatiu ni a la direcció del
centre.

En tots els casos les ràtios no han de ser inferiors a les que estableix la Cartera de serveis socials.

4.2.3 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al centre residencial s’ha de dur a terme d’acord amb la Llei 25/2015,
de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que disposa la Directriu general
d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i
adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Així, ha de seguir-se el procediment que estableix la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, que,
entre altres requeriments, regula la necessària aprovació de la Subdirecció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, per tal que es pugui efectuar la intervenció de voluntariat proposada pel centre residencial.

Es fa constar que sempre s’ha d’articular mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat
legalment registrades. No s’admetran col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries en cap cas poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del centre i han de ser supervisades per l’entitat.

b) Persones en pràctiques

Els centres residencials poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents
de formacions relacionades (educadors socials a tots els centres, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs i
metges als centres tutoritzats pels equips tècnics).

Aquesta col·laboració ha d’emmarcar-se dins del corresponent conveni signat entre la universitat i l’entitat que
gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel/per la professional definit com a responsable
de l’alumne/a, que és un/una professional del centre residencial. En cap cas els alumnes en pràctiques poden
fer-se càrrec de la gestió i de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients dels infants i adolescents residents al centre ni treure cap document del centre.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència, aprovada per la DGAIA.

El centre residencial ha de comunicar a la DGAIA les dades personals dels alumnes en pràctiques, el perfil
professional, l’horari de les pràctiques, el tutor/a responsable i la seva disponibilitat horària, el plantejament
inicial del projecte, la tipologia de les activitats que es realitzaran dins del pla de pràctiques, el disseny del
programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades al centre en què es duu a terme el
pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

4.2.4 Personal de vigilància, seguretat i control, sense arma

Quan la DGAIA ho requereixi, l’entitat haurà d’incorporar en el funcionament del centre un servei de vigilància,
seguretat i control, sense arma, ateses les característiques de situació de risc que comporta la tipologia del
centre. El servei serà de vint-i-quatre hores diàries de dilluns a diumenge.

Les intervencions del personal de seguretat al centre s’han de limitar a:

a) Les instruccions que rebin de la direcció.

b) Les que considerin necessàries i convenients, si bé només poden dur-les a terme davant de la urgència i la
gravetat de la situació sempre que aquesta circumstància impedeixi informar-ne prèviament la direcció del
centre i sigui absolutament impossible qualsevol intervenció d’aquesta.

La intervenció del personal de seguretat ha d’intentar sempre produir l’efecte dissuasiu. En cas de no
aconseguir-ho, s’ha d’immobilitzar la persona o persones que amb la seva actitud puguin generar una situació
potencial de risc per als usuaris del servei, el personal de la seva administració o els béns que hi estan adscrits,
o davant de la resistència reiterada a les indicacions dels professionals del centre.

La intervenció del personal de seguretat s’ha de limitar a les situacions en què el guardador es vegi
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impossibilitat de restablir la normalitat o reconduir la situació o conflicte o en què es pugui preveure fàcilment
que aquesta situació es pugui produir.

5 Funcionament general

L’entitat es compromet a atendre al centre els infants i adolescents que li siguin confiats pel responsable de la
DGAIA, d’acord amb l’edat i la capacitat de places assignades.

L’entitat i el responsable de la DGAIA han d’acordar motivadament, i d’acord amb la disponibilitat de places,
l’edat dels infants i adolescents i les seves característiques personals i socials, que l’ingrés en el centre es
dugui a terme en el termini més breu possible.

L’acceptació del cas ha de ser comunicada al responsable de la DGAIA, en el termini de cinc dies a comptar de
la seva presentació al centre, i s’ha d’ingressar l’infant o l’adolescent en el termini establert per la resolució
judicial que n’autoritza l’ingrés, d’acord amb el procediment que estableix la Llei orgànica 8/2015, de 22 de
juliol, tret de casos excepcionals d’entrada per via d’urgència. En els casos d’urgència, l’ocupació s’ha de fer
efectiva quan hi hagi una proposta d’ingrés en un centre residencial, d’acord amb la tipologia existent, amb la
informació que l’òrgan competent en matèria d’infància i adolescència tingui fins a aquell moment, que es
completarà una vegada realitzat l’ingrés.

En cas que l’entitat tingui objeccions per acceptar la proposta, ho ha de comunicar al responsable de la DGAIA,
per escrit i motivadament, en el termini de cinc dies a comptar de la seva presentació al centre.

Els centres d’acolliment han de complir, també, els principis generals, metodològics i els principis per a l’acció
socioeducativa aprovats en el Programa marc per als centres residencials en vigor.

Els criteris de funcionament dels centres d’acollida envers els infants i adolescents acollits estan detallats a la
Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que es troba
publicada al web del Departament.

5.1 Funcionament de l’equip tècnic

Com a norma general, el temps establert perquè l’equip tècnic presenti cada síntesi avaluativa a la DGAIA no
pot superar el termini de tres mesos, tret de casos excepcionals que comptin amb la conformitat de la unitat
territorialment competent en el cas concret.

L’equip tècnic ha de realitzar les seves funcions respecte als menors acollits al mateix centre d’acolliment,
excepte aquelles gestions o entrevistes que sigui impossible fer-les al centre i que requereixin que l’equip es
desplaci a l’exterior.

El Servei de Diagnòstic ha de seguir els criteris indicats per la DGAIA en l’elaboració del diagnòstic i de la
síntesi avaluativa i ha de respectar en tot moment el Projecte educatiu de centre. Igualment, ha d’elaborar i
presentar un diagnòstic/síntesi avaluativa de cada infant i/o adolescent ingressat al centre o derivat pels
Serveis Territorials per tal de proposar la mesura de protecció més adient. En aquest sentit, l’entitat té
l’obligació de lliurar cada any el nombre d’estudis diagnòstics que determini la DGAIA en funció de la capacitat
del centre i de presentar l’estudi al cap de 3-4 mesos de mitjana anual de l’entrada del/de la menor al centre,
sempre que els ingressos i les sortides del centre es produeixin amb regularitat. En els casos en què s’hagi de
valorar la situació de desemparament del/de la menor per haver ingressat per la via d’urgència, l’Informe
proposta s’haurà de fer arribar a la DGAIA en el termini de tres dies.

Així, els processos clau del funcionament del centre, en síntesi, són els següents:

1) Ingrés: acollida i acompanyament durant l’acollida i el període d’adaptació al centre d’acord amb el protocol
d’ingrés.

2) Projecte educatiu individualitzat (PEI) i Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE).

a) Planificació i avaluació de l’atenció socioeducativa integrada al PEI.

b) Continguts treballats a la tutoria d’acord amb el que estableix el PEI.

3) Vida quotidiana

a) Utilitzar la vida quotidiana, conceptuada al PEC, com a eina metodològica principal per educar, potenciar
capacitats, transmetre valors i donar seguretat als infants i adolescents acollits.

b) S’ha de fer un ús educatiu de la normativa i les sancions, d’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, i
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amb el que s’estipuli al PEC i al RRI. Els infants i adolescents del centre han de conèixer aquesta normativa i
sancions.

c) Establiment del vincle i acompanyament en l’elaboració de les pèrdues.

d) Atenció a la salut: protocol de promoció i seguiment de la salut i atenció a la salut mental.

4) Promoció de l’autonomia i del desenvolupament evolutiu: desenvolupament de l’infant en funció de l’edat
cronològica i madurativa, per promoure l’autonomia (paràmetres de psicologia evolutiva).

5) Formació acadèmica: millora del rendiment escolar.

6) Formació prelaboral i inserció laboral: disseny de l’itinerari formatiu i laboral.

7) Educació en el lleure i relacions amb l’entorn: utilització dels recursos de lleure i d’esport de l’entorn
comunitari.

8) Relació amb la família: implicació de la família en l’atenció a l’infant.

9) Gestió de riscos de l’infant i l’adolescent:

a) Valoració de riscos.

b) Escapades i no retorns.

c) Contenció davant del conflicte.

d) Prevenció de comportaments sexuals abusius entre iguals.

e) Prevenció del consum de drogues.

10) Protecció dels drets de l’infant, de l’adolescent i de la família: dret de l’infant i/o adolescent a la informació
sobre el propi procés, en funció de la seva edat i capacitat, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig.

11) Desinternament.

a) Desinternament planificat i comiat amb acompanyament professional.

b) Actuacions segons la motivació del desinternament.

12) Altres programes específics.

a) Atenció a la primera infància de zero a quatre anys.

b) Suport a l’autonomia dels adolescents de setze a divuit anys.

c) Formació afectivosexual i prevenció de relacions de parella abusives.

d) Discapacitat intel·lectual i altres discapacitats sobreafegides derivades de problemes de salut mental.

e) Acompanyament als infants i adolescents amb malalties greus i en la pròpia mort.

5.2 Funcionament de l’EVAMI

L’EVAMI, per la seva banda, ha de realitzar les tasques des del centre d’acolliment. Això no obstant, també s’ha
de desplaçar a l’exterior, especialment als centres hospitalaris que avisin del maltractament o de la sospita de
maltractament i al domicili o al lloc de residència dels progenitors, altres membres de la família i altres
persones a qui calgui entrevistar amb relació al maltractament del/de la menor.

La tasca dels professionals que formen part de l’EVAMI es concreta en els aspectes següents:

a) Atenció immediata en casos d’urgència provinents de situacions de maltractaments infantils detectats en
l’àmbit sanitari.

b) Recull de tota la informació (de l’àmbit mèdic i social).

c) Comprovació de l’existència d’antecedents: recopilació dels antecedents de la DGAIA i de la xarxa de
protecció, així com de la xarxa d’atenció ordinària a la infància (escola, àrees bàsiques de salut, centres oberts,
casals...).

d) Entrevistes amb progenitors, familiars o persones més properes, fonamentalment les persones implicades
i/o relacionades amb la possible situació de maltractament.
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e) Valoració de la situació del/de la menor i de la seva família.

f) Proposta d’adopció de mesures efectives de protecció davant la situació greu, bé sigui l’assumpció immediata
de la tutela de l’infant, l’ordre de retenció hospitalària i/o l’ingrés posterior en un centre d’acollida, si escau.

g) La proposta de mesura de protecció s’ha de dur a terme al més aviat possible, quan hi hagi prou elements
jurídics i tècnics que la puguin fonamentar i, en tot cas, dins de les primeres setanta-dues hores després de
tenir constància dels fets.

h) Atenció i desplaçament a centres sanitaris quan resulti procedent per a l’assessorament i la coordinació amb
el personal mèdic i treballadors socials del centre per confirmar la valoració de les sospites de maltractament
que puguin tenir els diversos professionals.

i) Determinació de la proposta de mesura protectora més adient per al/a la menor: resolució de declaració de
desemparament i ingrés al centre d’acolliment, incorporació en família de diagnòstic, guarda provisional amb
un familiar i derivació a l’equip competent per dur a terme l’estudi diagnòstic amb més profunditat.

j) Qualsevol altra tasca que li encarregui la DGAIA.

El servei de l’EVAMI s’ha de prestar tots els dies de l’any, però cal prestar especial dedicació en les franges de
caps de setmana i festius, per cobrir la manca de servei de la resta de la xarxa de protecció. Per tant, l’entitat
proveïdora ha de garantir l’especial disponibilitat dels professionals que formen l’EVAMI, de manera que, en cas
de necessitar-ho, cobreixin aquest servei durant els caps de setmana i festius. Aquest personal no pot ser
subcontractat.

6 Sistema d’informació individualitzat

Els infants i adolescents acollits al centre d’acolliment han de disposar del seu expedient individual de manera
que tinguin la informació necessària per prestar l’atenció requerida en cada moment del procés d’atenció.

Aquest expedient ha d’estar protegit d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals,
per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient de l’infant o l’adolescent ha de permetre la continuïtat de la seva atenció integral durant el seu pas
pel Sistema de protecció i traçar la seva història, inclosa l’anterior a l’ingrés i la que es produeix durant
l’estada al centre.

Així, la documentació que ha de constar a l’expedient de l’infant o adolescent, abans de l’ingrés, durant l’ingrés
i en el seu desinternament, consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la
infància i l’adolescència.

Específicament, a títol enunciatiu i com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de l’infant o
l’adolescent al centre són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’infant o adolescent.

c) Familiar: síntesis avaluatives, informe de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, entre d’altres.

e) Tutorial: PEI, registre de tutories, ITSE, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de
visites familiars, entre d’altres.

f) Psicopedagogia: informes psicològics, escolars, resolució i dictamen tècnic facultatiu del centre d'atenció a
les persones amb discapacitat (CAD), si escau, entre d’altres.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, entre d’altres.

7 Descripció estructural de l’equipament

Les condicions físiques, materials i arquitectòniques dels centres de protecció s’han d’adaptar a la normativa
vigent en cada moment i requerida per als centres d’acolliment.

Per tant, el servei residencial on s’ubiqui el centre d’acolliment que aporti l’entitat ha de complir els requisits
sanitaris, de seguretat, higiene i accessibilitat, entre d’altres, i adaptar les seves condicions tèrmiques i
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acústiques per garantir la confortabilitat dels infants i adolescents acollits.

La distribució de les estances bàsiques ha de respondre a les d’una llar ordinària: cuina, habitacions, menjador,
sala, bany, sala de jocs, etc.

Les habitacions han de ser individuals o dobles, i cada infant/adolescent ha de disposar d’un armari amb prou
espai per guardar-hi els seus objectes personals. S’ha de procurar un espai adequat quant a confort i estètica.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea,
en matèria de protecció a la infància, així com la Convenció sobre els drets de l’infant, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19 d’octubre de
2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret Internacional
Privat.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques que han de tenir els instruments tècnics bàsics per
a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres i els instruments per al treball
individual amb els infants i adolescents acollits, d’acord amb el que es preveu en aquesta Ordre.

8.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA el PEC del centre
d’acolliment, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
del requeriment.

8.1.5 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA el RRI del centre
d’acolliment, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
des del requeriment.

8.1.6 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei durant el primer trimestre de l’any, ha de trametre al
responsable de la DGAIA la programació anual del centre d’acollida, així com el pressupost econòmic previst.

8.1.7 L’entitat, durant el primer trimestre de l’any, a partir del segon any ha de trametre al responsable de la
DGAIA la memòria tècnica anual del centre d’acolliment. També una memòria econòmica amb desglossament
de despeses directes i indirectes de la prestació del servei de l’any anterior o auditoria a l’efecte, els costos de
la qual ha d’assumir l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del centre, al responsable de la DGAIA, dins dels terminis
i la periodicitat establerts en aquesta Ordre, el Projecte educatiu individualitzat (PEI) de cada infant i
adolescent.

8.1.9 L’entitat ha de trametre a la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat que estableix aquesta Ordre,
l’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) de cada infant i adolescent.

8.1.10 L’entitat ha de realitzar les activitats de coordinació externa amb els infants i adolescents acollits als
centres residencials tal com s’especifica en aquesta Ordre.

8.1.11 En especial, l’entitat ha d’afavorir la relació de l’infant o adolescent amb la seva família i el seu ambient
natural i planificant-ho en el Projecte educatiu individual de l’infant o adolescent, en coordinació amb l’EAIA,
des d’abans de l’ingrés de l’infant o adolescent al centre, per tal de donar resposta i millorar la situació que en
va motivar l’ingrés si així es considera oportú, d’acord amb el que disposa la Guia de bones pràctiques per a
centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència. L’entitat, conjuntament i de manera consensuada
amb l’EAIA, ha de proposar els canvis de situació que corresponguin i ha de justificar la impossibilitat de portar
a terme la implicació de la família en l’atenció a l’infant o adolescent.

Així, a l’hora de dissenyar estratègies per afavorir la implicació de les famílies en l’atenció a l’infant o
adolescent, s’han de seguir els criteris que estableix la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència.
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8.1.12 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, no especificades en aquesta Ordre, que constin en el
Programa marc per als centres residencials vigent, quan exerceixi la guarda dels infants i adolescents.

8.1.13 L’entitat, mitjançant el director/a i el personal del centre, d’acord amb la vigent circular, elaborada per
la DGAIA, sobre la comunicació de les incidències als centres propis i col·laboradors de la DGAIA i la resta de
normativa a l’efecte vigent, ha de comunicar immediatament a la DGAIA totes i cadascuna de les incidències
d’interès relatives als infants i adolescents, així com del funcionament del centre, i també subministrar tota la
informació i documentació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent, en concret, d’acord amb el que estipula la Guia de bones pràctiques per a centres del
Sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Com a mínim, sens perjudici del que disposi la normativa vigent en matèria d’infància i adolescència, les
incidències que han de ser comunicades al responsable de la DGAIA són:

a) Agressions.

b) Accidents.

c) Urgències mèdiques i/o psiquiàtriques.

d) Denúncies a l’infant i/o l’adolescent.

e) Incidències judicials i/o policials.

f) Incidents greus com ara segrestos, conflictes familiars, etc.

g) Emergències greus.

h) Incidències greus que requereixin la presència de bombers, forces i cossos de seguretat i/o ambulàncies.

8.1.14 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als infants i adolescents.
Aquesta supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del centre i també ha de
subministrar tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent en matèria de serveis socials.

8.1.15 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que estan a disposició dels usuaris o de
qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a infants i
adolescents i famílies les adreces i els telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges on es poden adreçar en cas
de queixes.

Al mateix lloc visible hi ha de figurar l’horari del director/a per poder rebre usuaris amb aquesta finalitat.

8.1.16 L’entitat ha de garantir que al centre es disposi d’un expedient propi, amb documentació original, de
cada infant i adolescent, permanentment actualitzat, d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre i, en
especial, d’acord amb els detalls que consten a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, sens perjudici de la còpia de la documentació incorporada al Sini@.

8.1.17 Els impresos que s’utilitzin al centre i la retolació interior i exterior han de ser en llengua catalana,
d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat ha d’emprar normalment
la llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació i en les comunicacions per
megafonia, i ha d’emprar també el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques
o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents de tràfic mercantil
o de caràcter administratiu, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si ho
demanen.

8.1.18 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.19 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes detectats en la prestació d’aquest servei.

8.1.20 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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8.1.21 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.22 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions. Té
consideració de tercer en la pòlissa contractada qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat
prenedora de l’assegurança i també entitat assegurada. També tenen la consideració de tercers els infants i
adolescents sota la guarda de l’entitat que es causin danys entre ells, així com els treballadors de l’entitat, pels
danys causats entre ells o pels infants i adolescents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure una entitat de
reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei d’Inspecció i
Registre, ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de comprovar
l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al responsable
de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en el termini
màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.23 El centre ha de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel Departament de Salut.
Així mateix, l’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les
pràctiques correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

8.1.24 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, les circulars o els protocols penjats al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.25 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan li ho requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del sistema públic de serveis socials
de Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.26 L’entitat ha de disposar de solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons propis
positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 69/2020, de
14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials podran exigir una solvència mínima superior.

8.1.27 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials podran exigir una solvència mínima superior o inferior.

8.2 Obligacions referides a l’edifici i les instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir l’edifici, que aporta la mateixa entitat, en bones condicions d’ús i
conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir l’edifici, les instal·lacions, els
aparells i altres elements en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.2.3 L’entitat s’ha de fer càrrec de totes les despeses de subministraments, comunicacions i d’altres de
necessàries per a la prestació dels serveis.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal del centre d’acollida depèn de l’entitat, que ha de tenir tots els drets i deures inherents a la
seva qualitat d’empresària i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat
Social, sanitàries, i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té al seu càrrec.

L’entitat ha de garantir a les persones adscrites a la prestació del servei, durant tota la seva vigència,
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l’aplicació i el manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable
vigent, així com el cobrament puntual de les retribucions.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del centre, per la qual cosa ha de controlar i decidir el més convenient en cas
d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin. La ràtio de personal, com a mínim, ha de donar compliment a allò que disposa la
Cartera de serveis socials de regulació del Sistema Català de Serveis Socials vigent. Així, l’equip educatiu ha
d’estar compost per educadors socials titulats i/o habilitats, la jornada setmanal dels quals s’ha d’ajustar a allò
que preveu el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. Aquest nombre mínim d’educadors es calcula, també,
basant-se en les característiques dels infants i adolescents acollits, les característiques de l’equipament del
centre residencial i el nombre de places.

8.3.4 L’entitat ha de distribuir els torns horaris de manera lliure i ha d’assegurar en tot cas el mínim
d’educadors que garanteixi una atenció adequada dels infants i adolescents ingressats.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
reciclatge, sens perjudici dels cursos que organitzi el responsable de la DGAIA als quals tinguin accés aquests
professionals.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del centre i l’horari detallat de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos o sempre que ho sol·liciti la DGAIA, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o el document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
presentar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament la DGAIA de les altes i les baixes del personal, tant de serveis
com de l’equip educatiu, així com de les substitucions. Quan s’escaigui, ha d’acreditar la titulació exigida del
substitut/a.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions dels educadors i de la unitat educativa, i s’ha de mantenir
sempre la ràtio corresponent, cada dia de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos dels
infants i adolescents, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

8.3.9 L’entitat ha de garantir que el centre tingui cobertes les seves necessitats en l’àmbit dels serveis (neteja,
cuina, bugaderia, administració, vigilància, etc.).

8.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua i d’actualització en les
tècniques d’atenció als infants i adolescents per als professionals del centre en els diferents àmbits d’actuació.

8.3.11 L’entitat, a requeriment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ha de separar, de
l’atenció directa dels infants i adolescents, els professionals (equip educatiu, equip tècnic i direcció, personal de
serveis) del centre i la resta de personal voluntari i en pràctiques, en un termini màxim de vint-i-quatre hores
des de la notificació, quan aquesta valori, encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès superior de
l’infant o adolescent, que poden suposar un risc per al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

8.3.12 Els possibles costos íntegres derivats d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

8.3.13 L’entitat ha de complir els requisits establerts en aquesta Ordre, així com en la resta de normativa
vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al centre residencial.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència abonarà per a la
prestació del servei es fixarà en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base
per dia/infant o adolescent que pot variar en funció del nombre de places proveïdes i d’un mòdul per l’equip
tècnic.

Si el servei ho requereix, s’establirà també la contraprestació pel servei de vigilància i seguretat.

Igualment, si la convocatòria preveu les funcions d’EVAMI inclòs en el servei del centre d’acolliment, s’establirà
també el preu per aquest servei.
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Les necessitats educatives i sanitàries dels infants i adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius oferts per les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a part del
mòdul base, només s’ha de tramitar en els casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents del
Departament.

En cas que el centre o algun infant/adolescent necessiti un suport educatiu, d’integració social o psicològic
addicional, ateses les seves característiques especials i d’acord amb el que s’estableix en l’apartat segon
d’aquest annex en relació amb els professionals opcionals de suport tècnic, la DGAIA pagarà un preu fix
mensual en funció de la categoria professional i d’acord amb el Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social
amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc vigent.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada per part dels usuaris del
centre.

9.2 Supòsits especials

Els supòsits especials tindran el tractament següent:

a) Places no ocupades. De les places no ocupades s’ha de pagar el 80 % del mòdul. Si un centre amb plaça no
ocupada rebutja una proposta d’ingrés feta per la DGAIA i que segons la proposta de l’equip tècnic competent
correspon a la seva tipologia, suposa el no pagament de les places no ocupades a partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura ha de ser comunicada per document signat pel cap del Servei d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència del Servei Territorial corresponent al territori on hi hagi el recurs.

b) Places sobreocupades. Si el Departament es veu en l’obligació d’ampliar, per circumstàncies excepcionals, el
nombre de menors, i això dona lloc a una situació d’excés d’ocupació, la DGAIA ha de tramitar la resolució de
pagament que correspongui per regularitzar aquesta situació. Les places sobreocupades s’han de pagar en la
quantitat del 100 % del mòdul, fins al límit màxim establert en la normativa vigent del registre de serveis
socials.

No s’han de pagar sobreocupacions fora dels casos excepcionals per autorització de la Direcció de la DGAIA
amb informe previ del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Servei Territorial competent, tret que
instruccions o circulars internes de funcionament estableixin procediments diferents.

c) Si un infant o adolescent acollit és ingressat en un centre de justícia juvenil es pagarà el 80 % del mòdul
mentre es mantingui la reserva de plaça (amb un màxim de trenta dies). A partir d’aquest moment es
considerarà plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com a
guardador.

d) En cas d’escapoliment, es pagarà el 100 % de la plaça els primers trenta dies mentre es manté la reserva
de la plaça. A partir d’aquest moment es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre
continuaria formalment com a guardador. Quan es localitzi l’infant o l’adolescent s’ha de valorar ingressar-lo en
el centre d’origen (si hi ha plaça i és convenient per a aquest infant o adolescent) o fer resolució administrativa
i canviar de centre.

e) Si l’infant o adolescent està atès en un centre sanitari (hospital, unitat de salut mental d’aguts) s’ha de
pagar el mòdul establert per a la plaça. A partir dels trenta dies d’estada al centre sanitari no s’abonarà cap
import, llevat que l’hospital reclami la presència continuada d’un acompanyant amb l’infant. A partir d’aquest
moment, es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com
a guardador. En casos excepcionals, si el centre assoleix la plena ocupació, amb autorització del director/a
general, i amb informe previ del Servei Territorial competent, es pot pagar com a sobreocupació al 30 %.

Els percentatges esmentats en els punts anteriors poden ser modificats mitjançant el procediment
corresponent.

9.3 Facturació

El sistema de facturació serà determinat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 9

Condicions d’execució, en règim de gestió delegada, del servei de centre d’acolliment (CA)
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1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei de centre d’acolliment (CA) és un servei residencial d’estada limitada i transitòria que té per objecte
realitzar atenció, observació i el diagnòstic de la situació o risc de desemparament de menors respecte als seus
familiars, per tal d’elaborar la corresponent proposta de mesura, quan és impossible o inconvenient realitzar
l’estudi en el territori.

Persones destinatàries

Infants i adolescents, d’edats compreses entre els zero i els divuit anys, que estan sota la tutela o guarda de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (en endavant, DGAIA) del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.

Objectius

Donar resposta immediata i transitòria d’acollida a qualsevol persona menor que estigui en situació d’alt risc i
que hagi de ser separada del seu nucli familiar, i exercir la funció substitutòria temporal de la família.

Fer l’observació i el diagnòstic de la situació dels menors atesos i les seves famílies per tal d’elaborar la
proposta de mesura corresponent.

Realitzar l’assessorament i les valoracions dels casos de maltractaments infantils o sospita de maltractaments
de la demarcació corresponent, si així s’estableix a la resolució de convocatòria de provisió, de manera que
llavors es configurarà també com un Equip de Valoració de Maltractaments Infantils (EVAMI).

2 Funcions

Donar resposta de forma personal i transitòria a la situació en què es troben aquells infants i/o adolescents
que, per diverses circumstàncies, no poden romandre en el seu medi familiar. Aquestes funcions es concreten
en, com a mínim, cobrir les necessitats bàsiques, com ara la higiene, l’alimentació, el suport afectiu, el
vestuari, l’educació, la formació, el lleure i la salut, i afavorir el desenvolupament equilibrat de la seva persona,
tot proporcionant-los una educació integral i compensadora.

D’altra banda, com a centre d’acolliment que és, l’equip tècnic ha de realitzar l’estudi i l’observació dels
menors atesos i de les seves famílies, a fi d’emetre un informe diagnòstic interdisciplinari que possibiliti
l’elaboració, si escau, de la proposta de mesura més adequada a les necessitats i a l’interès del/de la menor.

Aquest equip interdisciplinari, si així s’estableix a la resolució de convocatòria de provisió, també haurà de
realitzar l’assessorament i les valoracions dels casos de maltractaments infantils o sospita de maltractaments
de la demarcació corresponent. Per tant, es configurarà també com un Equip de Valoració de Maltractaments
Infantils (EVAMI), la funció principal del qual és assessorar i valorar conjuntament amb la xarxa de centres
hospitalaris les actuacions que calgui emprendre davant dels casos de maltractaments o de sospita de
maltractaments. Les funcions d’aquest servei requereixen que aquest equip estigui operatiu les vint-i-quatre
hores del dia de tots els dies de l’any. Els professionals que hi estan adscrits han de tenir una especial
dedicació en les franges de caps de setmana i festius, per tal de reforçar el servei de la resta de la xarxa de
protecció.

A més, la tasca de l’EVAMI es concreta en les funcions més específiques següents:

a) Quan en l’àmbit hospitalari es detecta una situació de maltractament infantil, l’equip ha de fer una valoració
immediata del cas d’urgència.

b) Quan sigui procedent, l’equip s’ha de desplaçar al centre hospitalari per assessorar el personal mèdic i de
treball social del centre i confirmar la valoració de les sospites de maltractament que puguin tenir els
professionals.

c) Ha de proposar l’adopció de mesures efectives de protecció davant la situació d’urgència, bé sigui
l’assumpció immediata de la tutela de la persona menor, l’ordre de retenció hospitalària i/o l’ingrés posterior en
el centre d’acollida, si escau.
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d) Ha d’estudiar i analitzar les situacions en l’entorn de la persona menor que possibilitin una ràpida valoració
de l’apreciació d’un maltractament i del nivell de protecció del nucli familiar.

e) Ha de notificar als pares o familiars la resolució de desemparament o bé l’ordre de retenció hospitalària quan
hi hagi evidències de maltractaments.

3 Organització

D’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, els
centres residencials i d’acolliment han d’orientar la seva organització envers les persones ateses. Així, han de
basar-se en els principis d’individualització, normalització i integració, combinar la qualitat i la calidesa, i
possibilitar uns principis coherents amb els objectius del centre.

3.1 Instruments tècnics bàsics per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres

El Programa marc per als centres residencials disposa que, per a la seva organització, els centres residencials
han de disposar d’uns instruments tècnics bàsics per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de
l’encàrrec que l’Administració els fa.

Aquests instruments bàsics són:

a) El Projecte educatiu de centre (PEC).

b) El Reglament de règim intern (RRI).

c) La Programació anual.

d) El pressupost econòmic anual previst.

e) La memòria tècnica anual.

a) Cada centre residencial ha de confeccionar un Projecte educatiu de centre (PEC), on s’ha d’especificar la
vinculació amb l’Administració. Així, hi han de constar el nom de l’entitat titular a la qual pertany, el NIF de
l’entitat i el número de registre de l’entitat i del centre, i s’hi han de detallar tots els serveis d’atenció a la
infància i l’adolescència i les famílies que presta l’entitat, si escau.

El PEC s’ha d’elaborar d’acord amb el Programa marc per als centres residencials aprovat segons la Directriu
general 5/2016, de 4 de novembre, del director general de la Direcció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a
què es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, publicada al DOGC núm.
7309, de 15 de febrer de 2017. La Directriu general i el Programa marc per als centres residencials es poden
consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El PEC recull els trets d’identitat del centre residencial, els seus principis, la finalitat, els objectius i la seva
estructura organitzativa. Per tant, és un instrument integral que ha de permetre dirigir el procés d’acció
educativa del centre i la seva gestió.

El PEC ha de ser aprovat per la DGAIA en el termini de tres mesos des de l’entrada en funcionament del nou
centre i s’ha de revisar, com a mínim, cada cinc anys o sempre que ho requereixi l’òrgan competent de la
DGAIA.

b) El Reglament de règim intern (RRI) és un instrument d’organització i gestió a mitjà i llarg termini que,
juntament amb el PEC, regula l’estructura organitzativa del centre i que regula també el funcionament del
centre residencial. A través del RRI s’estableixen:

Els òrgans del centre.

Les seves funcions.

La normativa i els criteris del centre.

El procediment de funcionament.

Els drets i deures dels infants i adolescents acollits al centre.

Els calendaris.

Els controls i la supervisió.
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Les accions educatives reparadores.

Així, els àmbits que han de constar al RRI són els especificats al Programa marc per als centres residencials, en
vigor, elaborat per la DGAIA, aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre.

El RRI també ha de ser validat per la DGAIA i s’ha de revisar com a mínim cada cinc anys o sempre que ho
requereixi l’òrgan competent de l’esmentada Direcció General.

c) La Programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen
les accions que ha de dur a terme el centre residencial al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent
operatives les accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el
primer trimestre de l’any.

d) El pressupost econòmic anual previst del servei, amb desglossament de costos directes i indirectes, s’ha de
lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any.

e) La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la Programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta memòria
ha d’incloure també indicadors que permetin fer una avaluació general del servei.

A més, l’entitat proveïdora ha de posar a disposició de la DGAIA tota la documentació funcional, econòmica,
tècnica o qualsevol altra relacionada amb la seva activitat, quan se sol·liciti per al seguiment de la prestació del
servei.

3.2 Instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits

Els centres residencials, d’acord amb el Programa marc per als centres residencials, també han de disposar
d’uns instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits.

Els instruments tècnics imprescindibles per portar a terme aquesta tasca són:

a) El Protocol d’observació (PO).

b) El Projecte educatiu individual (PEI).

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE).

d) L’Informe proposta (IP).

e) L’estudi diagnòstic.

a) El Protocol d’observació (PO) és la guia que facilita l’observació de l’infant i l’adolescent els primers dies
d’ingrés i permet elaborar el Projecte educatiu individual (PEI). El PO s’elabora durant els primers trenta dies
en què els infants i els adolescents són al centre d’acolliment. És d’ús exclusiu del centre i no és necessari que
es faci arribar al servei especialitzat de protecció a la infància i l’adolescència de la DGAIA.

b) El Projecte educatiu individualitzat (PEI) és un instrument tècnic que té la funció de facilitar i concretar
l’atenció individualitzada de cada infant i adolescent, i està orientat al canvi o la millora en les dimensions
conductual, cognitiva i emocional de l’infant o l’adolescent en el mínim temps possible lligat a objectius
terapèutics, i com a màxim un any, prorrogable sempre que es justifiqui l’excepcionalitat d’una estada més
llarga en la renovació del seu PEI. En el PEI hi han de constar els objectius educatius que es pretenen assolir
amb aquell infant o adolescent, d’acord amb el seu estudi diagnòstic, l’evolució del procés personal i les
estratègies d’intervenció que cal utilitzar. El PEI ha de preveure els sistemes d’avaluació de l’acció educativa i
de l’evolució de l’infant o adolescent, de manera que es puguin revisar els objectius proposats en funció de la
seva evolució. Aquestes actuacions les ha de coordinar degudament l’educador/a tutor/a amb les que s’efectuïn
des d’altres equips professionals. Té una periodicitat anual, i s’ha de revisar al cap de sis mesos. El primer PEI
s’ha de realitzar quaranta-cinc dies després que l’infant o l’adolescent hagi ingressat al recurs.

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) és un document tècnic que s’elabora també des del centre i
que comporta una avaluació i una valoració del PEI, per tal d’ajustar els objectius a les característiques
individuals dels infants i dels adolescents. L’ITSE és una eina que ajuda a avaluar el procés de cada infant i
adolescent. En funció de l’ITSE es renova el PEI i es reflecteix la consecució o no dels objectius que ha de
complir l’infant o adolescent. S’ha de confeccionar semestralment, al juny i al desembre, per tal que l’òrgan
competent de protecció hi tingui accés.

Tant el PEI com l’ITSE s’han d’introduir al Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència (Sini@).

d) L’Informe proposta és un document que proposa un canvi en la situació de l’infant o l’adolescent resident al
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centre residencial adreçat a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència d’aquest infant o adolescent. S’ha de
confeccionar, a títol enunciatiu, per a propostes de sortida del centre, canvi de centre, mesures de transició a
la vida adulta i acolliment familiar, entre d’altres.

e) L’estudi diagnòstic que ha de confeccionar l’equip tècnic interdisciplinari del centre d’acolliment és la
valoració interdisciplinària de la situació d’un infant o adolescent que permet determinar el risc de protecció en
què es troba i la formulació d’una proposta de mesura de protecció consensuada en el seu interès.

Des d’un punt de vista metodològic, i a partir del treball interdisciplinari, s’han de preveure globalitat en
l’enfocament, especificitat professional, valoració interdisciplinària, proposta global i propostes específiques
articulades i coordinades.

L’estudi de la problemàtica de l’infant o adolescent i la proposta de mesura protectora s’han de portar a terme
en el termini que s’estableixi reglamentàriament, que com a màxim ha de ser de sis mesos, d’acord amb
l’article 111 de la Llei 14/2010, de 27 de maig.

En general, el treball dels equips tècnics s’estructura en les fases o moments següents:

a) Recollida de dades: tot el procés de coneixement de la realitat implica recollir una informació vasta. Aquesta
recollida es fa al llarg de tot el procés, per tal d’arribar a una elaboració conceptual de l’objecte d’estudi.

b) Planificació de la intervenció de l’equip tècnic: el pla de treball de l’equip tècnic podria definir-se com el
programa d’intervenció previst inicialment per abordar un estudi. Aquest pla és elaborat conjuntament per
l’equip, a partir de la demanda i les informacions inicials, i s’hi estableixen unes primeres hipòtesis de treball,
les estratègies d’intervenció, els professionals que hi intervenen i quin d’ells és el referent del procés.

c) Reunió de casos (dos o més, segons el cas): consisteix en la trobada sistemàtica dels professionals que
intervenen en l’estudi de la situació de l’infant.

d) Valoració interdisciplinària i proposta de mesura.

3.3 Instruments específics per a la intervenció diagnòstica

Per tal de dur a terme l’estudi diagnòstic de la situació sociopersonal dels infants o adolescents acollits, cada
centre ha de definir el seu procés partint d’aquest model bàsic. Això comporta la definició i la concreció dels
aspectes següents:

a) Descripció del procés diagnòstic: aproximació diagnòstica, hipòtesi de treball, seguiment, valoració i
proposta.

b) Pla d’intervenció.

c) Pla de millora: són els acords signats entre l’equip tècnic i la família en què es posen de manifest les
recomanacions per tal de millorar les circumstàncies familiars.

d) Síntesi avaluadora i informe proposta: consisteix en un informe diagnòstic interdisciplinari en què es recull
de manera unificada la intervenció i la valoració dels diferents professionals, i és on, després d’explorar i
valorar totes les circumstàncies, la situació i les necessitats de l’infant o adolescent, es formula una proposta
de mesura en el seu interès.

3.4 Altres instruments són:

El Projecte personal d’autonomia és un document de treball conjunt amb l’adolescent, a partir dels setze anys,
per a la preparació per a la vida adulta, en què s’ha d’acompanyar el jove per a la seva futura sortida del
centre residencial. És un document integrat en el PEI de l’adolescent.

Les activitats grupals i els espais de participació dels infants, dels adolescents i de les seves famílies als centres
residencials són un instrument molt important del treball individual. Per això, d’acord amb el marc normatiu
vigent, s’han de definir els espais de participació dels infants i adolescents i de les seves famílies.

Els centres residencials s’organitzen, en coordinació interna, amb els diferents professionals del mateix centre,
en reunió i mitjançant els documents de coordinació i els registres interns que es detallen al Programa marc
per als centres residencials.

Els centres també han d’organitzar-se, reunir-se i deixar constància documentalment, en coordinació externa,
amb altres agents d’interès per als infants i adolescents acollits, com ara les famílies, els equips d’atenció a la
infància i l’adolescència (EAIA), l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), l’Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats (ASJTET) i la resta d’òrgans competents en matèria d’infància i adolescència, la Direcció
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD), els serveis socials, els centres educatius, els equips
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d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), el Consorci d’Educació, la Inspecció d’Educació, el Centre
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), els esplais o centres de temps lliure, cultura o esport, els hospitals,
els recursos laborals, els serveis judicials o qualsevol altre que sigui d’interès en la vida quotidiana de l’infant o
l’adolescent.

Els òrgans competents en matèria d’infància i adolescència han de fer una avaluació externa i periòdica del
procés del centre en què s’analitzarà el compliment de les normes i els criteris establerts.

Els requisits i característiques, de compliment obligatori, que han de tenir aquests instruments tècnics, bàsics
per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres, els instruments per al treball
individual amb els infants i adolescents acollits, les activitats grupals i la participació dels infants i adolescents i
de les seves famílies, els fixa la normativa que consta en el marc normatiu i tècnic del servei.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’organigrama del centre residencial ve regulat en el marc normatiu contingut al Programa marc per als centres
residencials, aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre, del director general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, a què es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, i
al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011. A més, les
funcions dels diferents professionals existents al centre han d’estar definides al PEC en vigor i regulades al RRI
també actualitzat i vigent.

4.2 Recursos humans

L’entitat proveïdora ha de garantir que el centre disposi del personal necessari per garantir l’atenció correcta
dels infants i adolescents de manera continuada les vint-i-quatre hores del dia de cada dia de l’any. Per tal de
calcular la ràtio d’educadors de què ha de disposar el centre, s’ha de tenir en compte la jornada laboral
establerta d’acord amb el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. La ràtio de personal està establerta al Decret
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials, i que estableix que per al centre
residencial d’acollida hi ha d’haver un director/a responsable i un equip tècnic per cada trenta infants. Als
centres amb infants de zero a tres anys, una ràtio d’educadors socials no inferior a 0,33 i, per a la resta de
centres, una ràtio d’educadors socials per menor no inferior a 0,20.

L’equip tècnic ha d’estar compost pels membres que s’estableixen en el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de
regulació del Sistema Català de Serveis Socials, i exercir les funcions que s’hi descriuen. Com a mínim, l’equip
tècnic ha d’estar format per un treballador/a social, un psicòleg/psicòloga, un pedagog/a i un/a professional
sanitari, tots ells a jornada completa.

El personal d’atenció directa (equip educatiu, equip tècnic i direcció) no pot ser subcontractat.

Els serveis substitutoris de la llar, bugaderia, cuina i neteja, s’han de proveir amb personal que no presti
serveis d’atenció directa, sens perjudici de la col·laboració que pugui portar a terme en aquests àmbits el
personal d’atenció directa.

En concret, el Programa marc per als centres residencials defineix les característiques i els requisits de
l’estructura i l’organigrama dels centres residencials:

4.2.1 Recursos humans obligatoris

a) Equip directiu obligatori

Director/a

Cada centre residencial ha de tenir un director/a professional a jornada completa que ha d’assumir la
responsabilitat de les guardes dels infants i adolescents i que, en darrera instància, ha de decidir sobre les
qüestions que facin referència als infants i adolescents. Aquest director/a ha d’assumir les funcions establertes
en la legislació vigent quant a les responsabilitats de les guardes dels infants i adolescents del centre. Ha de
tenir la titulació de llicenciatura o diplomatura universitària, o grau, preferentment en pedagogia, psicologia o
educació social, i ha de tenir experiència en infància i adolescència en situació de desprotecció i/o alt risc social.

La direcció ha d’assumir funcions i responsabilitats bàsiques de la funció directiva: responsabilitat de l’acció
pedagògica, terapèutica i formativa, gestió de recursos humans, representació i lideratge. Les seves funcions
específiques estan detallades al document “Perfil professional: Responsable de centres residencials d’acció
educativa i centres d’acolliment per a la infància i l’adolescència”, aprovat el 27 de novembre de 1998 pel
Comitè d’expertes i experts en formació en l’àmbit de l’acció social, i s’han de definir detalladament al Projecte
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educatiu de centre i han d’estar regulades en el Reglament de règim intern. El perfil professional del
responsable de centre residencial es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b) Equip educatiu obligatori

Educador/a social

És el/la professional específic que realitza el treball educatiu amb els infants o adolescents en el marc de la
convivència diària, mitjançant la utilització dels recursos normalitzadors de l’entorn comunitari.

Cada infant i adolescent disposa de dos referents educatius estables adults d’entre els educadors del centre,
que són els que en faran un seguiment més directe. A més, un d’ells serà el tutor/a educatiu responsable de la
coordinació interna i amb l’EAIA corresponent del seu PEI.

Ha de tenir titulació universitària de diplomatura o grau en educació social o estar habilitat pel Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. En el procés de selecció, s’ha de tenir en compte, a més de la
titulació, l’experiència prèvia en l’àmbit de l’acolliment residencial.

Les seves funcions són les detallades al document “Perfil professional: Educador/a social dels serveis de
centres residencials d’acció educativa i de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè
d’expertes i experts en formació en l’àmbit de l’acció social el 14 d’octubre de 2005, i han d’estar definides al
Projecte de centre i regulades al Reglament de règim intern. El perfil professional de l’educador/a del centre
residencial es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Equip tècnic interdisciplinari

L’equip tècnic interdisciplinari ha d’estar format per un/a assistent social o diplomat/ada en treball social, un
psicòleg/psicòloga, un pedagog/a, un/a professional sanitari i l’educador/a tutor/a. A aquest equip s’hi ha
d’afegir, en règim de jornada completa, un psicòleg/psicòloga i un treballador/a social per atendre els casos de
l’EVAMI, si la convocatòria de provisió estableix també aquesta funció afegida a la de centre d’acolliment.

Aquest equip té la funció de recollir tota la informació del cas i examinar, explorar i valorar les circumstàncies,
la situació i les necessitats dels infants per emetre un informe diagnòstic interdisciplinari que possibiliti
l’elaboració de la proposta de mesura més adequada. L’exploració diagnòstica unidisciplinària de cada
professional i l’observació de l’educador/a tutor/a s’ha de globalitzar i integrar en el treball interdisciplinari.

d) Personal d’administració i serveis

Cada centre residencial ha de disposar del personal d’administració i serveis generals (cuina, neteja,
manteniment, etc.) necessari en funció dels programes que dugui a terme i de la seva dimensió i estructura.

4.2.2 Recursos humans opcionals en funció del projecte

a) Figures opcionals educatives: subdirecció i coordinació pedagògica

Subdirecció

En funció del projecte que s’hagi de desenvolupar i del volum de gestió o responsabilitat, es pot comptar amb
la figura del subdirector/a. Ha de ser preferentment un educador/a social o pedagog/a, i es valora la seva
experiència en equips educatius de centres. Les seves funcions han de ser complementàries a les de la direcció
i han d’estar específicament definides i regulades al Reglament de règim intern del centre en qüestió.

Coordinació pedagògica

En cas que la definició del projecte ho requereixi, els centres poden disposar de la figura professional del
coordinador/a pedagògic/a. Ha de ser preferentment educador/a social o pedagog/a, i es valora la seva
experiència en equips educatius de centres. Les seves funcions han de ser complementàries a les de la
direcció, i centrar-se específicament i fonamentalment en la implementació del projecte educatiu i la
coordinació de l’equip o equips del centre. Les seves funcions específiques han d’estar definides i regulades en
el Reglament de règim intern del centre en qüestió.

b) Professionals opcionals de suport tècnic: poden ser integradors socials, psicòlegs o educadors socials.

Com a complement al treball educatiu, i en funció dels programes que es desenvolupin, podrà haver-hi
professionals de suport que aportin coneixements específics i complementaris a l’equip educatiu i la direcció del
centre. En cap cas han de substituir les funcions dels professionals del centre residencial, ni dels equips tècnics
dels centres d’acolliment, ni dels equips externs de les xarxes públiques de salut i serveis socials.

El perfil específic ha d’estar definit pel tipus de projecte i les necessitats específiques que s’han de
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complementar, i no hi entrarien les recollides en les funcions assignades a l’equip educatiu ni a la direcció del
centre.

En tots els casos les ràtios no han de ser inferiors a les que estableix la Cartera de serveis socials.

4.2.3 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al centre residencial s’ha de dur a terme d’acord amb la Llei 25/2015,
de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que disposa la Directriu general
d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i
adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Així, ha de seguir-se el procediment que estableix la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, que,
entre altres requeriments, regula la necessària aprovació de la Sub-direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, per tal que es pugui efectuar la intervenció de voluntariat proposada pel centre residencial.

Es fa constar que sempre s’ha d’articular mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat
legalment registrades. No s’admetran col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries en cap cas poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del centre i han de ser supervisades per l’entitat.

b) Persones en pràctiques

Els centres residencials poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents
de formacions relacionades (educadors socials a tots els centres, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs i
metges als centres tutoritzats pels equips tècnics).

Aquesta col·laboració ha d’emmarcar-se dins del corresponent conveni signat entre la universitat i l’entitat que
gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel/per la professional definit com a responsable
de l’alumne/a, que és un/a professional del centre residencial. En cap cas els alumnes en pràctiques poden fer-
se càrrec de la gestió i de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients dels infants i adolescents residents al centre ni treure cap document del centre.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència, aprovada per la DGAIA.

El centre residencial ha de comunicar a la DGAIA les dades personals dels alumnes en pràctiques, el perfil
professional, l’horari de les pràctiques, el tutor/a responsable i la seva disponibilitat horària, el plantejament
inicial del projecte, la tipologia de les activitats que es realitzaran dins del pla de pràctiques, el disseny del
programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades al centre en què es duu a terme el
pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

4.2.4 Personal de vigilància, seguretat i control, sense arma

Quan la DGAIA ho requereixi, l’entitat haurà d’incorporar en el funcionament del centre un servei de vigilància,
seguretat i control, sense arma, ateses les característiques de situació de risc que comporta la tipologia del
centre. El servei serà de vint-i-quatre hores diàries de dilluns a diumenge.

Les intervencions del personal de seguretat al centre s’han de limitar a:

a) Les instruccions que rebin de la direcció.

b) Les que considerin necessàries i convenients, si bé només poden dur-les a terme davant de la urgència i la
gravetat de la situació sempre que aquesta circumstància impedeixi informar-ne prèviament la direcció del
centre i sigui absolutament impossible qualsevol intervenció d’aquesta.

La intervenció del personal de seguretat ha d’intentar sempre produir l’efecte dissuasiu. En cas de no
aconseguir-ho, s’ha d’immobilitzar la persona o persones que amb la seva actitud puguin generar una situació
potencial de risc per als usuaris del servei, el personal de la seva administració o els béns que hi estan adscrits,
o davant de la resistència reiterada a les indicacions dels professionals del centre.

La intervenció del personal de seguretat s’ha de limitar a les situacions en què el guardador es vegi
impossibilitat de restablir la normalitat o reconduir la situació o conflicte o en què es pugui preveure fàcilment
que aquesta situació es pugui produir.
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5 Funcionament general

L’entitat es compromet a atendre al centre els infants i adolescents que li siguin confiats pel responsable de la
DGAIA, d’acord amb l’edat i la capacitat de places assignades.

L’entitat i el responsable de la DGAIA han d’acordar motivadament, i d’acord amb la disponibilitat de places,
l’edat dels infants i adolescents i les seves característiques personals i socials, que l’ingrés en el centre es
dugui a terme en el termini més breu possible.

L’acceptació del cas ha de ser comunicada al responsable de la DGAIA, en el termini de cinc dies a comptar de
la seva presentació al centre, i s’ha d’ingressar l’infant o l’adolescent en el termini establert per la resolució
judicial que n’autoritza l’ingrés, d’acord amb el procediment que estableix la Llei orgànica 8/2015, de 22 de
juliol, tret de casos excepcionals d’entrada per via d’urgència. En els casos d’urgència, l’ocupació s’ha de fer
efectiva quan hi hagi una proposta d’ingrés en un centre residencial, d’acord amb la tipologia existent, amb la
informació que l’òrgan competent en matèria d’infància i adolescència tingui fins a aquell moment, que es
completarà una vegada realitzat l’ingrés.

En cas que l’entitat tingui objeccions per acceptar la proposta, ho ha de comunicar al responsable de la DGAIA,
per escrit i motivadament, en el termini de cinc dies a comptar de la seva presentació al centre.

Els centres d’acolliment han de complir, també, els principis generals, metodològics i els principis per a l’acció
socioeducativa aprovats en el Programa marc per als centres residencials en vigor.

Els criteris de funcionament dels centres d’acollida envers els infants i adolescents acollits estan detallats a la
Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que es troba
publicada al web del Departament.

5.1 Funcionament de l’equip tècnic

Com a norma general, el temps establert perquè l’equip tècnic presenti cada síntesi avaluativa a la DGAIA no
pot superar el termini de tres mesos, tret de casos excepcionals que comptin amb la conformitat de la unitat
territorialment competent en el cas concret.

L’equip tècnic ha de realitzar les seves funcions respecte als menors acollits al mateix centre d’acolliment,
excepte aquelles gestions o entrevistes que sigui impossible fer-les al centre i que requereixin que l’equip es
desplaci a l’exterior.

El Servei de Diagnòstic ha de seguir els criteris indicats per la DGAIA en l’elaboració del diagnòstic i de la
síntesi avaluativa i ha de respectar en tot moment el Projecte educatiu de centre. Igualment, ha d’elaborar i
presentar un diagnòstic/síntesi avaluativa de cada infant i/o adolescent ingressat al centre o derivat pels
Serveis Territorials per tal de proposar la mesura de protecció més adient. En aquest sentit, l’entitat té
l’obligació de lliurar cada any el nombre d’estudis diagnòstics que determini la DGAIA en funció de la capacitat
del centre i de presentar l’estudi al cap de 3-4 mesos de mitjana anual de l’entrada de la persona menor al
centre, sempre que els ingressos i les sortides del centre es produeixin amb regularitat. En els casos en què
s’hagi de valorar la situació de desemparament de la persona menor per haver ingressat per la via d’urgència,
l’Informe proposta s’haurà de fer arribar a la DGAIA en el termini de tres dies.

Així, els processos clau del funcionament del centre, en síntesi, són els següents:

1) Ingrés: acollida i acompanyament durant l’acollida i el període d’adaptació al centre d’acord amb el protocol
d’ingrés.

2) Projecte educatiu individualitzat (PEI) i Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE).

a) Planificació i avaluació de l’atenció socioeducativa integrada al PEI.

b) Continguts treballats a la tutoria d’acord amb el que estableix el PEI.

3) Vida quotidiana

a) Utilitzar la vida quotidiana, conceptuada al PEC, com a eina metodològica principal per educar, potenciar
capacitats, transmetre valors i donar seguretat als infants i adolescents acollits.

b) S’ha de fer un ús educatiu de la normativa i les sancions, d’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, i
amb el que s’estipuli al PEC i al RRI. Els infants i adolescents del centre han de conèixer aquesta normativa i
sancions.
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c) Establiment del vincle i acompanyament en l’elaboració de les pèrdues.

d) Atenció a la salut: protocol de promoció i seguiment de la salut i atenció a la salut mental.

4) Promoció de l’autonomia i del desenvolupament evolutiu: desenvolupament de l’infant en funció de l’edat
cronològica i madurativa, per promoure l’autonomia (paràmetres de psicologia evolutiva).

5) Formació acadèmica: millora del rendiment escolar.

6) Formació prelaboral i inserció laboral: disseny de l’itinerari formatiu i laboral.

7) Educació en el lleure i relacions amb l’entorn: utilització dels recursos de lleure i d’esport de l’entorn
comunitari.

8) Relació amb la família: implicació de la família en l’atenció a l’infant.

9) Gestió de riscos de l’infant i l’adolescent:

a) Valoració de riscos.

b) Escapades i no retorns.

c) Contenció davant del conflicte.

d) Prevenció de comportaments sexuals abusius entre iguals.

e) Prevenció del consum de drogues.

10) Protecció dels drets de l’infant, de l’adolescent i de la família: dret de l’infant i/o adolescent a la informació
sobre el propi procés, en funció de la seva edat i capacitat, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig.

11) Desinternament.

a) Desinternament planificat i comiat amb acompanyament professional.

b) Actuacions segons la motivació del desinternament.

12) Altres programes específics.

a) Atenció a la primera infància de zero a quatre anys.

b) Suport a l’autonomia dels adolescents de setze a divuit anys.

c) Formació afectivosexual i prevenció de relacions de parella abusives.

d) Discapacitat intel·lectual i altres discapacitats sobreafegides derivades de problemes de salut mental.

e) Acompanyament als infants i adolescents amb malalties greus i en la pròpia mort.

5.2 Funcionament de l’EVAMI

L’EVAMI, per la seva banda, ha de realitzar les tasques des del centre d’acolliment. Això no obstant, també s’ha
de desplaçar a l’exterior, especialment als centres hospitalaris que avisin del maltractament o de la sospita de
maltractament i al domicili o al lloc de residència dels progenitors, altres membres de la família i altres
persones a qui calgui entrevistar amb relació al maltractament de la persona menor.

La tasca dels professionals que formen part de l’EVAMI es concreta en els aspectes següents:

a) Atenció immediata en casos d’urgència provinents de situacions de maltractaments infantils detectats en
l’àmbit sanitari.

b) Recull de tota la informació (de l’àmbit mèdic i social).

c) Comprovació de l’existència d’antecedents: recopilació dels antecedents de la DGAIA i de la xarxa de
protecció, així com de la xarxa d’atenció ordinària a la infància (escola, àrees bàsiques de salut, centres oberts,
casals...).

d) Entrevistes amb progenitors, familiars o persones més properes, fonamentalment les persones implicades
i/o relacionades amb la possible situació de maltractament.

e) Valoració de la situació de la persona menor i de la seva família.

f) Proposta d’adopció de mesures efectives de protecció davant la situació greu, bé sigui l’assumpció immediata
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de la tutela de l’infant, l’ordre de retenció hospitalària i/o l’ingrés posterior en un centre d’acollida, si escau.

g) La proposta de mesura de protecció s’ha de dur a terme al més aviat possible, quan hi hagi prou elements
jurídics i tècnics que la puguin fonamentar i, en tot cas, dins de les primeres setanta-dues hores després de
tenir constància dels fets.

h) Atenció i desplaçament a centres sanitaris quan resulti procedent per a l’assessorament i la coordinació amb
el personal mèdic i treballadors socials del centre per confirmar la valoració de les sospites de maltractament
que puguin tenir els diversos professionals.

i) Determinació de la proposta de mesura protectora més adient per a la persona menor: resolució de
declaració de desemparament i ingrés al centre d’acolliment, incorporació en família de diagnòstic, guarda
provisional amb un familiar i derivació a l’equip competent per dur a terme l’estudi diagnòstic amb més
profunditat.

j) Qualsevol altra tasca que li encarregui la DGAIA.

El servei de l’EVAMI s’ha de prestar tots els dies de l’any, però cal prestar especial dedicació en les franges de
caps de setmana i festius, per cobrir la manca de servei de la resta de la xarxa de protecció. Per tant, l’entitat
proveïdora ha de garantir l’especial disponibilitat dels professionals que formen l’EVAMI, de manera que, en cas
de necessitar-ho, cobreixin aquest servei durant els caps de setmana i festius. Aquest personal no pot ser
subcontractat.

6 Sistema d’informació individualitzat

Els infants i adolescents acollits al centre d’acolliment han de disposar del seu expedient individual de manera
que tinguin la informació necessària per prestar l’atenció requerida en cada moment del procés d’atenció.

Aquest expedient ha d’estar protegit d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals,
per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient de l’infant o l’adolescent ha de permetre la continuïtat de la seva atenció integral durant el seu pas
pel Sistema de protecció i traçar la seva història, inclosa l’anterior a l’ingrés i la que es produeix durant
l’estada al centre.

Així, la documentació que ha de constar a l’expedient de l’infant o adolescent, abans de l’ingrés, durant l’ingrés
i en el seu desinternament, consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la
infància i l’adolescència.

Específicament, a títol enunciatiu i com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de l’infant o
l’adolescent al centre són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’infant o adolescent.

c) Familiar: síntesis avaluatives, informe de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, entre d’altres.

e) Tutorial: PEI, registre de tutories, ITSE, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de
visites familiars, entre d’altres.

f) Psicopedagogia: informes psicològics, escolars, resolució i dictamen tècnic facultatiu del centre d'atenció a
les persones amb discapacitat (CAD), si escau, entre d’altres.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, entre d’altres.

7 Obligacions de l’entitat

7.1 Obligacions generals

7.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

7.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea,
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en matèria de protecció a la infància, així com la Convenció sobre els drets de l’infant, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19 d’octubre de
2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret Internacional
Privat.

7.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques que han de tenir els instruments tècnics bàsics per
a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres i els instruments per al treball
individual amb els infants i adolescents acollits, d’acord amb el que es preveu en aquesta Ordre.

7.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA el PEC del centre
d’acolliment, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
del requeriment.

7.1.5 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA el RRI del centre
d’acolliment, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
des del requeriment.

7.1.6 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei durant el primer trimestre de l’any, ha de trametre al
responsable de la DGAIA la programació anual del centre d’acollida, així com el pressupost econòmic previst.

7.1.7 L’entitat, durant el primer trimestre de l’any, a partir del segon any ha de trametre al responsable de la
DGAIA la memòria tècnica anual del centre d’acolliment. També una memòria econòmica amb desglossament
de despeses directes i indirectes de la prestació del servei de l’any anterior o auditoria a l’efecte, els costos de
la qual ha d’assumir l’entitat.

7.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del centre, al responsable de la DGAIA, dins dels terminis
i la periodicitat establerts en aquesta Ordre, el Projecte educatiu individualitzat (PEI) de cada infant i
adolescent.

7.1.9 L’entitat ha de trametre a la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat que estableix aquesta Ordre,
l’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) de cada infant i adolescent.

7.1.10 L’entitat ha de realitzar les activitats de coordinació externa amb els infants i adolescents acollits als
centres residencials tal com s’especifica en aquesta Ordre.

7.1.11 En especial, l’entitat ha d’afavorir la relació de l’infant o adolescent amb la seva família i el seu ambient
natural i planificant-ho en el Projecte educatiu individual de l’infant o adolescent, en coordinació amb l’EAIA,
des d’abans de l’ingrés de l’infant o adolescent al centre, per tal de donar resposta i millorar la situació que en
va motivar l’ingrés si així es considera oportú, d’acord amb el que disposa la Guia de bones pràctiques per a
centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència. L’entitat, conjuntament i de manera consensuada
amb l’EAIA, ha de proposar els canvis de situació que corresponguin i ha de justificar la impossibilitat de portar
a terme la implicació de la família en l’atenció a l’infant o adolescent.

Així, a l’hora de dissenyar estratègies per afavorir la implicació de les famílies en l’atenció a l’infant o
adolescent, s’han de seguir els criteris que estableix la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència.

7.1.12 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, no especificades en aquesta Ordre, que constin en el
Programa marc per als centres residencials vigent, quan exerceixi la guarda dels infants i adolescents.

7.1.13 L’entitat, mitjançant el director/a i el personal del centre, d’acord amb la vigent circular, elaborada per
la DGAIA, sobre la comunicació de les incidències als centres propis i col·laboradors de la DGAIA i la resta de
normativa a l’efecte vigent, ha de comunicar immediatament a la DGAIA totes i cadascuna de les incidències
d’interès relatives als infants i adolescents, així com del funcionament del centre, i també subministrar tota la
informació i documentació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent, en concret, d’acord amb el que estipula la Guia de bones pràctiques per a centres del
Sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Com a mínim, sens perjudici del que disposi la normativa vigent en matèria d’infància i adolescència, les
incidències que han de ser comunicades al responsable de la DGAIA són:

a) Agressions.

b) Accidents.
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c) Urgències mèdiques i/o psiquiàtriques.

d) Denúncies a l’infant i/o l’adolescent.

e) Incidències judicials i/o policials.

f) Incidents greus com ara segrestos, conflictes familiars, etc.

g) Emergències greus.

h) Incidències greus que requereixin la presència de bombers, forces i cossos de seguretat i/o ambulàncies.

7.1.14 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als infants i adolescents.
Aquesta supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del centre i també ha de
subministrar tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent en matèria de serveis socials.

7.1.15 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que estan a disposició dels usuaris o de
qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a infants i
adolescents i famílies les adreces i els telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges on es poden adreçar en cas
de queixes.

Al mateix lloc visible hi ha de figurar l’horari del director/a per poder rebre usuaris amb aquesta finalitat.

7.1.16 L’entitat ha de garantir que al centre es disposi d’un expedient propi, amb documentació original, de
cada infant i adolescent, permanentment actualitzat, d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre i, en
especial, d’acord amb els detalls que consten a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, sens perjudici de la còpia de la documentació incorporada al Sini@.

7.1.17 Els impresos que s’utilitzin al centre i la retolació interior i exterior han de ser en llengua catalana,
d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat ha d’emprar normalment
la llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació i en les comunicacions per
megafonia, i ha d’emprar també el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques
o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents de tràfic mercantil
o de caràcter administratiu, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si ho
demanen.

7.1.18 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

7.1.19 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes detectats en la prestació d’aquest servei.

7.1.20 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.1.21 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

7.1.22 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions. Té
consideració de tercer en la pòlissa contractada qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat
prenedora de l’assegurança i també entitat assegurada. També tenen la consideració de tercers els infants i
adolescents sota la guarda de l’entitat que es causin danys entre ells, així com els treballadors de l’entitat, pels
danys causats entre ells o pels infants i adolescents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure una entitat de
reconeguda solvència.
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En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei d’Inspecció i
Registre, ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de comprovar
l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al responsable
de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en el termini
màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

7.1.23 El centre ha de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel Departament de Salut.
Així mateix, l’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les
pràctiques correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

7.1.24 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, les circulars o els protocols penjats al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.1.25 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan li ho requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del sistema públic de serveis socials
de Catalunya, segons el model oficial vigent.

7.1.26 L’entitat ha de disposar de solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons propis
positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 69/2020, de
14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials podran exigir una solvència mínima superior.

7.1.27 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials podran exigir una solvència mínima superior o inferior.

7.2 Obligacions referides a l’edifici i les instal·lacions

7.2.1 L’entitat ha de fer-se càrrec del cost de tots els subministraments (aigua, energia elèctrica, gas i telèfon,
internet, etc.) necessaris per a la realització dels serveis, així com de les despeses de manteniment preventiu i
correctiu per mantenir en bon ús i conservar el nivell de qualitat de les instal·lacions i els subsistemes
constructius, d’acord amb el model de Pla de manteniment preventiu i correctiu del centre, que no siguin
competència d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat), que és qui es farà
càrrec de la gestió del manteniment i conservació de l’edifici durant els primers vint-i-cinc anys.

7.2.2 L’entitat està obligada a mantenir en bon estat d’ús i conservació l’equipament mobiliari, els
electrodomèstics de cuina i bugaderia i els ajuts tècnics de tot l’inventari inicial existent al centre en el moment
de l’inici de la gestió, i ha d’assumir les reparacions, les revisions i el manteniment de tots els elements a
càrrec seu. Amb relació a l’equipament de parament, llenceria i petit material clínic, és l’entitat proveïdora la
que s’ha de fer càrrec de la seva reposició i renovació, i també del seu manteniment i conservació.

7.2.3 L’entitat ha d’assumir els costos econòmics i les responsabilitats de danys, perjudicis i accidents que
puguin afectar l’edifici, les instal·lacions, els aparells i altres elements propietat del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies conseqüència d’un ús inadequat per part seva, del seu personal o de les persones
usuàries, i satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es produeixin.

7.2.4 En cas que l’entitat vulgui efectuar reparacions extraordinàries o per introduir modificacions en les obres
o instal·lacions existents a l’inici de la prestació del servei, les quals restaran en benefici del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, ho ha de comunicar a la persona responsable de la DGAIA, que, d’acord amb
la Direcció de la DGAIA, ho sol·licitarà al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.2.5 L’entitat ha de comunicar a la persona responsable de la DGAIA qualsevol incidència que pugui vulnerar
la legislació, lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o de l’establiment.

7.2.6 L’entitat ha de retornar en el termini de la vigència de la gestió delegada l’edifici, les instal·lacions, el
material, els aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l’inventari realitzat.

7.3 Obligacions en matèria de personal

7.3.1 El personal del centre d’acollida depèn de l’entitat, que ha de tenir tots els drets i deures inherents a la
seva qualitat d’empresària i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat
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Social, sanitàries, i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

L’entitat ha de garantir a les persones adscrites a la prestació del servei, durant tota la seva vigència,
l’aplicació i el manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable
vigent, així com el cobrament puntual de les retribucions.

7.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del centre, per la qual cosa ha de controlar i decidir el més convenient en cas
d’incompliment de la seva tasca.

7.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin. La ràtio de personal, com a mínim, ha de donar compliment a allò que disposa la
Cartera de serveis socials de regulació del Sistema Català de Serveis Socials vigent. Així, l’equip educatiu ha
d’estar compost per educadors socials titulats i/o habilitats, la jornada setmanal dels quals s’ha d’ajustar a allò
que preveu el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. Aquest nombre mínim d’educadors es calcula, també,
basant-se en les característiques dels infants i adolescents acollits, les característiques de l’equipament del
centre residencial i el nombre de places.

7.3.4 L’entitat ha de distribuir els torns horaris de manera lliure i ha d’assegurar en tot cas el mínim
d’educadors que garanteixi una atenció adequada dels infants i adolescents ingressats.

7.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
reciclatge, sens perjudici dels cursos que organitzi el responsable de la DGAIA als quals tinguin accés aquests
professionals.

7.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del centre i l’horari detallat de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos o sempre que ho sol·liciti la DGAIA, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o el document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
presentar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

7.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament la DGAIA de les altes i les baixes del personal, tant de serveis
com de l’equip educatiu, així com de les substitucions. Quan s’escaigui, ha d’acreditar la titulació exigida del
substitut/a.

7.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions dels educadors i de la unitat educativa, i s’ha de mantenir
sempre la ràtio corresponent, cada dia de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos dels
infants i adolescents, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

7.3.9 L’entitat ha de garantir que el centre tingui cobertes les seves necessitats en l’àmbit dels serveis (neteja,
cuina, bugaderia, administració, vigilància, etc.).

7.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua i d’actualització en les
tècniques d’atenció als infants i adolescents per als professionals del centre en els diferents àmbits d’actuació.

7.3.11 L’entitat, a requeriment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ha de separar, de
l’atenció directa dels infants i adolescents, els professionals (equip educatiu, equip tècnic i direcció, personal de
serveis) del centre i la resta de personal voluntari i en pràctiques, en un termini màxim de vint-i-quatre hores
des de la notificació, quan aquesta valori, encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès superior de
l’infant o adolescent, que poden suposar un risc per al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

7.3.12 Els possibles costos íntegres derivats d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

7.3.13 L’entitat ha de complir els requisits establerts en aquesta Ordre, així com en la resta de normativa
vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al centre residencial.

7.3.14 L’entitat ha de subrogar-se en la contractació de personal que actualment estigui treballant al centre
residencial i que s’haurà de relacionar en la convocatòria pertinent.

8 Règim econòmic

8.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència abonarà per a la
prestació del servei es fixarà en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base
per dia/infant o adolescent que pot variar en funció del nombre de places proveïdes i d’un mòdul per l’equip
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tècnic.

Si el servei ho requereix, s’establirà també la contraprestació pel servei de vigilància i seguretat.

Igualment, si la convocatòria preveu les funcions d’EVAMI inclòs en el servei del centre d’acolliment, s’establirà
també el preu per aquest servei.

Les necessitats educatives i sanitàries dels infants i adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius oferts per les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a part del
mòdul base, només s’ha de tramitar en els casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents del
Departament.

En cas que el centre o algun infant/adolescent necessiti un suport educatiu, d’integració social o psicològic
addicional, ateses les seves característiques especials i d’acord amb el que s’estableix en l’apartat segon
d’aquest annex en relació amb els professionals opcionals de suport tècnic, la DGAIA pagarà un preu fix
mensual en funció de la categoria professional i d’acord amb el Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social
amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc vigent.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada per part dels usuaris del
centre.

8.2 Supòsits especials

Els supòsits especials tindran el tractament següent:

a) Places no ocupades. De les places no ocupades s’ha de pagar el 80 % del mòdul. Si un centre amb plaça no
ocupada rebutja una proposta d’ingrés feta per la DGAIA i que segons la proposta de l’equip tècnic competent
correspon a la seva tipologia, suposa el no pagament de les places no ocupades a partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura ha de ser comunicada per document signat pel cap del Servei d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència del Servei Territorial corresponent al territori on hi hagi el recurs.

b) Places sobreocupades. Si el Departament es veu en l’obligació d’ampliar, per circumstàncies excepcionals, el
nombre de menors, i això dona lloc a una situació d’excés d’ocupació, la DGAIA ha de tramitar la resolució de
pagament que correspongui per regularitzar aquesta situació. Les places sobreocupades s’han de pagar en la
quantitat del 100 % del mòdul, fins al límit màxim establert en la normativa vigent del registre de serveis
socials.

No s’han de pagar sobreocupacions fora dels casos excepcionals per autorització de la Direcció de la DGAIA
amb informe previ del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Servei Territorial competent, tret que
instruccions o circulars internes de funcionament estableixin procediments diferents.

c) Si un infant o adolescent acollit és ingressat en un centre de justícia juvenil es pagarà el 80 % del mòdul
mentre es mantingui la reserva de plaça (amb un màxim de trenta dies). A partir d’aquest moment, es
considerarà plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com a
guardador.

d) En cas d’escapoliment, es pagarà el 100 % de la plaça els primers trenta dies mentre es manté la reserva
de la plaça. A partir d’aquest moment, es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre
continuaria formalment com a guardador. Quan es localitzi l’infant o l’adolescent s’ha de valorar ingressar-lo en
el centre d’origen (si hi ha plaça i és convenient per a aquest infant o adolescent) o fer resolució administrativa
i canviar de centre.

e) Si l’infant o adolescent està atès en un centre sanitari (hospital, unitat de salut mental d’aguts) s’ha de
pagar el mòdul establert per a la plaça. A partir dels trenta dies d’estada al centre sanitari no s’abonarà cap
import, llevat que l’hospital reclami la presència continuada d’un acompanyant amb l’infant. A partir d’aquest
moment, es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com
a guardador. En casos excepcionals, si el centre assoleix la plena ocupació, amb autorització del director/a
general, i amb informe previ del Servei Territorial competent, es pot pagar com a sobreocupació al 30 %.

Els percentatges esmentats en els punts anteriors poden ser modificats mitjançant el procediment
corresponent.

8.3 Facturació

El sistema de facturació serà determinat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Annex 10

Condicions d’execució, en règim de concert social, del servei de Casa d’infants (CI)

1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei de Casa d’infants (CI) és un servei residencial temporal que treballa específicament i de manera
coordinada amb els serveis socials bàsics i els serveis dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència per
aconseguir la millora de les capacitats dels infants o els adolescents i de la seva família i possibilitar un retorn
tan aviat com sigui possible al nucli familiar. Si bé aquest servei residencial, de manera específica, no es
descriu a la Cartera de serveis socials ni a l’annex del Decret de 23 de juliol de 1996, d’acord amb la Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el Programa marc per als centres residencials aprovat per la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (en endavant, DGAIA) defineix el servei de Casa
d’infants com un servei específic dins dels centres residencials d’acció educativa.

A vegades, el pronòstic de recuperabilitat de la situació social i personal dels menors en situació de risc,
guarda protectora o desemparament i les seves famílies és molt alt. En aquest context, s’ha de plantejar la
institucionalització com una ajuda per aconseguir que el/la menor retorni tan aviat com sigui possible al seu
nucli familiar. En tots aquests casos, més enllà de les places residencials d’acció educativa, ubicades als CRAE,
que no són el recurs més adient per a aquest tipus de pronòstic i relacions amb les famílies, la DGAIA també
ha de disposar de serveis residencials adequats, amb places i equips d’intervenció familiar adients, per tractar
aquestes situacions més específiques que no es poden treballar en profunditat des d’un CRAE ordinari.

Persones destinatàries

Es presta atenció a persones d’entre tres i divuit anys en situació de risc, guarda protectora o desemparament
i les seves famílies que es trobin en les situacions següents:

a) Guardes protectores (article 119 de la Llei 14/2010, de 27 de maig) o situacions assimilables (tuteles
administratives en les quals consti la voluntarietat d’acollir-se al programa per part dels progenitors o persones
que ostentin la tutela o la guarda de l’infant o l’adolescent i d’ell o ella mateixa si té més de dotze anys, o
situacions en les quals el pronòstic de recuperabilitat sigui alt).

b) Adolescents que s’acullin voluntàriament al programa.

Preferentment, el servei va adreçat a infants i adolescents, especialment grups de germans/anes, amb un
pronòstic de recuperabilitat mitjà o alt i residents a la mateixa província.

També poden ser atesos els infants en situació de desemparament que prèviament estiguin acollits en un
centre d’acollida o en un centre residencial d’acció educativa que presentin una bona evolució familiar, un
pronòstic elevat de recuperabilitat i uns indicadors de millora favorables.

Objectius

Els principals objectius dels serveis de les cases d’infants són:

a) Crear un model d’atenció naturalitzat i normalitzat, obert a la comunitat i flexible.

b) Garantir el benestar emocional i itineraris formatius normalitzats als infants o els adolescents acollits de
manera que es proporcioni suport psicopedagògic a totes les unitats de convivència.

c) Reduir la temporalitat de la institucionalització treballant amb les famílies abans de l’ingrés, durant l’estada a
la unitat residencial, en el procés de retorn a casa i després del desinternament.

d) Aplicar un model integral d’atenció a la infància, l’adolescència i la família.

2 Funcions
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En les funcions pròpies d’aquest recurs es troben l’atenció residencial personalitzada (que inclou els aspectes
materials bàsics, com l’alimentació, la higiene, l’allotjament, el vestuari i la salut, i d’altres vinculats a
l’educació i el suport emocional, com la formació, el lleure i el suport afectiu), el treball amb la família
(empoderament dels infants i les famílies mitjançant el treball en xarxa per aconseguir la seva integració
social) i el suport especialitzat en l’àmbit de la transversalitat dels diferents professionals que hi intervenen.

Els professionals de les cases d’infants han de treballar coordinadament amb la resta de serveis i amb les
famílies abans de l’ingrés, durant l’estada a la unitat residencial, en el procés de retorn a casa i després del
desinternament.

3 Organització

L’organització del servei de Casa d’infants és la descrita a continuació.

3.1 Instruments tècnics específics de les cases d’infants, pel que fa a la resposta institucional com a servei. Els
instruments bàsics són:

a) El Projecte educatiu de la casa d’infants.

b) El Reglament de règim intern (RRI).

c) La Programació anual.

d) La memòria tècnica anual.

e) L’agenda/diari.

f) Els sistemes d’informació (Sini@).

a) Projecte educatiu de la casa d’infants

Cada casa d’infant ha de tenir el seu propi projecte educatiu, en què s’han de definir les particularitats
territorials, infraestructurals, d’entorn i les característiques pròpies de cada casa.

b) Reglament de règim intern (RRI)

El RRI recull el conjunt de criteris i normes que n’asseguren la bona organització i el bon funcionament en tots
els aspectes. En el cas de les cases d’infants, té una vigència de tres anys. L’òrgan competent de la DGAIA ha
d’aprovar-ne el contingut a aquest efecte i pot instar a modificar-lo en qualsevol moment.

Així, el contingut bàsic del RRI el constitueixen:

Els òrgans del centre.

Les seves funcions.

La normativa i els criteris del centre.

El procediment de funcionament.

Els drets i deures dels infants i adolescents acollits al centre.

Els calendaris.

Els controls i la supervisió.

Les accions educatives reparadores.

c) Programació anual

La Programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen les
accions que ha de desenvolupar la casa d’infants al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent operatives
les accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA perquè la valori durant el
primer trimestre de l’any, i també s’hi ha d’incloure el pressupost econòmic previst.

S’elabora un cop l’any i consisteix en la planificació i la concreció, en el terreny pràctic i en un espai
determinat, de les accions mitjançant les quals s’ha de desenvolupar la vida quotidiana en el servei.

d) Memòria tècnica anual
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La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. Si l’òrgan competent de la DGAIA ho sol·licita, també ha d’incloure la memòria econòmica i/o
l’auditoria. S’han de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta
memòria ha d’incloure indicadors que permetin fer una avaluació general del servei. Entre aquests indicadors,
s’hi han d’incloure els que permetin avaluar amb perspectiva de gènere.

Conté una síntesi del desenvolupament del projecte, seguint la Programació anual i el Projecte educatiu i
d’intervenció familiar (PEIF), durant l’any en qüestió, així com els resultats avaluats per l’equip educatiu.

e) Agenda/diari

Constitueix una de les eines més importants de comunicació interna entre els diferents torns de treball de
l’equip educatiu.

f) Sistemes d’informació (Sini@)

De conformitat amb l’article 25 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, la informació i gestió de la casa d’infants
s’integra en el Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència.

3.2 Instruments tècnics pel que fa al treball directe amb els infants i/o adolescents i les seves famílies

Els elements tècnics per portar a terme aquesta tasca són:

a) El Protocol d’observació (PO).

b) El Projecte educatiu i d’intervenció familiar (PEIF).

c) L’Informe de seguiment educatiu i familiar (ISEF).

d) El Pacte de convivència.

e) El comunicat d’incidències.

f) La compareixença.

a) El Protocol d’observació (PO) és la guia que facilita l’observació de l’infant i/o adolescent els primers dies
d’ingrés i permet elaborar el Projecte educatiu i d’intervenció familiar (PEIF). El PO s’elabora durant els primers
trenta dies a partir de quan l’infant i/o l’adolescent arriba a la casa d’infants. És d’ús exclusiu de la casa
d’infants i no és necessari que es faci arribar al servei especialitzat de protecció a la infància i l’adolescència de
la DGAIA.

b) El Projecte educatiu i d’intervenció familiar (PEIF) és un instrument tècnic que té la funció de facilitar i
concretar l’atenció individualitzada de cada infant i adolescent. En el PEIF hi han de constar els objectius
educatius que es pretenen assolir amb l’infant i/o adolescent, d’acord amb el seu estudi diagnòstic, l’evolució
del procés personal i les estratègies d’intervenció que caldrà utilitzar. També ha de preveure els sistemes
d’avaluació de l’acció educativa i de l’evolució de l’infant o l’adolescent, de manera que es puguin revisar els
objectius proposats en funció de la seva evolució.

L’educador/a referent, a partir de la recollida d’informació de tots els agents implicats i de manera conjunta
amb l’equip d’intervenció familiar, és responsable de dissenyar els objectius de treball que es visualitzaran al
PEIF.

La confecció pràctica l’ha de portar a terme l’educador/a correferent en els espais reservats a aquest efecte i
l’ha de presentar en reunió d’equip. Es preveu que es redacti el PEIF inicial durant els primers quaranta-cinc
dies d’estada de l’infant a la casa. Representa l’adaptació i la concreció del Pla de treball (elaborat per l’equip
derivador) a la realitat del servei. Implica els infants i adolescents en el procés educatiu, en la mesura de les
seves possibilitats, i també les famílies.

El PEIF s’elabora anualment i dibuixa el mapa d’objectius que cal treballar durant el curs. En concreta les
estratègies, les actuacions, i els recursos materials i humans, que permeten l’acció educativa a tot l’equip
professional del servei. Segons l’avaluació contínua (ISEF), permetrà fer un seguiment del procés i, si cal,
formular nous objectius.

El PEIF constitueix la principal eina de referència de les cases d’infants a l’hora de fer-ne el seguiment,
confeccionar els informes i avaluar els objectius.

c) En l’Informe de seguiment educatiu i familiar (ISEF) es descriu la situació actual de l’infant, se’n valora
l’evolució principalment d’acord amb els objectius del PEIF i finalment s’enuncia la proposta que fa l’equip
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educatiu per continuar la intervenció en la direcció que cregui més adequada i amb les eines que calguin.

És un instrument per avaluar trimestralment, o quan la situació ho requereixi, el moment personal i familiar
del/de la menor. L’avaluació s’ha de correspondre amb el PEIF. No se’n fa un de nou cada cop, sinó que
s’actualitza l’anterior. Se’n tornen a avaluar els indicadors i s’aporten les noves informacions.

Un canvi de situació jurídica, un desinternament, un acolliment familiar, un retorn a la família biològica, el pas
a un recurs de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) o la derivació a un recurs més específic o
protegit comporta adjuntar a l’informe una proposta de l’equip. Aquesta proposta s’ha de consensuar amb
l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA).

d) El Pacte de convivència (normativa)

En el moment d’entrar a la casa d’infants, la direcció explica què és el Pacte de convivència, on s’exposa la
normativa bàsica i el funcionament de la casa, i proposa que el subscriguin la família i els infants o els
adolescents més grans de dotze anys.

e) El comunicat d’incidències

S’han de comunicar els incidents greus i les incidències sanitàries urgents al tutor/a, als familiars i als agents
tècnics que intervenen en el cas. S’han d’exposar l’incident i la relació dels fets, les intervencions que s’han dut
a terme i l’avaluació que se’n fa, seguint els criteris de la DGAIA.

f) La compareixença

A petició de la DGAIA i/o l’EAIA, o per decisió de l’equip de la casa, es pot posar per escrit el relat d’una
compareixença de l’infant i/o família. A la compareixença, l’infant exposa les seves demandes o necessitats, de
les quals ha de quedar constància escrita.

En qualsevol moment, l’infant o l’adolescent pot demanar fer una compareixença per escrit a qualsevol
educador/a de la casa.

3.3 Organització de la participació i la dinàmica dels infants i adolescents a les cases d’infants

Assemblea d’infants

L’assemblea d’infants és un dels vehicles que possibiliten als infants i adolescents participar realment en
l’organització i la dinàmica de cada casa d’infants. S’hi han de tractar temes relatius al funcionament de la vida
quotidiana i l’organització que afectin el grup i que no entrin en contradicció amb la normativa establerta ni
amb el Projecte educatiu de de la casa d’infants ni amb el PEIF.

Les propostes, idees, queixes, etc. es poden presentar a l’equip educatiu, així com peticions i suggeriments pel
que fa a la modificació de qüestions relatives a la dinàmica quotidiana de la casa, de manera puntual o
permanent. Tots els nois i noies assistents hi tenen veu i vot.

Es preveuen com a temes habituals de debat l’organització i la presa de responsabilitats de les tasques
domèstiques, els menús, els conflictes interns, les propostes d’activitats, etc.

Cal establir el compromís de la direcció de la casa, i així ho ha de manifestar a l’assemblea dels infants, de
donar resposta a les peticions en un sentit o un altre, així com de determinar la vinculació de la participació
dels infants en les decisions que els afectin.

Sens perjudici d’això, s’ha de constituir el Consell de Participació, de conformitat amb el Decret 202/2009, dels
òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

3.4 Criteris dels horaris generals dels infants i adolescents de la casa d’infants

L’horari de la vida quotidiana és un element clau per a l’organització. Aporta ordre i ajuda en l’estructura del
dia a dia de la casa d’infants, i és especialment important per als infants i adolescents que estan greument
mancats d’elements estructurants.

L’horari que s’estableix s’adapta a les necessitats i els interessos dels infants en els diferents períodes o dies
concrets: escola, vacances, dies de festa o d’activitats extraordinàries. Ha d’incloure la coordinació necessària
interna i externa.

Aquests horaris han de respectar sempre:

a) Les necessitats biològiques dels infants i adolescents, fonamentalment pel que fa a l’alimentació, la higiene i
el repòs.
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b) Les necessitats formatives i escolars, de manera que s’estableixi temps per a l’estudi i/o el reforç escolar.

c) Les necessitats lúdiques i d’esbarjo, per jugar i relacionar-se.

d) La necessitat d’espais per a la relació quotidiana (infants i adolescents, família i equip educatiu).

Les activitats que s’organitzin durant caps de setmana, festius i períodes de vacances han de possibilitar al
màxim el contacte entre els infants i les seves famílies i s’organitzen a aquest efecte.

3.5 Relació amb l’entorn

La casa d’infants no ha de suposar un trencament amb l’entorn de l’infant i/o adolescent, ja que és un recurs
temporal i s’hi preveu una curta estada dels nens i nenes.

Cal procurar que l’infant o l’adolescent resti al més a prop possible del seu territori, que es mantingui a la
mateixa escola, els mateixos serveis de lleure, d’esports o altres recursos dels quals gaudia prèviament: tot
això ha de quedar expressat en el seu Projecte educatiu individual.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’estructura i l’organigrama de les cases d’infants estan regulats en el marc normatiu; en concret, segueixen
els criteris fixats dins del Programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc o
desemparament, en concret, de la Directriu general d’actuació 4/2016, de 2 de novembre, de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, per la qual s’aprova i es fa difusió de la Guia d’intervenció:
procediments de treball de les cases d’infants.

4.2 Recursos humans

L’entitat ha de garantir que la casa d’infants disposi del personal necessari per atendre correctament els infants
o els adolescents de manera contínua les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l’any.

El personal d’atenció directa ha d’estar format per un director/a a temps parcial (1/2 jornada), un equip
educatiu (cinc educadors socials) i un equip d’intervenció familiar format per un psicòleg/psicòloga (1/2
jornada), un pedagog/a (1/4 de jornada), un treballador/a social (1/4 de jornada) i dos treballadors familiars a
jornada completa. Aquest personal no pot ser subcontractat.

L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua i d’actualització en les tècniques
d’atenció als infants i/o adolescents per als professionals del centre en els diferents àmbits d’actuació.

L’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les pràctiques
correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

4.2.1 Els recursos humans de la casa d’infants són:

a) Director/a

Cada casa d’infants ha de tenir un director/a professional a mitja jornada que ha d’assumir la responsabilitat
de les guardes dels infants o els adolescents i que, en darrera instància, decidirà sobre les qüestions que facin
referència als infants o els adolescents.

Aquest director/a assumeix les funcions establertes en la legislació vigent quant a les responsabilitats de les
guardes dels infants i/o adolescents del centre. La titulació que ha de tenir és la de llicenciatura o diplomatura
universitària, o grau, preferentment en pedagogia, psicologia o educació social, i ha de tenir experiència en
infància i adolescència en situació de desprotecció i/o alt risc social.

Les seves funcions específiques estan detallades al document “Perfil professional: Responsable de centres
residencials d’acció educativa i centres d’acolliment per a la infància i l’adolescència”, aprovat el 27 de
novembre de 1998 pel Comitè d’expertes i experts en formació en l’àmbit de l’acció social. És responsable del
compliment de les funcions encomanades a les cases d’infants i que es contenen de manera específica en el
document Projecte de cases d’infants.

b) Educadors

A les cases d’infants hi ha un equip educatiu format per un mínim de cinc educadors, a jornada completa,
d’acord amb el que disposa el Conveni col·lectiu d’aplicació en vigor.
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Una persona de l’equip d’educadors és el referent per a cada casa. Aquest referent ha de formar part de l’equip
d’intervenció familiar.

Les funcions de l’educador/a i de l’equip educatiu han de coincidir amb les que defineix l’Acord aprovat en data
14 d’octubre de 2005 pel Comitè d’expertes i experts en formació en l’àmbit de l’acció social.

Les funcions específiques de l’educador/a referent a la casa d’infants estan recollides en el document del
Projecte de cases d’infants elaborat per la DGAIA.

c) Equip d’intervenció familiar

L’equip d’intervenció familiar de la casa d’infants està format per un psicòleg/psicòloga a 1/2 jornada, un
pedagog/a a 1/4 de jornada, un treballador/a social a 1/4 de jornada i dos treballadors familiars a jornada
completa. La jornada de tot l’equip s’ha d’ajustar al que disposa el Conveni col·lectiu d’aplicació en vigor.

L’equip d’intervenció familiar ha d’executar els aspectes o àrees del Pla de millora que li corresponguin d’acord
amb el Pla de treball elaborat per l’equip derivador (EAIA) i orquestrar-ne la realització conjuntament amb
l’equip educatiu de la casa.

Està format per professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educador/a referent de cada
casa.

Cada professional de l’equip d’intervenció familiar és referent dels casos juntament amb l’educador/a referent.
A l’hora d’adjudicar els casos s’han de tenir en compte les necessitats específiques de cada família, mantenint
en tot cas una repartició equitativa. L’adjudicació s’ha de consensuar amb la direcció.

Els treballadors familiars que formen part de l’equip d’intervenció familiar contribueixen al desenvolupament
dels projectes educatius individuals i als plans de treball familiars. Intervenen en la vida quotidiana del servei
prestant suport a la tasca de l’educador/a. També col·laboren en la millora de les famílies aportant-los suport i
ajuda.

Han de tenir una formació específica homologada en treball familiar avalada per l’Associació de Treballadors i
Treballadores Familiars de Catalunya.

Les funcions dels tècnics en treball familiar són:

a) Educativa

Modificar hàbits negatius i crear hàbits positius oferint mitjans per al canvi a les persones usuàries. Potenciar
les relacions familiars positives descobrint els valors i recursos propis i cultivant noves inquietuds. Potenciar
l’autonomia personal.

b) Preventiva

Observar, detectar i prevenir situacions de risc, amb les intervencions professionals adients al problema.

c) Socialitzadora

Treballar les relacions socials i familiars per aconseguir una bona integració o reintegració social.

d) Assistencial

Atenció personal, petites gestions, ajuda en les mancances i necessitats per poder afrontar les dificultats de la
vida quotidiana de crisi o risc a conseqüència de problemes familiars. Potenciació de l’autonomia personal.

d) Personal de serveis

L’entitat ha de disposar del personal necessari de serveis (neteja, cuina, bugaderia, administració).

4.2.2 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries a la casa d’infants s’ha de dur a terme d’acord amb la Llei 25/2015, de
30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que disposa la Directriu general
d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i
adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

D’aquesta manera, s’ha de seguir el procediment que estableix la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de
febrer, que, entre altres requeriments, regula la necessària aprovació de la Sub-direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència per tal que es pugui efectuar la intervenció de voluntariat proposada pel centre

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.2020130/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



residencial.

Es fa constar que sempre s’ha d’articular mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat
legalment registrades. No s’admeten col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries en cap cas poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del centre i han de ser supervisades per l’entitat
prestadora del servei.

b) Persones en pràctiques

Les cases d’infants poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents de
formacions relacionades (educadors socials a tots els centres i treballadors socials, pedagogs i psicòlegs als
centres tutoritzats pels equips tècnics).

Aquesta col·laboració s’ha d’emmarcar dins del corresponent conveni, signat entre la universitat i l’entitat que
gestiona el recurs.

L’alumnat en pràctiques ha d’estar sempre acompanyat pel/per la professional definit com a responsable de
l’alumne/a, que és un/una professional de la casa d’infants. En cap cas l’alumnat en pràctiques pot fer-se
càrrec de la gestió ni de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients dels infants i adolescents residents al centre ni treure cap document del centre.

El procés d’acollida i atenció de l’alumnat en pràctiques s’ha de fer d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema català de protecció a la infància i l’adolescència, aprovada per la DGAIA.

La casa d’infants ha de comunicar a la persona responsable de l’entitat prestadora del servei les dades
personals de l’alumnat en pràctiques, el perfil professional, l’horari de les pràctiques, el tutor/a responsable i la
seva disponibilitat horària, el plantejament inicial del projecte, la tipologia de les activitats que es realitzaran
dins del pla de pràctiques, el disseny del programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats
detectades al centre en què es duu a terme el pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

L’entitat es compromet a atendre a la casa d’infants els infants i/o adolescents que li siguin confiats pel Servei
Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA) corresponent.

L’entitat i el SEAIA han d’acordar motivadament, i d’acord amb la disponibilitat de places, l’edat dels infants o
els adolescents i les seves característiques personals i socials, i que l’ingrés al centre es dugui a terme en el
termini més breu possible.

Sens perjudici de la facultat de decisió final, que correspon a la DGAIA en els casos de desacord, la derivació,
la valoració i el seguiment dels casos s’han d’efectuar mitjançant la creació d’una comissió d’assignació i
seguiment de casos formada per un tècnic/a de la DGAIA, un tècnic/a dels serveis socials del territori, un
tècnic/a de l’EAIA del territori i el director/a de la casa d’infants.

L’acceptació del cas s’ha de comunicar a la DGAIA en el termini de cinc dies a comptar de la seva presentació a
la casa d’infants, i l’infant o l’adolescent ha d’ingressar en el termini màxim de deu dies, tret de casos
excepcionals, i sempre en benefici de l’infant o l’adolescent, en què l’entitat prestadora del servei i la DGAIA
acordin prorrogar prudencialment aquest termini. En els casos d’urgència, l’ocupació s’ha de fer efectiva quan
hi hagi una proposta d’ingrés en una casa d’infants, d’acord amb la tipologia existent, amb la informació que la
DGAIA tingui fins a aquell moment, que es completarà una vegada realitzat l’ingrés.

En cas que l’entitat tingui objeccions per acceptar la proposta, ho ha de comunicar a la DGAIA, per escrit i
motivadament, en el termini de cinc dies a comptar de la seva presentació al centre.

Les cases d’infants han de complir els principis generals, metodològics i els principis per a l’acció
socioeducativa aprovats en el Programa marc per als centres residencials en vigor.

Els criteris de funcionament dels serveis residencials de la DGAIA envers els infants i adolescents acollits estan
detallats a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema català de protecció a la infància i
l’adolescència, tot i que s’han d’ajustar a l’especialitat del recurs de les cases d’infants.

5.1 Línies d’intervenció de les cases d’infants

a) Treball familiar. Es planteja una intervenció global infant-família. La intervenció s’orienta a treballar tots els
aspectes implicats en l’estímul i la recuperació de les capacitats parentals de les famílies.
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b) Intervenció especialitzada. De manera transversal, tots els infants atesos i les seves famílies poden disposar
de suport social, psicològic i pedagògic complementari. S’ha de materialitzar en sessions individuals de reforç
escolar, estratègies relacionals, assessorament a l’equip educatiu, orientació familiar, suport individual a les
funcions parentals, sessions in situ per orientar les dinàmiques familiars, acompanyaments, organització de
tasques i deures, presència i acompanyament en les reunions de la família amb professionals, suport en la
realització de tasques (compres, organització de la llar, etc.).

5.2 Eixos transversals de les cases d’infants:

a) Orientació cap a l’empoderament dels infants i els adolescents en situació de desemparament o en risc de
patir-ne, i de les seves famílies, més que no pas focalització en les dificultats o les mancances.

b) Intervenció en tot el conjunt familiar. Complementarietat del treball amb els infants i els adolescents i amb
les seves famílies: evitar tractar els infants i adolescents i les seves famílies com unitats independents.

c) Orientació clara cap a la reintegració familiar. L’estada en el recurs ha de ser mínima i cal garantir la revisió
de la mesura d’ingrés per reduir-ne el temps d’estada i facilitar al màxim el retorn de l’infant a la família.

Aquests eixos s’han de treballar partint dels aspectes següents:

a) Temporalitat. D’aquesta manera, la intervenció a les cases d’infants només ha de durar el temps necessari
per dur a terme el treball amb l’infant o l’adolescent i la seva família fins que se superin les causes que
motiven la intervenció (actualment dotze mesos ampliables a divuit, segons l’evolució de la situació).

b) Unitats reduïdes configurades com a habitatges familiars amb espai suficient, que permetin una intervenció
personalitzada dins d’un entorn normalitzat i natural.

c) Participació. Implicació de l’infant o l’adolescent i de la seva família en el procés d’intervenció i en la presa
de decisions, la qual cosa suposa un treball directe i constant amb les famílies.

d) Proximitat. Les famílies derivades han de ser de zones properes a l’emplaçament de la casa perquè l’infant
no hagi d’abandonar el seu entorn.

e) Treball en xarxa. S’han d’integrar els serveis socials bàsics, l’EAIA i la DGAIA en la valoració, el seguiment i
la proposta, per garantir així un ingrés, estada i retorn o emancipació coordinats i consensuats.

Per això, els processos clau del funcionament del centre, en síntesi, són els següents:

1) Ingrés: acollida i acompanyament durant l’acollida i el període d’adaptació al centre d’acord amb el protocol
d’ingrés.

2) Projecte educatiu (PEIF) i Informe de seguiment educatiu i familiar (ISEF)

a) Planificació i avaluació de l’atenció socioeducativa integrada al PEIF.

b) Continguts treballats a la tutoria d’acord amb el que estableix el PEIF.

3) Vida quotidiana

a) Utilitzar la vida quotidiana, conceptuada en el Projecte educatiu de cases d’infants, com a eina metodològica
principal per educar, potenciar capacitats, transmetre valors i donar seguretat als infants i adolescents acollits.

b) S’ha de fer un ús educatiu de la normativa i les sancions, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, i el
que estipulen el Projecte educatiu de cases d’infants i el RRI. Els infants i adolescents del centre han de
conèixer aquesta normativa i sancions.

c) Establiment del vincle i acompanyament en l’elaboració de les pèrdues.

d) Atenció a la salut: protocol de promoció i seguiment de la salut i atenció a la salut mental.

4) Promoció de l’autonomia i del desenvolupament evolutiu: desenvolupament de l’infant en funció de l’edat
cronològica i madurativa, per promoure’n l’autonomia (paràmetres de psicologia evolutiva).

5) Formació acadèmica: millora del rendiment escolar.

6) Formació prelaboral i inserció laboral: disseny de l’itinerari formatiu i laboral.

7) Educació en el lleure i relacions amb l’entorn: utilització dels recursos de lleure i d’esport de l’entorn
comunitari.

8) Relació amb la família: implicació de la família en l’atenció a l’infant, d’una importància especial a les cases
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d’infants.

9) Gestió de riscos de l’infant i l’adolescent

a) Valoració de riscos.

b) Escapades i no retorns.

c) Contenció davant del conflicte.

d) Prevenció de comportaments sexuals abusius entre iguals.

e) Prevenció del consum de drogues.

10) Protecció dels drets de l’infant, de l’adolescent i de la família: dret de l’infant o l’adolescent a la informació
sobre el propi procés, en funció de la seva edat i capacitat, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig.

11) Desinternament

a) Desinternament planificat i comiat amb acompanyament professional.

b) Actuacions segons la motivació del desinternament.

12) Altres programes específics

a) Atenció a la primera infància (0-4).

b) Suport a l’autonomia dels adolescents de 16-18.

c) Promoció del lliure desenvolupament de la identitat i l’orientació sexuals i la igualtat de drets sense
estereotips sexistes. Formació afectivosexual i prevenció de relacions de parella abusives.

d) Discapacitat intel·lectual i altres discapacitats sobreafegides derivades de problemes de salut mental.

e) Acompanyament als infants o els adolescents amb malalties greus i en la mort.

6 Sistema d’informació individualitzat

Els infants i adolescents acollits a la cases d’infants han de disposar del seu expedient individual de manera
que tinguin la informació necessària per prestar l’atenció requerida en cada moment del procés d’atenció.

Aquest expedient ha d’estar protegit d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals,
per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient de l’infant o l’adolescent ha de permetre la continuïtat de la seva atenció integral durant el seu pas
pel sistema de protecció; per tant, ha de permetre traçar la història de l’infant, inclosa l’anterior a l’ingrés i la
que es produeix durant l’estada al centre.

La documentació que ha de constar a l’expedient de l’infant o adolescent, abans de l’ingrés, durant l’ingrés i en
el seu desinternament, consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la
infància i l’adolescència.

Específicament, a títol enunciatiu i com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de l’infant o
l’adolescent al centre són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’infant o adolescent.

c) Familiar: síntesis avaluatives, informe de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, entre d’altres.

e) Tutorial: PEI, registre de tutories, ITSE, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de
visites familiars, entre d’altres.

f) Psicopedagogia: informes psicològics, escolars, resolució i dictamen tècnic facultatiu del CAD, si escau, entre
d’altres

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, entre d’altres.
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7 Descripció estructural de l’equipament

Les condicions físiques, materials i arquitectòniques dels centres de protecció s’han d’adaptar a la normativa
vigent en cada moment i requerida per als centres residencials d’acció educativa.

Per tant, el centre on s’ubiqui la casa d’infants ha de complir els requisits sanitaris, de seguretat, higiene,
accessibilitat, etc., i adaptar les seves condicions tèrmiques i acústiques per garantir la confortabilitat dels
infants o els adolescents acollits.

La distribució estructural de la casa d’infants és la següent:

a) Menjador.

b) Sala d’estar - espai TIC i biblioteca.

c) Vuit places distribuïdes en habitacions dobles o individuals, que disposen d’una tauleta,un armari individual i
un escriptori, amb una superfície mínima de 10 m2, i han de tenir 80 cm lliures a un costat dels llits i als peus.
Les obertures han de garantir una superfície de ventilació mínima de 0,40 m2.

d) Un despatx per a l’equip educatiu (EE) del centre, amb connexions a la xarxa i telèfon i impressora, i amb
espai per a arxiu.

e) Una cuina adequada per preparar-hi els àpats de tota la llar simultàniament.

f) Zona de bugaderia amb rentadora i assecadora.

g) Dos banys complets (rentamans, vàter i dutxa), un dels quals adaptat per a persones amb discapacitat (que
permeti inscriure-hi un cercle lliure d’1,5 m, disposi de rentamans sense peu, etc.).

Les zones de circulació interior han de ser d’1 m d’amplada mínima i, davant de les portes del bany adaptat i
l’habitació adaptada, han de permetre la inscripció d’un cercle lliure d’1,2 m.

Cada infant ha de disposar, preferentment, d’una habitació amb un llit individual, un armari amb prou espai
per desar-hi els objectes personals, una tauleta de nit i una taula d’estudi. S’ha de procurar que l’infant o
l’adolescent disposi d’una habitació individual, si bé també pot ser doble. Les habitacions han de ser
personalitzades per als infants o els adolescents que les ocupin i s’ha d’evitar el canvi d’habitació, excepte en
situacions degudament justificades, durant la seva estada al centre.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals i amb relació al servei

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància, així com la Convenció sobre els drets de l’infant, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19 d’octubre de
2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels infants, i la Conferència de l’Haia de Dret Internacional
Privat.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i les característiques que han de tenir els instruments tècnics
específics de les cases d’infants, pel que fa a la resposta institucional com a servei i els instruments per al
treball individual amb els infants i adolescents acollits, d’acord amb el que preveu aquest annex.

8.1.4 A l’inici de l’execució del servei l’entitat ha de trametre al o la responsable de la DGAIA el Projecte
educatiu de la casa d’infants, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser
aprovades les seves modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el
termini màxim d’un mes des del requeriment.

8.1.5 A l’inici de l’execució del servei, l’entitat ha de trametre al o la responsable de la DGAIA el RRI de la casa
d’infants, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També n’han de ser aprovades les
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
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des del requeriment.

8.1.6 Durant el primer semestre de l’any, l’entitat, mentre duri l’execució del servei, ha de trametre al o la
responsable de la DGAIA la Programació anual de la casa d’infants, així com el pressupost econòmic previst.

8.1.7 L’entitat, a petició del o la responsable de la DGAIA, ha de trametre la memòria tècnica anual del centre
residencial. També ha de lliurar una auditoria econòmica amb justificació de les despeses directes i indirectes
de la prestació del servei de l’any anterior, els costos de la qual assumeix l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del centre, a la persona responsable de la DGAIA, dins
dels terminis i la periodicitat que estableix aquest annex, el Projecte educatiu i d’intervenció familiar (PEIF) de
cada infant o adolescent.

8.1.9 L’entitat ha de trametre al o la responsable de la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat establerta en
aquest annex, l’Informe de seguiment educatiu i familiar (ISEF) de cada infant o adolescent.

8.1.10 En especial, l’entitat ha d’afavorir la relació de l’infant o adolescent amb la seva família i el seu ambient
natural. Ha de planificar el PEIF de l’infant o l’adolescent, en coordinació amb l’EAIA, abans que ingressi a la
casa d’infants, per tal de donar resposta i millorar la situació que en va motivar l’ingrés si així es considera
oportú, d’acord amb el que disposa la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la
infància i l’adolescència. L’entitat prestadora del servei, conjuntament i de manera consensuada amb l’EAIA, ha
de proposar els canvis de situació que corresponguin i ha de justificar la impossibilitat de portar a terme la
implicació de la família en l’atenció a l’infant o l’adolescent.

Així, a l’hora de dissenyar estratègies per afavorir la implicació de les famílies en l’atenció a l’infant i/o
adolescent s’han de seguir els criteris que estableix la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, així com el document Projecte de cases d’infants, elaborat per la DGAIA.

8.1.11 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, no especificades en aquests annex, que constin en el
Programa marc per als centres residencials vigent, quan exerceixi la guarda dels infants o els adolescents, en
els termes que resultin aplicables a les cases d’infants.

8.1.12 L’entitat, mitjançant el director/a i el personal del centre, d’acord amb la vigent circular, elaborada per
la DGAIA, sobre la comunicació de les incidències en els centres propis i col·laboradors de la DGAIA i la resta
de normativa a l’efecte vigent, ha de comunicar immediatament a la DGAIA totes i cadascuna de les
incidències d’interès relatives als adolescents, així com el funcionament del centre, i també subministrar tota la
informació i documentació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent, en concret, d’acord amb el que estipula la Guia de bones pràctiques per a centres del
Sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Com a mínim, sens perjudici del que disposi la normativa
vigent en matèria d’infància i adolescència, les incidències que han de ser comunicades al o la responsable de
la DGAIA són:

a) Agressions.

b) Accidents.

c) Urgències mèdiques o psiquiàtriques.

d) Denúncies a l’infant o l’adolescent.

e) Incidències judicials o policials.

f) Incidents greus com ara segrestos, conflictes familiars, robatoris, etc.

g) Emergències greus.

h) Incidències greus que requereixin la presència de bombers, forces i cossos de seguretat i/o ambulàncies.

8.1.13 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, efectuades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als infants o els
adolescents. Aquesta supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del centre i el
subministrament de tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en
la normativa vigent en matèria de serveis socials.

8.1.14 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que han d’estar a disposició de les
persones usuàries o de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible
per a infants i famílies les adreces i els telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges on es poden adreçar en
cas de queixes.
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Al mateix lloc visible ha de figurar l’horari del director/a per poder rebre les persones usuàries amb aquesta
finalitat.

8.1.15 L’entitat ha de garantir que al centre es disposi d’un expedient propi, amb documentació original, de
cada infant o adolescent, permanentment actualitzat, d’acord amb el que estableix aquesta Ordre i, en
especial, amb els detalls que consten a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la
infància i l’adolescència, sens perjudici de la còpia de la documentació incorporada al Sini@.

8.1.16 Els impresos que s’utilitzin a les cases d’infants i la retolació interior i exterior són en llengua catalana,
d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat prestadora del servei ha
d’emprar normalment la llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació i en les
comunicacions per megafonia, i també ha d’emprar el català en les comunicacions i les notificacions adreçades
a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents
de tràfic mercantil o de caràcter administratiu, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les
en castellà si ho demanen.

8.1.17 Identificació visual: l’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan li ho requereixi la DGAIA,
una placa a l’exterior de l’entrada del centre acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del sistema
públic de serveis socials de Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.18 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de julio, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.19 L’entitat ha de designar un o una representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per
resoldre immediatament els problemes detectats en la prestació d’aquest servei.

8.1.20 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.21 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.22 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica, per analogia, per calcular totes les indemnitzacions. Té
consideració de tercer en la pòlissa contractada qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat
prenedora de l’assegurança i també entitat assegurada. També tenen la consideració de tercers els infants i/o
adolescents sota la guarda de l’entitat que es causin danys entre ells, així com els treballadors de l’entitat, pels
danys causats entre ells o pels infants i/o adolescents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb una entitat de
reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei d’Inspecció i
Registre, ha de dur a terme periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de comprovar
l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al o la
responsable de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici de l’execució del servei i
en el termini màxim d’un mes de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.23 El centre ha de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel Departament de Salut.
Així mateix, l’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les
pràctiques correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

8.1.24 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, circulars o protocols penjats al Portal de
Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.25 L’entitat ha de disposar de solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons propis
positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 69/2020, de
14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
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Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials podran exigir una solvència mínima superior.

8.1.26 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials podran exigir una solvència mínima superior o inferior.

8.2 Obligacions referides a l’edifici i les instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir l’edifici, que aporta la mateixa entitat, en bones condicions d’ús i
conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir l’edifici, les instal·lacions, els
aparells i altres elements en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.2.3 L’entitat s’ha de fer càrrec de totes les despeses de subministraments, comunicacions i d’altres de
necessàries per a la prestació dels serveis.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal de la casa d’infants ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures inherents a la
seva qualitat d’empresària i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat
Social, sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

L’entitat ha de garantir a les persones adscrites a l’execució del servei, durant tota la seva vigència, l’aplicació i
el manteniment de les condicions laborals que estableixi el Conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el
cobrament puntual de les retribucions.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del centre, per la qual cosa ha de controlar i decidir el més convenient en cas
d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 Per a la prestació del servei l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin. La ràtio de personal com a mínim ha de donar compliment al que disposa la Cartera
de serveis socials de regulació del Sistema Català de Serveis Socials vigent. A aquest efecte, l’equip educatiu
ha d’estar compost per un mínim de cinc educadors socials titulats i/o habilitats, la jornada setmanal dels quals
s’ha d’ajustar al que preveu el vigent Conveni col·lectiu d’aplicació. Aquest nombre mínim d’educadors es
calcula també sobre la base de les característiques dels infants i adolescents acollits, les característiques de
l’equipament de la casa d’infants, i el nombre de places proveïdes.

8.3.4 Els torns horaris s’han de distribuir de manera que assegurin un mínim d’educadors que garanteixi una
atenció adequada dels infants o adolescents ingressats.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
reciclatge, sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA als quals aquests professionals tinguin accés.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del centre i l’horari detallat de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos o sempre que ho sol·liciti la DGAIA, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o el document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
presentar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament la persona responsable de la DGAIA de les altes i les baixes del
personal, tant de serveis com de l’equip educatiu, així com de les substitucions. Quan s’escaigui, ha d’acreditar
la titulació exigida del substitut/a.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions dels educadors i de l’equip d’intervenció familiar; s’ha de
mantenir sempre la ràtio corresponent, tots els dies de l’any. Els seus horaris s’estableixen en funció dels
interessos dels infants i adolescents, respectant els drets laborals dels equips professionals.

8.3.9 L’entitat ha de garantir que el centre tingui cobertes les seves necessitats en l’àmbit dels serveis (neteja,
cuina, bugaderia, administració, vigilància), ja sigui amb personal o amb dispositius d’alarma en el cas del
servei de vigilància i seguretat.
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8.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua i d’actualització en les
tècniques d’atenció als infants i/o adolescents per als professionals del centre en els diferents àmbits d’actuació.
Aquesta formació ha d’incloure la perspectiva de gènere i ha de ser adequada a la prevenció, detecció i
actuació davant de discriminacions i violències per raó de gènere.

8.3.11 L’entitat, a requeriment de la DGAIA, ha de separar, de l’atenció directa dels infants i adolescents, els
professionals (equip educatiu, equip d’intervenció familiar, direcció i la resta de personal que tingui contacte
amb els infants i adolescents acollits) de la casa d’infants, així com la resta de personal voluntari i en
pràctiques de la CI, en el termini màxim de vint-i-quatre hores des que es notifiqui, quan aquesta valori,
encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès superior de l’infant o l’adolescent, que poden suposar
un risc per al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

8.3.12 Els possibles costos íntegres derivats d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

8.3.13 L’entitat ha de complir els requisits que estableix aquesta Ordre, així com la resta de normativa vigent,
en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori en el centre residencial.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència abonarà per a la
prestació del servei es fixarà en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base
per dia/infant o adolescent.

En cap cas es pot superar el nombre d’estades màximes mensuals d’acord amb el nombre de places proveïdes.
En cap cas s’han d’abonar les infraocupacions.

Les necessitats educatives i sanitàries dels infants i adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius proporcionats per les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a
part del mòdul base, només es pot sol·licitar en casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents
del Departament.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada de les persones usuàries del
centre.

9.2 Facturació

El sistema de facturació serà determinat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 11

Condicions d’execució, en règim de concert social, del servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE)

1. Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) és un servei residencial d’acolliment temporal dels
infants i adolescents als quals s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució, d’acord amb la proposta de
mesura que consti en l’informe previ dels equips tècnics competents.

Persones destinatàries

Infants i adolescents d’edats compreses entre els tres i els divuit anys que estan sota la tutela o guarda de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (en endavant, DGAIA) del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, així com aquells joves que compleixin els divuit anys estant ingressats al centre i
respecte als quals la DGAIA hagi resolt la pròrroga de mesures assistencials.
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Objectius

Garantir la protecció efectiva dels infants i adolescents residents, de manera que l’organització del centre
reprodueixi al màxim possible les condicions de vida d’una família, amb tracte afectiu i una vida quotidiana
personalitzada que contribueixi al creixement harmònic i estable de l’infant o adolescent. Com a criteri general,
d’acord amb la normativa de protecció a la infància i l’adolescència, s’ha de treballar intensivament per
aconseguir que l’infant o l’adolescent estigui al centre el mínim temps possible.

2 Funcions

Substituir la família de forma temporal a aquells infants i adolescents que, per diverses circumstàncies, no
poden romandre en el seu medi familiar. Aquestes funcions es concreten, com a mínim, a cobrir les necessitats
bàsiques dels infants i adolescents, que, a títol enunciatiu, sens perjudici de les regulades en el marc normatiu
vigent, són la higiene, l’alimentació, el suport afectiu, el vestuari, l’educació, la formació, el lleure i la salut, i
afavorir el desenvolupament equilibrat de la seva persona, proporcionant-los una educació integral i
compensadora.

3 Organització

D’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, els
centres residencials i d’acolliment han d’orientar la seva organització envers les persones ateses. Així, han de
basar-se en els principis d’individualització, normalització i integració, combinar la qualitat i la calidesa, i
possibilitar uns principis coherents amb els objectius del centre.

3.1 Instruments tècnics bàsics per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres

El Programa marc per als centres residencials, aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre, per
a centres residencials, disposa que, per a la seva organització, els centres residencials han de disposar d’uns
instruments tècnics bàsics per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec que
l’Administració els fa.

Aquests instruments bàsics són:

a) El Projecte educatiu de centre (PEC).

b) El Reglament de règim intern (RRI).

c) La Programació anual.

d) El pressupost econòmic anual previst.

e) La memòria tècnica anual.

a) Cada centre residencial ha de confeccionar un Projecte educatiu de centre (PEC), on s’ha d’especificar la
vinculació amb l’Administració. Així, hi han de constar el nom de l’entitat titular a la qual pertany, el NIF de
l’entitat i el número de registre de l’entitat i del centre, i s’hi han de detallar tots els serveis d’atenció a la
infància i l’adolescència i les famílies que presta l’entitat, si escau.

El PEC s’ha d’elaborar d’acord amb el Programa marc per als centres residencials aprovat segons la Directriu
general 5/2016, de 4 de novembre, del director general de la Direcció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a
què es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer. La Directriu general i el
Programa marc per als centres residencials es poden consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.

El PEC recull els trets d’identitat del centre residencial, els seus principis, la finalitat, els objectius i la seva
estructura organitzativa. Per tant, és un instrument integral que ha de permetre dirigir el procés d’acció
educativa del centre i la seva gestió.

El PEC ha de ser aprovat per la DGAIA en el termini de tres mesos des de l’entrada en funcionament del nou
centre i s’ha de revisar, com a mínim, cada cinc anys o sempre que ho requereixi l’òrgan competent de la
DGAIA.

b) El Reglament de règim intern (RRI) és un instrument d’organització i gestió a mitjà i llarg termini que,
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juntament amb el PEC, regula l’estructura organitzativa del centre i el funcionament del centre residencial. A
través del RRI s’estableixen:

Els òrgans del centre.

Les seves funcions.

La normativa i els criteris del centre.

El procediment de funcionament.

Els drets i deures dels infants i adolescents acollits al centre.

Els calendaris.

Els controls i la supervisió.

Les accions educatives reparadores.

Així, els àmbits que han de constar al RRI són els especificats al Programa marc per als centres residencials
aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre.

El RRI també ha de ser validat per la DGAIA i s’ha de revisar com a mínim cada cinc anys o sempre que ho
requereixi l’òrgan competent de l’esmentada Direcció General.

c) La Programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen
les accions que ha de desplegar el centre residencial al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent
operatives les accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el
primer trimestre de l’any.

d) El pressupost econòmic anual previst del servei, amb desglossament de costos directes i indirectes, s’ha de
lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any.

e) La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la Programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta memòria
ha d’incloure també indicadors que permetin fer una avaluació general del servei.

A més, l’entitat proveïdora ha de posar a disposició de la DGAIA tota la documentació funcional, econòmica,
tècnica o qualsevol altra relacionada amb la seva activitat, quan se sol·liciti per al seguiment de la prestació del
servei.

3.2 Instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits

Els centres residencials, d’acord amb el Programa marc per als centres residencials, també han de disposar
d’uns instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits.

Els instruments tècnics imprescindibles per portar a terme aquesta tasca són:

a) El Protocol d’observació (PO).

b) El Projecte educatiu individual (PEI).

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE).

d) L’Informe proposta (IP).

a) El Protocol d’observació (PO) és la guia que facilita l’observació de l’infant i l’adolescent els primers dies
d’ingrés i permet elaborar el Projecte educatiu individual (PEI). El PO s’elabora durant els primers trenta dies
en què els infants i els adolescents són al CRAE. És d’ús exclusiu del centre i no és necessari que es faci arribar
al servei especialitzat de protecció a la infància i l’adolescència de la DGAIA.

b) El Projecte educatiu individualitzat (PEI) és un instrument tècnic que té la funció de facilitar i concretar
l’atenció individualitzada de cada infant i adolescent, i està orientat al canvi o la millora en les dimensions
conductual, cognitiva i emocional de l’infant o l’adolescent en el mínim temps possible lligat a objectius
terapèutics, i com a màxim un any, prorrogable sempre que es justifiqui l’excepcionalitat d’una estada més
llarga en la renovació del seu PEI. En el PEI hi han de constar els objectius educatius que es pretenen assolir
amb aquell infant o adolescent, d’acord amb el seu estudi diagnòstic, l’evolució del procés personal i les
estratègies d’intervenció que cal utilitzar. El PEI ha de preveure els sistemes d’avaluació de l’acció educativa i
de l’evolució de l’infant o adolescent, de manera que es puguin revisar els objectius proposats en funció de la
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seva evolució. Aquestes actuacions les ha de coordinar degudament l’educador/a tutor/a amb les que s’efectuïn
des d’altres equips professionals. Té una periodicitat anual, i s’ha de revisar al cap de sis mesos. El primer PEI
s’ha de realitzar quaranta-cinc dies després que l’infant o l’adolescent hagi ingressat al recurs.

c) L’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) és un document tècnic que s’elabora també des del centre i
que comporta una avaluació i una valoració del PEI, per tal d’ajustar els objectius a les característiques
individuals dels infants i dels adolescents. L’ITSE és una eina que ajuda a avaluar el procés de cada infant i
adolescent. En funció de l’ITSE es renova el PEI i es reflecteix la consecució o no dels objectius que ha de
complir l’infant o adolescent. S’ha de confeccionar semestralment, al juny i al desembre, per tal que l’òrgan
competent de protecció hi tingui accés.

Tant el PEI com l’ITSE s’han d’introduir al Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència (Sini@).

d) L’Informe proposta és un document que proposa un canvi en la situació de l’infant o l’adolescent resident al
centre residencial adreçat a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència d’aquest infant o adolescent. S’ha de
confeccionar, a títol enunciatiu, per a propostes de sortida del centre, canvi de centre, mesures de transició a
la vida adulta o acolliment familiar, entre d’altres.

3.3 Altres instruments són:

El Projecte personal d’autonomia és un document de treball conjunt amb l’adolescent, a partir dels setze anys,
per a la preparació per a la vida adulta, en què s’ha d’acompanyar el jove per a la seva futura sortida del
centre residencial. És un document integrat en el PEI de l’adolescent.

Les activitats grupals i els espais de participació dels infants, dels adolescents i de les seves famílies als centres
residencials són un instrument molt important del treball individual. Per això, d’acord amb el marc normatiu
vigent, s’han de definir els espais de participació dels infants i adolescents i de les seves famílies.

Els centres residencials s’organitzen, en coordinació interna, amb els diferents professionals del mateix centre,
en reunió i mitjançant els documents de coordinació i els registres interns que es detallen al Programa marc
per als centres residencials.

Els centres també han d’organitzar-se, reunir-se i deixar constància documentalment, en coordinació externa,
amb altres agents d’interès per als infants i adolescents acollits, com ara les famílies, els equips d’atenció a la
infància i l’adolescència (EAIA), l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), l’Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats (ASJTET) i la resta d’òrgans competents en matèria d’infància i adolescència, la Direcció
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD), els serveis socials, els centres educatius, els equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), el Consorci d’Educació, la Inspecció d’Educació, el Centre
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), els esplais o centres de temps lliure, cultura o esport, els hospitals,
els recursos laborals, els serveis judicials o qualsevol altre que sigui d’interès en la vida quotidiana de l’infant o
l’adolescent.

Els òrgans competents en matèria d’infància i adolescència han de fer una avaluació externa i periòdica del
procés del centre en què s’analitzarà el compliment de les normes i els criteris establerts.

Els requisits i característiques, de compliment obligatori, que han de tenir aquests instruments tècnics, bàsics
per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres, els instruments per al treball
individual amb els infants i adolescents acollits, les activitats grupals i la participació dels infants i adolescents i
de les seves famílies, els fixa la normativa que consta en el marc normatiu i tècnic del servei.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’organigrama del centre residencial ve regulat en el marc normatiu contingut al Programa marc per als centres
residencials, aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre, del director general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, a què es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, i
al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011. A més, les
funcions dels diferents professionals existents al centre han d’estar definides al PEC en vigor i regulades al RRI
també actualitzat i vigent.

4.2 Recursos humans

L’entitat proveïdora ha de garantir que el centre disposi del personal necessari per garantir l’atenció correcta
dels infants i adolescents de manera continuada les vint-i-quatre hores del dia de cada dia de l’any. Per tal de
calcular la ràtio d’educadors de què ha de disposar el centre, s’ha de tenir en compte la jornada laboral
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establerta d’acord amb el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. La ràtio de personal està establerta al Decret
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials, i que estableix que per al centre
residencial d’acció educativa hi ha d’haver un director/a responsable, i als centres amb infants de zero a tres
anys, una ràtio d’educadors no inferior a 0,25 i, per a la resta de centres, una ràtio d’educadors socials per
menor no inferior a 0,15.

El personal d’atenció directa (equip educatiu i direcció) no pot ser subcontractat. Els serveis substitutoris de la
llar, bugaderia, cuina i neteja, s’han de proveir amb personal que no presti serveis d’atenció directa, sens
perjudici de la col·laboració que pugui portar a terme en aquests àmbits el personal d’atenció directa.

En concret, el Programa marc per als centres residencials defineix les característiques i els requisits de
l’estructura i l’organigrama dels centres residencials:

4.2.1 Recursos humans obligatoris

a) Equip directiu obligatori

Director/a

Cada centre residencial ha de tenir un director/a professional a jornada completa que ha d’assumir la
responsabilitat de les guardes dels infants i adolescents i que, en darrera instància, ha de decidir sobre les
qüestions que facin referència als infants i adolescents. Aquest director/a ha d’assumir les funcions establertes
en la legislació vigent quant a les responsabilitats de les guardes dels infants i adolescents del centre. Ha de
tenir la titulació de llicenciatura o diplomatura universitària, o grau, preferentment en pedagogia, psicologia o
educació social, i ha de tenir experiència en infància i adolescència en situació de desprotecció i/o alt risc social.

La direcció ha d’assumir funcions i responsabilitats bàsiques de la funció directiva: responsabilitat de l’acció
pedagògica, terapèutica i formativa, gestió de recursos humans, representació i lideratge. Les seves funcions
específiques estan detallades al document “Perfil professional: Responsable de centres residencials d’acció
educativa i centres d’acolliment per a la infància i l’adolescència”, aprovat el 27 de novembre de 1998 pel
Comitè d’expertes i experts en formació en l’àmbit de l’acció social, i s’han de definir detalladament al Projecte
educatiu de centre i han d’estar regulades en el Reglament de règim intern. El perfil professional del
responsable de centre residencial es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b) Equip educatiu obligatori

Educador/a social

És el/la professional específic que realitza el treball educatiu amb els infants o adolescents en el marc de la
convivència diària, mitjançant la utilització dels recursos normalitzadors de l’entorn comunitari.

Cada infant i adolescent disposa de dos referents educatius estables adults d’entre els educadors del centre,
que són els que en faran un seguiment més directe. A més, un d’ells serà el tutor/a educatiu responsable de la
coordinació interna i amb l’EAIA corresponent del seu PEI.

Ha de tenir titulació universitària de diplomatura o grau en educació social o estar habilitat pel Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. En el procés de selecció, s’ha de tenir en compte, a més de la
titulació, l’experiència prèvia en l’àmbit de l’acolliment residencial.

Les seves funcions són les detallades al document “Perfil professional: Educador/a social dels serveis de
centres residencials d’acció educativa i de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè
d’expertes i experts en formació en l’àmbit de l’acció social el 14 d’octubre de 2005, i han d’estar definides al
Projecte de centre i regulades al Reglament de règim intern. El perfil professional de l’educador/a del centre
residencial es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Personal d’administració i serveis

Cada centre residencial ha de disposar del personal d’administració i serveis generals (cuina, neteja,
manteniment, etc.) necessari en funció dels programes que dugui a terme i de la seva dimensió i estructura.

4.2.2 Recursos humans opcionals en funció del projecte

a) Figures opcionals educatives: subdirecció i coordinació pedagògica

Subdirecció

En funció del projecte que s’hagi de desenvolupar i del volum de gestió o responsabilitat, es pot comptar amb
la figura del subdirector/a. Ha de ser preferentment un educador/a social o pedagog/a, i es valora la seva
experiència en equips educatius de centres. Les seves funcions han de ser complementàries a les de la direcció
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i han d’estar específicament definides i regulades al Reglament de règim intern del centre en qüestió.

Coordinació pedagògica

En cas que la definició del projecte ho requereixi, els centres poden disposar de la figura professional del
coordinador/a pedagògic/a. Ha de ser preferentment educador/a social o pedagog/a, i es valora la seva
experiència en equips educatius de centres. Les seves funcions han de ser complementàries a les de la
direcció, i centrar-se específicament i fonamentalment en la implementació del projecte educatiu i la
coordinació de l’equip o equips del centre. Les seves funcions específiques han d’estar definides i regulades en
el Reglament de règim intern del centre en qüestió.

b) Professionals opcionals de suport tècnic: poden ser integradors socials, treballadors socials, psicòlegs o
educadors socials.

Com a complement al treball educatiu, i en funció dels programes que es desenvolupin, podrà haver-hi
professionals de suport que aportin coneixements específics i complementaris a l’equip educatiu i la direcció del
centre. En cap cas han de substituir les funcions dels professionals del centre residencial, ni dels equips tècnics
dels centres d’acolliment, ni dels equips externs de les xarxes públiques de salut i serveis socials.

El perfil específic ha d’estar definit pel tipus de projecte i les necessitats específiques que s’han de

complementar, i no hi entrarien les recollides en les funcions assignades a l’equip educatiu ni a la direcció del
centre.

En tots els casos les ràtios no han de ser inferiors a les que estableix la Cartera de serveis socials.

4.2.3 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al centre residencial s’ha de dur a terme d’acord amb la Llei 25/2015,
de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que disposa la Directriu general
d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i
adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Així, ha de seguir-se el procediment que estableix la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, que,
entre altres requeriments, regula la necessària aprovació de la Subdirecció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, per tal que es pugui efectuar la intervenció de voluntariat proposada pel centre residencial.

Es fa constar que sempre s’ha d’articular mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat
legalment registrades. No s’admetran col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries en cap cas poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del centre i han de ser supervisades per l’entitat.

b) Persones en pràctiques

Els centres residencials poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents
de formacions relacionades (educadors socials a tots els centres, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs i
metges als centres tutoritzats pels equips tècnics).

Aquesta col·laboració ha d’emmarcar-se dins del corresponent conveni signat entre la universitat i l’entitat que
gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel/per la professional definit com a responsable
de l’alumne/a, que és un/una professional del centre residencial. En cap cas els alumnes en pràctiques poden
fer-se càrrec de la gestió i de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients dels infants i adolescents residents al centre ni treure cap document del centre.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència, aprovada per la DGAIA.

El centre residencial ha de comunicar a la DGAIA les dades personals dels alumnes en pràctiques, el perfil
professional, l’horari de les pràctiques, el tutor/a responsable i la seva disponibilitat horària, el plantejament
inicial del projecte, la tipologia de les activitats que es realitzaran dins del pla de pràctiques, el disseny del
programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades al centre en què es duu a terme el
pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.
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5 Funcionament general

L’entitat es compromet a atendre al centre els infants i adolescents que li siguin confiats pel responsable de la
DGAIA, d’acord amb l’edat i la capacitat de places assignades.

L’entitat i el responsable de la DGAIA han d’acordar motivadament, i d’acord amb la disponibilitat de places,
l’edat dels infants i adolescents i les seves característiques personals i socials, que l’ingrés en el centre es
dugui a terme en el termini més breu possible.

L’acceptació del cas ha de ser comunicada al responsable de la DGAIA, en el termini de cinc dies a comptar de
la seva presentació al centre, i s’ha d’ingressar l’infant o l’adolescent en el termini establert per la resolució
judicial que n’autoritza l’ingrés, d’acord amb el procediment que estableix la Llei orgànica 8/2015, de 22 de
juliol, tret de casos excepcionals d’entrada per via d’urgència. En els casos d’urgència, l’ocupació s’ha de fer
efectiva quan hi hagi una proposta d’ingrés en un centre residencial, d’acord amb la tipologia existent, amb la
informació que l’òrgan competent en matèria d’infància i adolescència tingui fins a aquell moment, que es
completarà una vegada realitzat l’ingrés.

En cas que l’entitat tingui objeccions per acceptar la proposta, ho ha de comunicar al responsable de la DGAIA,
per escrit i motivadament, en el termini de cinc dies a comptar de la seva presentació al centre.

Els centres residencials han de complir, també, els principis generals, metodològics i els principis per a l’acció
socioeducativa aprovats en el Programa marc per als centres residencials en vigor.

Els criteris de funcionament del centre residencial envers els infants i adolescents acollits estan detallats a la
Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que es troba
publicada al web del Departament.

Així, els processos clau del funcionament del centre, en síntesi, són els següents:

1) Ingrés: acollida i acompanyament durant l’acollida i el període d’adaptació al centre d’acord amb el protocol
d’ingrés.

2) Projecte educatiu individualitzat (PEI) i Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE).

a) Planificació i avaluació de l’atenció socioeducativa integrada al PEI.

b) Continguts treballats a la tutoria d’acord amb el que estableix el PEI.

3) Vida quotidiana

a) Utilitzar la vida quotidiana, conceptuada al PEC, com a eina metodològica principal per educar, potenciar
capacitats, transmetre valors i donar seguretat als infants i adolescents acollits.

b) S’ha de fer un ús educatiu de la normativa i les sancions, d’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, i
amb el que s’estipuli al PEC i al RRI. Els infants i adolescents del centre han de conèixer aquesta normativa i
sancions.

c) Establiment del vincle i acompanyament en l’elaboració de les pèrdues.

d) Atenció a la salut: protocol de promoció i seguiment de la salut i atenció a la salut mental.

4) Promoció de l’autonomia i del desenvolupament evolutiu: desenvolupament de l’infant en funció de l’edat
cronològica i madurativa, per promoure l’autonomia (paràmetres de psicologia evolutiva).

5) Formació acadèmica: millora del rendiment escolar.

6) Formació prelaboral i inserció laboral: disseny de l’itinerari formatiu i laboral.

7) Educació en el lleure i relacions amb l’entorn: utilització dels recursos de lleure i d’esport de l’entorn
comunitari.

8) Relació amb la família: implicació de la família en l’atenció a l’infant.

9) Gestió de riscos de l’infant i l’adolescent:

a) Valoració de riscos.

b) Escapades i no retorns.

c) Contenció davant del conflicte.
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d) Prevenció de comportaments sexuals abusius entre iguals.

e) Prevenció del consum de drogues.

10) Protecció dels drets de l’infant, de l’adolescent i de la família: dret de l’infant i/o adolescent a la informació
sobre el propi procés, en funció de la seva edat i capacitat, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig.

11) Desinternament.

a) Desinternament planificat i comiat amb acompanyament professional.

b) Actuacions segons la motivació del desinternament.

12) Altres programes específics.

a) Atenció a la primera infància de zero a quatre anys.

b) Suport a l’autonomia dels adolescents de setze a divuit anys.

c) Formació afectivosexual i prevenció de relacions de parella abusives.

d) Discapacitat intel·lectual i altres discapacitats sobreafegides derivades de problemes de salut mental.

e) Acompanyament als infants i adolescents amb malalties greus i en la pròpia mort.

6 Sistema d’informació individualitzat

Els infants i adolescents acollits al centre residencial han de disposar del seu expedient individual de manera
que tinguin la informació necessària per prestar l’atenció requerida en cada moment del procés d’atenció.

Aquest expedient ha d’estar protegit d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals,
per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient de l’infant o l’adolescent ha de permetre la continuïtat de la seva atenció integral durant el seu pas
pel sistema de protecció i traçar la seva història, inclosa l’anterior a l’ingrés i la que es produeix durant l’estada
al centre.

La documentació que ha de constar a l’expedient de l’infant o adolescent, abans i durant l’ingrés, i en el seu
desinternament, consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i
l’adolescència.

Específicament, a títol enunciatiu i com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de l’infant o
l’adolescent al centre són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’infant o adolescent.

c) Familiar: síntesis avaluatives, informe de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, entre d’altres.

e) Tutorial: PEI, registre de tutories, ITSE, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de
visites familiars, entre d’altres.

f) Psicopedagogia: informes psicològics, escolars, resolució i dictamen tècnic facultatiu del CAD, si escau, entre
d’altres.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, entre d’altres.

7 Descripció estructural de l’equipament

Les condicions físiques, materials i arquitectòniques dels centres de protecció s’han d’adaptar a la normativa
vigent en cada moment i requerida per als centres residencials d’acció educativa.

Per tant, el centre residencial d’acció educativa on s’ubiqui el CRAE, que aporti l’entitat, ha de complir els
requisits sanitaris, de seguretat, higiene, accessibilitat, etc., i adaptar les seves condicions tèrmiques i
acústiques per garantir la confortabilitat dels infants i adolescents acollits.
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La distribució de les estances bàsiques ha de respondre a les d’una llar ordinària: cuina, habitacions, menjador,
sala, bany, sala de jocs, etc.

Les habitacions han de ser individuals o dobles, i cada infant/adolescent ha de disposar d’un armari amb prou
espai per guardar-hi els seus objectes personals. S’ha de procurar un espai adequat quant a confort i estètica.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals i en relació amb la prestació del servei

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea,
en matèria de protecció a la infància, així com la Convenció sobre els drets de l’infant, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19 d’octubre de
2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret Internacional
Privat.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques que han de tenir els instruments tècnics bàsics per
a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres i els instruments per al treball
individual amb els infants i adolescents acollits, d’acord amb el que es preveu en aquesta Ordre.

8.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA el PEC del centre
residencial, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
del requeriment.

8.1.5 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA el RRI del centre
residencial, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
des del requeriment.

8.1.6 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei durant el primer trimestre de l’any, ha de trametre al
responsable de la DGAIA la programació anual del centre residencial, així com el pressupost econòmic previst.

8.1.7 L’entitat, durant el primer trimestre de l’any, a partir del segon any ha de trametre al responsable de la
DGAIA la memòria tècnica anual del centre residencial. També una memòria econòmica amb desglossament de
despeses directes i indirectes de la prestació del servei de l’any anterior o auditoria a l’efecte, els costos de la
qual ha d’assumir l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del centre, al responsable de la DGAIA, dins dels terminis
i la periodicitat establerts en aquesta Ordre, el Projecte educatiu individualitzat (PEI) de cada infant i
adolescent.

8.1.9 L’entitat ha de trametre a la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat que estableix aquesta Ordre,
l’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) de cada infant i adolescent.

8.1.10 L’entitat ha de realitzar les activitats de coordinació externa amb els infants i adolescents acollits als
centres residencials tal com s’especifica en aquesta Ordre.

8.1.11 En especial, l’entitat ha d’afavorir la relació de l’infant o adolescent amb la seva família i el seu ambient
natural, planificant-ho en el Projecte educatiu individual de l’infant o adolescent, en coordinació amb l’EAIA,
des d’abans de l’ingrés de l’infant o adolescent al centre, per tal de donar resposta i millorar la situació que en
va motivar l’ingrés si així es considera oportú, d’acord amb el que disposa la Guia de bones pràctiques per a
centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència. L’entitat, conjuntament i de manera consensuada
amb l’EAIA, ha de proposar els canvis de situació que corresponguin i ha de justificar la impossibilitat de portar
a terme la implicació de la família en l’atenció a l’infant o adolescent.

Així, a l’hora de dissenyar estratègies per afavorir la implicació de les famílies en l’atenció a l’infant o
adolescent, s’han de seguir els criteris que estableix la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència.

8.1.12 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, no especificades en aquesta Ordre, que constin en el
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Programa marc per als centres residencials vigent, quan exerceixi la guarda dels infants i adolescents.

8.1.13 L’entitat, mitjançant el director/a i el personal del centre, d’acord amb la vigent circular, elaborada per
la DGAIA, sobre la comunicació de les incidències als centres propis i col·laboradors de la DGAIA i la resta de
normativa a l’efecte vigent, ha de comunicar immediatament a la DGAIA totes i cadascuna de les incidències
d’interès relatives als infants i adolescents, així com del funcionament del centre, i també subministrar tota la
informació i documentació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent, en concret, d’acord amb el que estipula la Guia de bones pràctiques per a centres del
Sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

8.1.14 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als infants i adolescents.
Aquesta supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del centre i també ha de
subministrar tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent en matèria de serveis socials.

8.1.15 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que estan a disposició de les persones
usuàries o de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a
infants i adolescents i famílies les adreces i els telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges on es poden
adreçar en cas de queixes.

Al mateix lloc visible hi ha de figurar l’horari del director/a per poder rebre persones usuàries amb aquesta
finalitat.

8.1.16 L’entitat ha de garantir que al centre es disposi d’un expedient propi, amb documentació original, de
cada infant i adolescent, permanentment actualitzat, d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre i, en
especial, d’acord amb els detalls que consten a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, sens perjudici de la còpia de la documentació incorporada al Sini@.

8.1.17 Els impresos que s’utilitzin al centre i la retolació interior i exterior han de ser en llengua catalana,
d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat ha d’emprar normalment
la llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació i en les comunicacions per
megafonia, i ha d’emprar també el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques
o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents de tràfic mercantil
o de caràcter administratiu, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si ho
demanen.

8.1.18 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis
socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.19 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes detectats en la prestació d’aquest servei.

8.1.20 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.21 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.22 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions. Té
consideració de tercer en la pòlissa contractada qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat
prenedora de l’assegurança i també entitat assegurada. També tenen la consideració de tercers els infants i
adolescents sota la guarda de l’entitat que es causin danys entre ells, així com els treballadors de l’entitat, pels
danys causats entre ells o pels infants i adolescents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure una entitat de
reconeguda solvència.
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En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei d’Inspecció i
Registre, ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de comprovar
l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al responsable
de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en el termini
màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.23 El centre ha de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel Departament de Salut.
Així mateix, l’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les
pràctiques correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

8.1.24 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, les circulars o els protocols penjats al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.25 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan li ho requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del sistema públic de serveis socials
de Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.26 L’entitat ha de disposar de solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons propis
positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 69/2020, de
14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert social, les convocatòries públiques de provisió de
serveis socials podran exigir una solvència mínima superior.

8.1.27 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert social, les convocatòries públiques de provisió de
serveis socials podran exigir una solvència mínima superior o inferior.

8.2 Obligacions referides a l’edifici i les instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir l’edifici, que aporta la mateixa entitat, en bones condicions d’ús i
conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir l’edifici, les instal·lacions, els
aparells i altres elements en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.2.3 L’entitat s’ha de fer càrrec de totes les despeses de subministraments, comunicacions i d’altres de
necessàries per a la prestació dels serveis.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal del centre d’acollida depèn de l’entitat, que ha de tenir tots els drets i deures inherents a la
seva qualitat d’empresària i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat
Social, sanitàries, i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

L’entitat ha de garantir a les persones adscrites a l’execució del servei, durant tota la seva vigència, l’aplicació i
el manteniment de les condicions laborals que estableixi el Conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el
cobrament puntual de les retribucions.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del centre, per la qual cosa ha de controlar i decidir el més convenient en cas
d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin. La ràtio de personal, com a mínim, ha de donar compliment a allò que disposa la
Cartera de serveis socials vigent. Així, l’equip educatiu ha d’estar compost per educadors socials titulats i/o
habilitats, la jornada setmanal dels quals s’ha d’ajustar a allò que preveu el Conveni col·lectiu d’aplicació
vigent. Aquest nombre mínim d’educadors es calcula, també, basant-se en les característiques dels infants i
adolescents acollits, les característiques de l’equipament del centre residencial i el nombre de places.

8.3.4 L’entitat ha de distribuir els torns horaris de manera lliure i ha d’assegurar en tot cas el mínim
d’educadors que garanteixi una atenció adequada dels infants i adolescents ingressats.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
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reciclatge, sens perjudici dels cursos que organitzi el responsable de la DGAIA als quals tinguin accés aquests
professionals.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del centre i l’horari detallat de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos o sempre que ho sol·liciti la DGAIA, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2 , o el document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
presentar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament la DGAIA de les altes i les baixes del personal, tant de serveis
com de l’equip educatiu, així com de les substitucions. Quan s’escaigui, ha d’acreditar la titulació exigida del
substitut/a.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions dels educadors i de la unitat educativa, i s’ha de mantenir
sempre la ràtio corresponent, cada dia de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos dels
infants i adolescents, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

8.3.9 L’entitat ha de garantir que el centre tingui cobertes les seves necessitats en l’àmbit dels serveis (neteja,
cuina, bugaderia, administració, vigilància, etc.).

8.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua i d’actualització en les
tècniques d’atenció als infants i adolescents per als professionals del centre en els diferents àmbits d’actuació.

8.3.11 L’entitat, a requeriment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ha de separar, de
l’atenció directa dels infants i adolescents, els professionals (equip educatiu, equip tècnic i direcció, personal de
serveis) del centre i la resta de personal voluntari i en pràctiques, en un termini màxim de vint-i-quatre hores
des de la notificació, quan aquesta valori, encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès superior de
l’infant o adolescent, que poden suposar un risc per al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

8.3.12 Els possibles costos íntegres derivats d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

8.3.13 L’entitat ha de complir els requisits establerts en aquesta Ordre, així com en la resta de normativa
vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al centre residencial.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència abonarà per a la
prestació del servei es fixarà en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base
per dia/infant o adolescent que pot variar en funció del nombre de places proveïdes.

Així mateix, els centres residencials que acullin i atenguin adolescents embarassades o mares amb els seus
fills/es tindran un tractament específic pel que fa a la facturació que es concretarà en la corresponent
convocatòria de provisió.

Les necessitats educatives i sanitàries dels infants i adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius oferts per les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a part del
mòdul base, només s’ha de tramitar en els casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents del
Departament.

En cas que el centre o infant/adolescent necessiti un suport educatiu, d’integració social o psicològic addicional,
ateses les seves característiques especials i d’acord amb el que s’estableix en l’apartat segon d’aquest annex
en relació amb els professionals opcionals de suport tècnic, la DGAIA pagarà un preu fix mensual en funció de
la categoria professional i d’acord amb el Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves,
famílies i d’altres en situació de risc vigent.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada per part dels usuaris del
centre.

9.2 Supòsits especials

Els supòsits especials tindran el tractament següent:

a) Places no ocupades. De les places no ocupades s’ha de pagar el 80 % del mòdul. Si un centre amb plaça no
ocupada rebutja una proposta d’ingrés feta per la DGAIA i que segons la proposta de l’equip tècnic competent
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correspon a la seva tipologia, suposa el no pagament de les places no ocupades a partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura ha de ser comunicada per document signat pel cap del Servei d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència del Servei Territorial corresponent al territori on hi hagi el recurs.

b) Places sobreocupades. Si el Departament es veu en l’obligació d’ampliar, per circumstàncies excepcionals, el
nombre de menors, i això dona lloc a una situació d’excés d’ocupació, la DGAIA ha de tramitar la resolució de
pagament que correspongui per regularitzar aquesta situació. Les places sobreocupades s’han de pagar en la
quantitat del 30 % del mòdul, fins al límit màxim establert en la normativa vigent del registre de serveis
socials.

No s’han de pagar sobreocupacions fora dels casos excepcionals per autorització de la Direcció de la DGAIA
amb informe previ del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Servei Territorial competent, tret que
instruccions o circulars internes de funcionament estableixin procediments diferents.

c) Si un infant o adolescent acollit és ingressat en un centre de justícia juvenil es pagarà el 80 % del mòdul
mentre es mantingui la reserva de plaça (amb un màxim de trenta dies). A partir d’aquest moment, es
considerarà plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com a
guardador.

d) En cas d’escapoliment, es pagarà el 100 % de la plaça els primers trenta dies mentre es manté la reserva
de la plaça. A partir d’aquest moment, es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre
continuaria formalment com a guardador. Quan es localitzi l’infant o l’adolescent s’ha de valorar ingressar-lo en
el centre d’origen (si hi ha plaça i és convenient per a aquest infant o adolescent) o fer resolució administrativa
i canviar de centre.

e) Si l’infant o adolescent està atès en un centre sanitari (hospital, unitat de salut mental d’aguts) s’ha de
pagar el mòdul establert per a la plaça. A partir dels trenta dies d’estada al centre sanitari no s’abonarà cap
import, llevat que l’hospital reclami la presència continuada d’un acompanyant amb l’infant. A partir d’aquest
moment, es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com
a guardador. En casos excepcionals, si el centre assoleix la plena ocupació, amb autorització del director/a
general, i amb informe previ del Servei Territorial competent, es pot pagar com a sobreocupació al 30 %.

Els percentatges esmentats en els punts anteriors poden ser modificats mitjançant el procediment
corresponent.

9.3 Facturació

El sistema de facturació serà determinat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 12

Condicions d’execució, en règim de gestió delegada, del servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE)

1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE) és un servei residencial d’acolliment temporal dels
infants i adolescents als quals s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució, d’acord amb la proposta de
mesura que consti en l’informe previ dels equips tècnics competents.

Persones destinatàries

Infants i adolescents, d’edats compreses entre 3 i 18 anys, que estan sota la tutela o guarda de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (d’ara endavant, DGAIA) del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, així com aquells joves que compleixin els 18 anys estant ingressats al centre i respecte als
quals la DGAIA hagi resolt la pròrroga de mesures assistencials.

Objectius

Garantir la protecció efectiva dels infants i adolescents residents, de manera que l’organització del centre
reprodueixi al màxim possible les condicions de vida d’una família, amb tracte afectiu i una vida quotidiana
personalitzada que contribueixin al creixement harmònic i estable de l’infant i adolescent. Com a criteri
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general, d’acord amb la normativa de protecció a la infància i l’adolescència, s’ha de treballar intensivament
per aconseguir que l’infant i l’adolescent estiguin al centre el mínim temps possible.

2 Funcions

Substituir la família de forma temporal per als infants i adolescents que, per diverses circumstàncies, no poden
romandre en el seu medi familiar. Aquestes funcions es concreten, com a mínim, a tenir cobertes les
necessitats bàsiques dels infants i adolescents, que, a títol enunciatiu, sens perjudici de les que regula el marc
normatiu vigent, són: higiene, alimentació, suport afectiu, vestuari, educació, formació, lleure, salut, i afavorir
el desenvolupament equilibrat de la seva persona, proporcionant-los una educació integral i compensadora.

3 Organització

D’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, els
centres residencials i d’acolliment han d’orientar la seva organització envers les persones ateses. Així, han de
basar-se en els principis d’individualització, normalització i integració, combinar la qualitat i la calidesa, i
possibilitar uns principis coherents amb els objectius del centre.

3.1 Instruments tècnics bàsics per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres:

El Programa marc per als centres residencials disposa que, per a la seva organització, els centres residencials
han de disposar d’uns instruments tècnics bàsics per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de
l’encàrrec que l’Administració els fa.

Aquests instruments bàsics són:

a) El projecte educatiu de centre (PEC).

b) El reglament de règim intern (RRI).

c) La programació anual.

d) El pressupost econòmic anual.

e) La memòria tècnica anual.

a) Cada centre residencial ha de confeccionar un projecte educatiu de centre (PEC), on s’ha d’especificar la
vinculació amb l’Administració. Així, hi han de constar el nom de l’entitat titular a la qual pertany, el NIF de
l’entitat, el número de registre de l’entitat i del centre, i s’hi han de detallar tots els serveis d’atenció a la
infància i l’adolescència i les famílies que presta l’entitat, si escau.

El PEC s’ha d’elaborar d’acord amb el Programa marc per als centres residencials aprovat segons la Directriu
general 5/2016, de 4 de novembre, del director general de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, a què es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, publicada al
DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017. La Directriu general i el Programa marc per als centres residencials
es poden consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El PEC recull els trets d’identitat del centre residencial, els seus principis, la finalitat, els objectius i la seva
estructura organitzativa. Per tant, és un instrument integral que ha de permetre dirigir el procés d’acció
educativa del centre i la seva gestió.

El PEC ha de ser aprovat per la DGAIA en el termini de tres mesos des de l’entrada en funcionament del nou
centre i s’ha de revisar, com a mínim, cada cinc anys o sempre que ho requereixi l’òrgan competent de la
DGAIA.

b) El reglament de règim intern (RRI) és un instrument d’organització i gestió a mitjà i llarg termini que,
juntament amb el PEC, regula l’estructura organitzativa del centre i el funcionament del centre residencial. Per
mitjà de l’RRI s’estableixen:

Els òrgans del centre.

Les seves funcions.

La normativa i els criteris del centre.

El procediment de funcionament.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.2020151/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



Els drets i deures dels infants i adolescents acollits al centre.

Els calendaris.

Els controls i la supervisió.

Les accions educatives reparadores.

Així, els àmbits que han de constar a l’RRI són els que s’especifiquen en el Programa marc per als centres
residencials, en vigor, elaborat per la DGAIA, aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre.

L’RRI també ha de ser validat per la DGAIA i s’ha de revisar com a mínim cada cinc anys o sempre que ho
requereixi l’òrgan competent de l’esmentada Direcció General.

c) La programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen
les accions que ha de dur a terme el centre residencial al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent
operatives les accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el
primer trimestre de l’any.

d) El pressupost econòmic anual previst del servei, amb desglossament de costos directes i indirectes, s’ha de
lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any.

e) La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta memòria
ha d’incloure també indicadors que permetin fer una avaluació general del servei.

A més, l’entitat proveïdora ha de posar a disposició de la DGAIA tota la documentació funcional, econòmica,
tècnica o qualsevol altra relacionada amb la seva activitat, quan així se sol·liciti per al seguiment de la
prestació del servei.

3.2 Instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits

Els centres residencials, d’acord amb el Programa marc per als centres residencials, també han de disposar
d’uns instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits.

Els instruments tècnics imprescindibles per portar a terme aquesta tasca són:

a) El protocol d’observació (PO).

b) El projecte educatiu individual (PEI).

c) L’informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE).

d) L’informe proposta (IP).

a) El protocol d’observació (PO) és la guia que facilita l’observació de l’infant i l’adolescent els primers dies
d’ingrés i permet elaborar el projecte educatiu individual (PEI). El PO s’elabora durant els primers 30 dies en
què els infants i els adolescents són al CRAE. És d’ús exclusiu del centre i no és necessari que es faci arribar al
servei especialitzat de protecció a la infància i l’adolescència de la DGAIA.

b) El projecte educatiu individualitzat (PEI) és un instrument tècnic que té la funció de facilitar i concretar
l’atenció individualitzada de cada infant i adolescent, i està orientat al canvi o la millora en les dimensions
conductual, cognitiva i emocional de l’infant o l’adolescent en el mínim temps possible lligat a objectius
terapèutics, i com a màxim un any, prorrogable sempre que es justifiqui l’excepcionalitat d’una estada més
llarga en la renovació del seu PEI. En el PEI hi han de constar els objectius educatius que es pretenen assolir
amb aquell infant o adolescent, d’acord amb el seu estudi diagnòstic, l’evolució del procés personal i les
estratègies d’intervenció que cal utilitzar. El PEI ha de preveure els sistemes d’avaluació de l’acció educativa i
de l’evolució de l’infant o adolescent, de manera que es puguin revisar els objectius proposats en funció de la
seva evolució. Aquestes actuacions les ha de coordinar degudament l’educador/a tutor/a amb les que s’efectuïn
des d’altres equips professionals. Té una periodicitat anual, i s’ha de revisar al cap de sis mesos. El primer PEI
s’ha de realitzar 45 dies després que l’infant o l’adolescent hagi ingressat al recurs.

c) L’informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) és un document tècnic que s’elabora també des del centre i
que comporta una avaluació i una valoració del PEI, per tal d’ajustar els objectius a les característiques
individuals dels infants i dels adolescents. L’ITSE és una eina que ajuda a avaluar el procés de cada infant o
adolescent. En funció de l’ITSE es renova el PEI i es reflecteix la consecució o no dels objectius que ha de
complir l’infant o adolescent. S’ha de confeccionar semestralment, al juny i al desembre, per tal que l’òrgan
competent de protecció hi tingui accés.
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Tant el PEI com l’ITSE s’han d’introduir al Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència (Síni@).

d) L’informe proposta és un document que proposa un canvi en la situació de l’infant o l’adolescent resident al
centre residencial adreçat a l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència d’aquest infant o adolescent. S’ha de
confeccionar, a títol enunciatiu, per a propostes de sortida del centre, canvi de centre, mesures de transició a
la vida adulta i acolliment familiar, entre d’altres.

3.3 Altres instruments

El projecte personal d’autonomia és un document de treball conjunt amb l’adolescent, a partir dels setze anys,
per a la preparació per a la vida adulta, en què s’ha d’acompanyar el jove per a la seva futura sortida del
centre residencial. És un document integrat en el PEI de l’adolescent.

Les activitats grupals i els espais de participació dels infants, dels adolescents i de les seves famílies als centres
residencials són un instrument molt important del treball individual. Per això, d’acord amb el marc normatiu
vigent, s’han de definir els espais de participació dels infants i adolescents i de les seves famílies.

Els centres residencials s’organitzen, en coordinació interna, amb els diferents professionals del mateix centre,
en reunió i mitjançant els documents de coordinació i els registres interns que es detallen al Programa marc
per als centres residencials.

Els centres també han d’organitzar-se, reunir-se i deixar constància documentalment, en coordinació externa,
amb altres agents d’interès per als infants i adolescents acollits, com ara les famílies, els equips d’atenció a la
infància i l’adolescència (EAIA), l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), l’Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats (ASJTET) i la resta d’òrgans competents en matèria d’infància i adolescència, la Direcció
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD), els serveis socials, els centres educatius, els equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), el Consorci d’Educació, la Inspecció d’Educació, el Centre
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), els esplais o centres de temps lliure, cultura o esport, els hospitals,
els recursos laborals, els serveis judicials o qualsevol altre que sigui d’interès en la vida quotidiana de l’infant o
l’adolescent.

Els òrgans competents en matèria d’infància i adolescència han de fer una avaluació externa i periòdica del
procés del centre en què s’analitzarà el compliment de les normes i els criteris establerts.

Els requisits i característiques, de compliment obligatori, que han de tenir aquests instruments tècnics, bàsics
per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres, els instruments per al treball
individual amb els infants i adolescents acollits, les activitats grupals i la participació dels infants i adolescents i
de les seves famílies, els fixa la normativa que consta en el marc normatiu i tècnic del servei.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’organigrama del centre residencial ve regulat en el marc normatiu contingut al Programa marc per als centres
residencials, aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre, del director general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, a què es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, i
al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011. A més, les
funcions dels diferents professionals existents al centre han d’estar definides al PEC en vigor i regulades a l’RRI
també actualitzat i vigent.

4.2 Recursos humans

L’entitat proveïdora ha de garantir que el centre disposi del personal necessari per garantir l’atenció correcta
dels infants i adolescents de manera continuada les 24 hores del dia de cada dia de l’any. Per tal de calcular la
ràtio d’educadors de què ha de disposar el centre, s’ha de tenir en compte la jornada laboral establerta d’acord
amb el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. La ràtio de personal està establerta al Decret 142/2010, d’11
d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials, i que estableix que per al centre residencial d’acció
educativa hi ha d’haver un director o una directora responsable; per als centres amb infants de 0 a 3 anys, una
ràtio d’educadors no inferior a 0,25, i per a la resta de centres, una ràtio d’educadors socials per menor no
inferior a 0,15.

El personal d’atenció directa (equip educatiu i direcció) no pot ser subcontractat. Els serveis substitutoris de la
llar, bugaderia, cuina i neteja s’han de proveir amb el personal que no presti serveis d’atenció directa, sens
perjudici de la col·laboració que pugui portar a terme en aquests àmbits el personal d’atenció directa.

En concret, el Programa marc per als centres residencials defineix les característiques i els requisits de
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l’estructura i l’organigrama dels centres residencials:

4.2.1 Recursos humans obligatoris

a) Equip directiu obligatori:

Director/a

Cada centre residencial ha de tenir un director/a professional a jornada completa que ha d’assumir la
responsabilitat de les guardes dels infants i adolescents i que, en darrera instància, ha de decidir sobre les
qüestions que facin referència als infants i adolescents. Aquest director/a ha d’assumir les funcions establertes
en la legislació vigent quant a les responsabilitats de les guardes dels infants i adolescents del centre. Ha de
tenir la titulació de llicenciatura o diplomatura universitària, o grau, preferentment en pedagogia, psicologia o
educació social, i ha de tenir experiència en infància i adolescència en situació de desprotecció i/o alt risc social.

La direcció ha d’assumir funcions i responsabilitats bàsiques de la funció directiva: responsabilitat de l’acció
pedagògica, terapèutica i formativa, gestió de recursos humans, representació i lideratge. Les seves funcions
específiques estan detallades al document “Perfil professional: Responsable de centres residencials d’acció
educativa i centres d’acolliment per a la infància i l’adolescència”, aprovat el 27 de novembre de 1998 pel
Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, i s’han de definir detalladament al
projecte educatiu de centre i han d’estar regulades en el reglament de règim intern. El perfil professional del
responsable de centre residencial es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b) Equip educatiu obligatori

Educador/a social

És el professional específic que fa el treball educatiu amb els infants o adolescents en el marc de la convivència
diària, mitjançant la utilització dels recursos normalitzadors de l’entorn comunitari.

Cada infant i adolescent disposa de dos referents educatius estables adults d’entre els educadors del centre,
que són els que en faran un seguiment més directe. A més, un d’ells serà el tutor/a educatiu responsable de la
coordinació interna i amb l’EAIA corresponent del seu PEI.

Ha de tenir titulació universitària de diplomatura o grau en educació social o estar habilitat pel Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. En el procés de selecció, s’ha de tenir en compte, a més de la
titulació, l’experiència prèvia en l’àmbit de l’acolliment residencial.

Les seves funcions són les detallades al document “Perfil professional: Educador/a social dels serveis de
centres residencials d’acció educativa i de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè
d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social el 14 d’octubre de 2005, i han d’estar definides al
projecte de centre i regulades al reglament de règim intern. El perfil professional de l’educador/a del centre
residencial es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Personal d’administració i serveis

Cada centre residencial ha de disposar del personal d’administració i serveis generals (cuina, neteja,
manteniment, etc.) necessari en funció dels programes que dugui a terme i de la seva dimensió i estructura.

4.2.2 Recursos humans opcionals en funció del projecte

a) Figures opcionals educatives: subdirecció i coordinació pedagògica.

Subdirecció.

En funció del projecte que s’hagi de desenvolupar i del volum de gestió o responsabilitat d’aquest, es pot
comptar amb la figura del subdirector/a. Ha de ser preferentment un educador/a social o pedagog/a, i es
valora l’experiència en equips educatius de centres. Les seves funcions han de ser complementàries a les de
direcció i han d’estar específicament definides i regulades en el reglament del règim intern del centre en
qüestió.

Coordinació pedagògica

En cas que la definició del projecte ho requereixi, els centres poden disposar de la figura professional del
coordinador/a pedagògic/a. Ha de ser preferentment educador/a social o pedagog/a, i es valorarà la seva
experiència en equips educatius de centres. Les seves funcions han de ser complementàries a les de direcció, i
centrar-se específicament i fonamentalment en la implementació del projecte educatiu i la coordinació de
l’equip o dels equips del centre. Les seves funcions específiques han d’estar definides i regulades en el
reglament del règim intern del centre en qüestió.
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b) Professionals opcionals de suport tècnic: poden ser integradors socials, treballadors socials, psicòlegs,
educadors socials.

Com a complement al treball educatiu, i en funció dels programes que es desenvolupin, podrà haver-hi
professionals de suport que aportin coneixements específics i complementaris a l’equip educatiu i la direcció del
centre. En cap cas han de substituir les funcions dels professionals del centre residencial, ni dels equips tècnics
dels centres d’acolliment, ni dels equips externs de les xarxes públiques de salut i serveis socials.

El perfil específic ha d’estar definit pel tipus de projecte i les necessitats específiques que s’han de
complementar, i no hi entrarien les recollides en les funcions assignades a l’equip educatiu ni a la direcció del
centre.

En tots els casos les ràtios no han de ser inferiors a les que estableix la Cartera de serveis socials.

4.2.3 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals.

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al centre residencial s’ha de dur a terme d’acord amb la Llei 25/2015,
de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i ha de complir el que disposa la Directriu
general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i
adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Així, ha de seguir-se el procediment que estableix la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, que,
entre altres requeriments, regula la necessària aprovació de la Sub-direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, per tal que es pugui efectuar la intervenció de voluntariat proposada pel centre residencial.

Es fa constar que sempre s’ha d’articular mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat
legalment registrades. No s’admetran col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries en cap cas poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del centre i han de ser supervisades per l’entitat.

b) Persones en pràctiques

Els centres residencials poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents
de formacions relacionades (educadors socials a tots els centres, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs i
metges als centres tutoritzats pels equips tècnics).

Aquesta col·laboració ha d’emmarcar-se dins del corresponent conveni signat entre la universitat i l’entitat que
gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel/per la professional definit com a responsable
de l’alumne/a, que és un/a professional del centre residencial. En cap cas els alumnes en pràctiques poden fer-
se càrrec de la gestió i de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients dels infants i adolescents residents al centre ni treure cap document del centre.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema de protecció de la infància i l’adolescència, aprovada per la DGAIA.

El centre residencial ha de comunicar a la DGAIA les dades personals dels alumnes en pràctiques, el perfil
professional, l’horari de les pràctiques, el tutor/a responsable i la seva disponibilitat horària, el plantejament
inicial del projecte, la tipologia de les activitats que es realitzaran dins del pla de pràctiques, el disseny del
programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades al centre en què es duu a terme el
pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

L’entitat es compromet a atendre al centre els infants i adolescents que li siguin confiats pel responsable de la
DGAIA, d’acord amb l’edat i la capacitat de places assignades.

L’entitat i el responsable de la DGAIA han d’acordar motivadament, i d’acord amb la disponibilitat de places,
l’edat dels infants i adolescents i les seves característiques personals i socials, que l’ingrés en el centre es
dugui a terme en el termini més breu possible.

L’acceptació del cas ha de ser comunicada al responsable de la DGAIA, en el termini de cinc dies a comptar de
la seva presentació al centre, i s’ha d’ingressar l’infant o l’adolescent en el termini establert per la resolució
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judicial que n’autoritza l’ingrés, d’acord amb el procediment que estableix la Llei orgànica 8/2015, de 22 de
juliol, tret de casos excepcionals d’entrada per via d’urgència. En els casos d’urgència, l’ocupació s’ha de fer
efectiva quan hi hagi una proposta d’ingrés en un centre residencial, d’acord amb la tipologia existent, amb la
informació que l’òrgan competent en matèria d’infància i adolescència tingui fins a aquell moment, que es
completarà una vegada realitzat l’ingrés.

En cas que l’entitat tingui objeccions per acceptar la proposta, ho ha de comunicar al responsable de la DGAIA,
per escrit i motivadament, en el termini de cinc dies a comptar de la seva presentació al centre.

Els centres residencials han de complir, també, els principis generals, metodològics i els principis per a l’acció
socioeducativa aprovats en el Programa marc per als centres residencials en vigor.

Els criteris de funcionament del centre residencial envers els infants i adolescents acollits, estan detallats a la
Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que es troba
publicada al web del Departament.

Així, els processos clau del funcionament del centre, en síntesi, són els següents:

1) Ingrés: acollida i acompanyament durant l’acollida i el període d’adaptació al centre d’acord amb el protocol
d’ingrés.

2) Projecte educatiu individualitzat (PEI) i Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE).

a) Planificació i avaluació de l’atenció socioeducativa integrada al PEI.

b) Continguts treballats a la tutoria d’acord amb el que estableix el PEI.

3) Vida quotidiana

a) Utilitzar la vida quotidiana, conceptuada al PEC, com a eina metodològica principal per educar, potenciar
capacitats, transmetre valors i donar seguretat als infants i adolescents acollits.

b) S’ha de fer un ús educatiu de la normativa i les sancions, d’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, i el
que estipuli al PEC i a l’RRI. Els infants i adolescents del centre han de conèixer aquesta normativa i sancions.

c) Establiment del vincle i acompanyament en l’elaboració de les pèrdues.

d) Atenció a la salut: protocol de promoció i seguiment de la salut i atenció a la salut mental.

4) Promoció de l’autonomia i del desenvolupament evolutiu: desenvolupament de l’infant en funció de l’edat
cronològica i madurativa, per promoure l’autonomia (paràmetres de psicologia evolutiva).

5) Formació acadèmica: millora del rendiment escolar.

6) Formació prelaboral i inserció laboral: disseny de l’itinerari formatiu i laboral.

7) Educació en el lleure i relacions amb l’entorn: utilització dels recursos de lleure i d’esport de l’entorn
comunitari.

8) Relació amb la família: implicació de la família en l’atenció a l’infant.

9) Gestió de riscos de l’infant i l’adolescent:

a) Valoració de riscos.

b) Escapades i no retorns.

c) Contenció davant del conflicte.

d) Prevenció de comportaments sexuals abusius entre iguals.

e) Prevenció del consum de drogues.

10) Protecció dels drets de l’infant, de l’adolescent i de la família: dret de l’infant i/o adolescent a la informació
sobre el propi procés, en funció de la seva edat i capacitat, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig.

11) Desinternament.

a) Desinternament planificat i comiat amb acompanyament professional.

b) Actuacions segons la motivació del desinternament.
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12) Altres programes específics.

a) Atenció a la primera infància de 0 a 4 anys.

b) Suport a l’autonomia dels adolescents de 16 a 18 anys.

c) Formació afectivosexual i prevenció de relacions de parella abusives.

d) Discapacitat intel·lectual i altres discapacitats sobreafegides derivades de problemes de salut mental.

e) Acompanyament als infants i adolescents amb malalties greus i en la pròpia mort.

6 Sistema d’informació individualitzat

Els infants i adolescents acollits al centre residencial han de disposar del seu expedient individual de manera
que tinguin la informació necessària per prestar l’atenció requerida en cada moment del procés d’atenció.

Aquest expedient ha d’estar protegit d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals,
per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient de l’infant o l’adolescent ha de permetre la continuïtat de la seva atenció integral durant el seu pas
pel Sistema de protecció, traçar la seva història, inclosa l’anterior a l’ingrés i la que es produeixi durant
l’estada al centre.

La documentació que ha de constar a l’expedient de l’infant o adolescent, abans i durant l’ingrés i en el seu
desinternament, consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i
l’adolescència.

Específicament, a títol enunciatiu i com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de l’infant o
l’adolescent al centre són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’infant o adolescent.

c) Familiar: síntesis avaluadores, informe de l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA).

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, entre d’altres.

e) Tutorial: PEI, registre de tutories, ITSE, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de
visites familiars, entre d’altres.

f) Psicopedagogia: informe psicològics, escolars, resolució i dictamen tècnic facultatiu del centre d'atenció a les
persones amb discapacitat (CAD), si escau, entre d’altres.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, entre d’altres.

7 Obligacions de l’entitat

7.1 Obligacions generals i en relació amb la prestació del servei

7.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

7.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea,
en matèria de protecció a la infància, així com la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19 d’octubre de
2006, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens i la Conferència de la Haia de Dret Internacional
Privat.

7.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i les característiques que han de tenir els instruments tècnics bàsics
per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres i els instruments per al treball
individual amb els infants i adolescents acollits, d’acord amb el que es preveu en aquesta Ordre.

7.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA el PEC del centre
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residencial, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
del requeriment.

7.1.5 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA, l’RRI del centre
residencial, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
des del requeriment.

7.1.6 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei durant el primer trimestre de l’any, ha de trametre al
responsable de la DGAIA la programació anual del centre residencial, així com el pressupost econòmic previst.

7.1.7 L’entitat, durant el primer trimestre de l’any, a partir del segon any ha de trametre al responsable de la
DGAIA la memòria tècnica anual del centre residencial. També una memòria econòmica amb desglossament de
despeses directes i indirectes de la prestació del servei de l’any anterior o auditoria a l’efecte, els costos de la
qual els ha d’assumir l’entitat.

7.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del centre, al responsable de la DGAIA, dins dels terminis
i la periodicitat que estableix aquesta Ordre, el projecte educatiu individualitzat (PEI) de cada infant i
adolescent.

7.1.9 L’entitat ha de trametre a la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat que estableix aquesta Ordre,
l’Informe tutorial de seguiment educatiu (ITSE) de cada infant i adolescent.

7.1.10 L’entitat ha de realitzar les activitats de coordinació externa amb els infants i adolescents acollits als
centres residencials tal com s’especifica en aquesta Ordre.

7.1.11 En especial, l’entitat ha d’afavorir la relació de l’infant o adolescent amb la seva família i el seu ambient
natural i planificar-ho en el projecte educatiu individual de l’infant o adolescent, en coordinació amb l’EAIA, des
d’abans de l’ingrés de l’infant oi adolescent al centre, per tal de donar resposta i millorar la situació que en va
motivar l’ingrés si així es considera oportú, d’acord amb el que disposa la Guia de bones pràctiques per a
centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència. L’entitat, conjuntament i de manera consensuada
amb l’EAIA ha de proposar els canvis de situació que corresponguin i ha de justificar la impossibilitat de portar
a terme la implicació de la família en l’atenció a l’infant o adolescent.

Així, a l’hora de dissenyar estratègies per afavorir la implicació de les famílies en l’atenció a l’infant o
adolescent, s’han de seguir els criteris que estableix la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència.

7.1.12 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, no especificades en aquesta Ordre, que constin en el
Programa marc per als centres residencials vigent, quan exerceixi la guarda dels infants i adolescents.

7.1.13 L’entitat, mitjançant el director/a i el personal del centre, d’acord amb la vigent circular, elaborada per
la DGAIA, sobre la comunicació de les incidències als centres propis i col·laboradors de la DGAIA i la resta de
normativa a l’efecte vigent, ha de comunicar immediatament a la DGAIA totes i cadascuna de les incidències
d’interès relatives als infants i adolescents, així com del funcionament del centre, i també subministrar tota la
informació i documentació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent, en concret, d’acord amb el que estipula la Guia de bones pràctiques per a centres del
Sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Com a mínim, sens perjudici del que disposi la normativa vigent en matèria d’infància i adolescència, les
incidències que han de ser comunicades al responsable de la DGAIA són:

a) Agressions.

b) Accidents.

c) Urgències mèdiques i/o psiquiàtriques.

d) Denúncies a l’infant i/o l’adolescent.

e) Incidències judicials i/o policials.

f) Incidents greus com ara segrestos, conflictes familiars, etc.

g) Emergències greus.

H) Incidències greus que requereixin la presència de bombers, forces i cossos de seguretat i/o ambulàncies.
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7.1.14 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als infants i adolescents.
Aquesta supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del centre i també ha de
subministrar tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent en matèria de serveis socials.

7.1.15 L’entitat ha de tenir en el centre fulls de reclamació (model oficial), que estan a disposició dels usuaris o
de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a infants i
adolescents i famílies les adreces i els telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges on es poden adreçar en cas
de queixes.

Al mateix lloc visible hi ha de figurar l’horari del director/a per poder rebre usuaris amb aquesta finalitat.

7.1.16 L’entitat ha de garantir que en el centre es disposi d’un expedient propi, amb documentació original, de
cada infant i adolescent, permanentment actualitzat, d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre i, en
especial, d’acord amb els detalls que consten a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, sens perjudici de la còpia de la documentació incorporada al Sini@.

7.1.17 Els impresos que s’utilitzin al centre i la seva retolació interior i exterior han de ser en llengua catalana,
d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat ha d’emprar normalment
la llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació, en les comunicacions per
megafonia, i ha d’emprar també el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques
o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents de tràfic mercantil
o de caràcter administratiu, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si ho
demanen.

7.1.18 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011; el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la seva part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

7.1.19 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes detectats en la prestació d’aquest servei.

7.1.20 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.1.21 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

7.1.22 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions. Té
consideració de tercer en la pòlissa contractada qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat,
prenedora de l’assegurança i també entitat assegurada. També tenen la consideració de tercers els infants i
adolescents sota la guarda de l’entitat que es causin danys entre ells, així com els treballadors de l’entitat, pels
danys causats entre ells o pels infants i adolescents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure una entitat de
reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei d’Inspecció i
Registre, ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de comprovar
l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al responsable
de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en el termini
màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

7.1.23 El centre ha de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel Departament de Salut.
Així mateix, l’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les
pràctiques correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

7.1.24 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, les circulars o els protocols penjats al Portal
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de la Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.1.25 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan així li requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre, acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del Sistema Públic de Serveis
Socials de Catalunya, segons el model oficial vigent.

7.1.26 L’entitat ha de disposar de solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons propis
positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 69/2020, de
14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte de la gestió delegada, les convocatòries públiques de provisió
de serveis socials podran exigir una solvència mínima superior.

7.1.27 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte de la gestió delegada, les convocatòries públiques de provisió
de serveis socials podran exigir una solvència mínima superior o inferior.

7.2 Obligacions referides a l’edifici i instal·lacions

7.2.1 L’entitat ha de fer-se càrrec del cost de tots els subministraments (aigua, energia elèctrica, gas i telèfon,
internet, etc.) necessaris per a la realització dels serveis, així com de les despeses de manteniment preventiu i
correctiu per mantenir en bon ús i conservar el nivell de qualitat de les instal·lacions i subsistemes
constructius, d’acord amb el model de Pla de manteniment preventiu i correctiu, que no siguin competència
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, (infraestructures.cat), que és qui es farà càrrec de la
gestió del manteniment i conservació de l’edifici durant els primers 25 anys.

7.2.2 L’entitat està obligada a mantenir en bon estat d’ús i conservació l’equipament mobiliari, els
electrodomèstics de cuina i bugaderia i els ajuts tècnics de tot  l’inventari inicial existent al centre en el
moment de l’inici de la seva gestió, assumint les reparacions, revisions i manteniment de tots els elements a
càrrec seu. En relació amb l’equipament de parament, llenceria i petit material clínic, és l’entitat proveïdora la
que s’ha de fer càrrec de la seva  reposició i renovació, i també del manteniment i conservació.

7.2.3 L’entitat ha d’assumir els costos econòmics i les responsabilitats de danys, perjudicis i accidents que
puguin afectar l’edifici, les instal·lacions, els aparells i altres elements propietat del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, com a conseqüència d’un ús inadequat per part seva, del seu personal o de les
persones usuàries, i satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es produeixin.

7.2.4 En cas que l’entitat vulgui efectuar reparacions extraordinàries o per a introduir modificacions en les
obres o instal·lacions existents a l’inici de la prestació del servei, que restaran en benefici del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, ho ha de comunicar a la persona responsable de la DGAIA, que, d’acord amb
la Direcció de la DGAIA, ho sol·licitarà al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.2.5 L’entitat ha de comunicar a la persona responsable de la DGAIA qualsevol incidència que pugui vulnerar
la legislació, lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament dels serveis o de l’establiment.

7.2.6 L’entitat ha de retornar, en el termini de la vigència de la gestió delegada, l’edifici, les instal·lacions, el
material, els aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l’inventari realitzat.

7.3 Obligacions en matèria de personal

7.3.1 El personal del CRAE depèn de l’entitat, que ha de tenir tots els drets i deures inherents a la seva qualitat
d’empresària i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, sanitàries, i
de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

L’entitat ha de garantir a les persones adscrites a la prestació del servei, durant tota la seva vigència,
l’aplicació i el manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable
vigent, així com el cobrament puntual de les retribucions.

7.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del centre, per la qual cosa ha de controlar i decidir el més convenient en cas
d’incompliment de la seva tasca.

7.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin. La ràtio del personal, com a mínim, ha de donar compliment al que disposen la
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Cartera de serveis socials i el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials vigent. Així, l’equip educatiu ha d’estar compost per educadors/ores socials titulats i/o habilitats, la
jornada setmanal dels quals s’ha d’ajustar al que preveu el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. Aquest nombre
mínim d’educadors es calcula, també, en funció de les característiques dels infants i adolescents acollits, les
característiques de l’equipament del centre residencial i el nombre de places.

7.3.4 L’entitat ha de distribuir els torns horaris de manera lliure, i ha d’assegurar en tot cas el mínim
d’educadors que garanteixi una atenció adequada dels infants i adolescents ingressats.

7.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
reciclatge, sens perjudici dels cursos que organitzi el responsable de la DGAIA, als quals aquests professionals
tinguin accés.

7.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del centre i l’horari detallat de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos, o sempre que ho sol·liciti la DGAIA, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2 , o document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
presentar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

7.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament la DGAIA de les altes i les baixes del personal, tant de serveis
com de l’equip educatiu, així com de les substitucions. Quan s’escaigui, ha d’acreditar la titulació exigida del
substitut.

7.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions dels educadors/ores i de la unitat educativa, i s’ha de
mantenir sempre la ràtio corresponent, cada dia de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels
interessos dels infants i adolescents, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

7.3.9 L’entitat ha de garantir que el centre tingui cobertes les seves necessitats en l’àmbit dels serveis (neteja,
cuina, bugaderia, administració, vigilància, etc.).

7.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació continuada i d’actualització en les
tècniques d’atenció als infants i adolescents, per als professionals del centre en els seus diferents àmbits
d’actuació.

7.3.11 L’entitat, a requeriment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ha de separar, de
l’atenció directa dels infants i adolescents, els professionals (equip educatiu, equip tècnic i direcció, personal de
serveis) del centre, i la resta de personal voluntari i en pràctiques en un termini màxim de 24 hores, des de la
notificació, quan aquesta ho valori, encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès superior de l’infant
o adolescent, que pot suposar un risc per al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

7.3.12 Els possibles costos íntegres derivats d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

7.3.13 L’entitat ha de complir els requisits que estableix aquesta Ordre, així com la resta de normativa vigent,
en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori en el centre residencial.

7.3.14 L’entitat ha de subrogar-se en la contractació de personal que actualment estigui treballant al centre
residencial i que s’haurà de relacionar en la convocatòria pertinent.

8 Règim econòmic

8.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència abonarà per a la
prestació del servei es fixarà en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base
per dia/infant o adolescent que pot variar en funció del nombre de places proveïdes.

Així mateix, els centres residencials que acullin i atenguin adolescents embarassades o mares amb els seu fills
o filles, tindran un tractament específic pel que fa a la facturació, que es concretarà en la corresponent
convocatòria de provisió.

Les necessitats educatives i sanitàries dels infants i adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius oferts per les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a part del
mòdul base, només s’ha de tramitar en els casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents del
Departament.

En el cas que el centre o algun infant o adolescent necessiti un suport educatiu, d’integració social o psicològic
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addicional, ateses les seves característiques especials i d’acord amb el que estableix l’apartat segon d’aquest
annex en relació amb els professionals opcionals de suport tècnic, la DGAIA pagarà un preu fix mensual en
funció de la categoria professional i d’acord amb el Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants,
joves, famílies i d’altres en situació de risc vigent.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada per part dels usuaris del
centre.

8.2 Supòsits especials

Els supòsits especials tindran el tractament següent:

a) Places no ocupades. De les places no ocupades s’ha de pagar el 80% del mòdul. Si un centre amb plaça no
ocupada rebutja una proposta d’ingrés feta per la DGAIA i que segons la proposta de l’equip tècnic competent
correspon a la seva tipologia, suposa el no pagament de les places no ocupades a partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura ha de ser comunicada per document signat pel cap del Servei d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència del servei territorial corresponent al territori on hi hagi el recurs.

b) Places sobreocupades. Si el Departament es veu en l’obligació d’ampliar, per circumstàncies excepcionals, el
nombre de menors, i això dona lloc a una situació d’excés d’ocupació, la DGAIA ha de tramitar la resolució de
pagament que correspongui per regularitzar aquesta situació. Les places sobreocupades s’han de pagar en la
quantitat del 30% del mòdul, fins al límit màxim establert a la normativa vigent del registre de serveis socials.

No s’han de pagar sobreocupacions fora dels casos excepcionals per autorització de la Direcció de la DGAIA
amb informe previ del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del servei territorial competent, tret que
instruccions o circulars internes de funcionament estableixin procediments diferents.

c) Si un infant o adolescent acollit és ingressat en un centre de justícia juvenil es pagarà el 80% del mòdul
mentre es mantingui la reserva de plaça (amb un màxim de 30 dies). A partir d’aquest moment es considerarà
plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com a guardador.

d) En el cas d’escapoliment, es pagarà el 100% de la plaça els primers 30 dies mentre es manté la reserva de
la plaça. A partir d’aquest moment es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre
continuaria formalment com a guardador. Quan es localitzi l’infant o l’adolescent s’ha de valorar ingressar-lo en
el centre d’origen (si hi ha plaça i és convenient per aquest infant o adolescent) o fer resolució administrativa i
canviar de centre.

e) Si l’infant o adolescent està atès en un centre sanitari (hospital, unitat de salut mental d’aguts) s’ha de
pagar el mòdul establert per a la plaça. A partir dels 30 dies d’estada en el centre sanitari no s’abonarà cap
import, llevat que l’hospital reclami la presència continuada d’un acompanyant amb l’infant. A partir d’aquest
moment es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com a
guardador. En casos excepcionals, si el centre assoleix la plena ocupació, amb autorització del director/a
general, i amb informe previ del servei territorial competent, es pot pagar com a sobreocupació al 30%.

Els percentatges esmentats en els punts anteriors es poden modificar mitjançant el procediment corresponent.

8.3 Facturació

El sistema de facturació serà determinat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 13

Condicions d’execució, en règim de concert social, del Servei de Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI)

1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El Servei de Centre Residencial d’Educació Intensiva és un servei residencial d’acolliment d’estada limitada que
disposa de mesures estructurals de protecció per a la guarda i l’educació de les persones usuàries, tutelat per
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (d’ara endavant, DGAIA).
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Persones destinatàries

Infants i/o adolescents, d’edats compreses entre els 12 i 18 anys, que presenten alteracions de conducta que
requereixen uns sistemes d’educació intensiva i que estan sota la tutela o guarda de la DGAIA del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies. Així com els joves que compleixin els 18 anys estant ingressats al centre i
respecte als quals la DGAIA hagi resolt la pròrroga de mesures assistencials.

Objectius

Donar resposta educativa i assistencial als adolescents i joves que presenten alteracions conductuals, que
requereixen uns sistemes d’educació intensiva.

2 Funcions

Substituir la família de forma temporal per als adolescents que, per diverses circumstàncies, no poden
romandre en el seu medi familiar. La funció del CREI és l’atenció assistencial i integral dels adolescents amb els
quals no ha estat possible la intervenció mitjançant altres mesures de protecció i que necessiten un recurs
especialitzat en l’abordatge d’alteracions conductuals. Aquestes funcions es concreten, com a mínim, a tenir
cobertes les necessitats bàsiques dels adolescents que, a títol enunciatiu, sens perjudici de les que regula el
marc normatiu vigent del servei són: higiene, alimentació, suport afectiu, vestuari, educació, formació, lleure,
salut, i a afavorir el desenvolupament equilibrat de la seva persona, tot proporcionant-li una educació integral i
compensadora.

3 Organització

D’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, els
centres residencials i d’acolliment han d’orientar la seva organització envers les persones ateses. Així, han de
basar-se en els principis d’individualització, normalització i integració, combinar la qualitat i la calidesa, i
possibilitar uns principis coherents amb els objectius del centre.

3.1 Instruments tècnics bàsics per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres:

El Programa marc per a centres residencials disposa que, per a la seva organització, els centres residencials
han de disposar d’uns instruments tècnics bàsics per a la seva planificació, desenvolupament i l’avaluació de
l’encàrrec que l’Administració els fa.

Aquests instruments bàsics són:

a) El projecte educatiu de centre ( PEC).

b) El reglament de règim intern (RRI).

c) La programació anual.

d) El pressupost econòmic anual previst.

e) La memòria tècnica anual.

a) Cada centre residencial ha de confeccionar un projecte educatiu de centre (PEC), on ha d’especificar la
vinculació amb l’Administració. Així, ha de constar el nom de l’entitat titular a la qual pertany, el NIF de
l’entitat, el número de registre de l’entitat i del centre, i detallar tots els serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència i a les famílies que presta l’entitat, si s’escau.

El PEC s’ha d’elaborar d’acord amb el Programa marc per als centres residencials d’educació intensiva aprovat
segons la Directriu general 2/2017, de 10 d’abril, del director general de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, la qual es va donar publicitat mitjançant la RESOLUCIÓ TSF/949/2017, de 28 d'abril,
(DOGC 7364, de 8 de maig de 2017) i que es constitueix com a addenda al Programa marc per als centres
residencials d’educació intensiva, aprovat per la Resolució del director general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència en data 7 de febrer de 2017.

La Directriu 2/2017 es pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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El PEC recull els trets d’identitat del centre residencial, els seus principis, la finalitat, els objectius i la seva
estructura organitzativa. Per tant, és un instrument integral que ha de permetre dirigir el procés d’acció
educativa del centre i la seva gestió.

El PEC ha de ser aprovat per la DGAIA en el termini de tres mesos des de l’entrada en funcionament del nou
centre i s’ha de revisar, com a mínim, cada cinc anys o sempre que ho requereixi l’òrgan competent de la
DGAIA.

b) El reglament de règim intern (RRI) és un instrument d’organització i gestió a mitjà i llarg termini que,
juntament amb el PEC, regula l’estructura organitzativa i el funcionament del centre residencial. Per mitjà de
l’RRI s’estableixen:

Els òrgans del centre.

Les seves funcions.

La normativa i els criteris del centre.

El procediment de funcionament.

Els drets i deures dels adolescents acollits al centre.

Els calendaris.

Els controls i la supervisió.

Les accions educatives reparadores.

Així, els àmbits que han de constar a l’RRI són els que s’especifiquen en el Programa marc dels centres
residencials, en vigor, elaborat per la DGAIA. L’RRI també ha de ser validat per la DGAIA i s’ha de revisar, com
a mínim, cada cinc anys o sempre que ho requereixi l’òrgan competent de la DGAIA.

c) La programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen
les accions que ha de desplegar el centre residencial al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent
operatives les accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el
primer trimestre de l’any.

d) Pressupost econòmic anual previst del servei, amb desglossament de costos directes i indirectes que s’ha de
lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any.

e) La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que s’han de programar per a l’any
següent. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta memòria
ha d’incloure també indicadors que permetin l’avaluació general del servei.

A més, l’entitat proveïdora ha de posar a disposició de la DGAIA tota la documentació funcional, econòmica,
tècnica o qualsevol altra relacionada amb la seva activitat, quan així es sol·liciti pel seguiment de la prestació
del servei.

3.2 Instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits:

Els centres residencials, d’acord amb el Programa marc dels centres residencials, també han de disposar d’uns
instruments per al treball individual amb els infants i adolescents acollits.

Els instruments tècnics imprescindibles per portar a terme aquesta tasca són:

a) El protocol d’observació (PO).

b) El projecte educatiu individual (PEI).

c) Els informes periòdics trimestrals de seguiment al jutjat i al ministeri fiscal.

d) L’informe proposta (IP).

a) El protocol d’observació (PO) és la guia que facilita l’observació de l’adolescent els primers dies d’ingrés i
permet elaborar el projecte educatiu individual (PEI). El PO s’elabora durant els primers 30 dies en què
l’adolescent és al CREI. És d’ús exclusiu del centre i no cal que es faci arribar al servei especialitzat de protecció
a la infància i l’adolescència de la DGAIA.

b) El projecte educatiu individualitzat (PEI) és un instrument tècnic que té la funció de facilitar i concretar
l’atenció individualitzada de cada infant i adolescent, i està orientat al canvi o la millora en la dimensió
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conductual, cognitiva i emocional de l’adolescent en el mínim temps possible, lligat a objectius terapèutics i
com a màxim un any, prorrogable sempre que es justifiqui l’excepcionalitat d’una estada més llarga en la
renovació del seu PEI. En el PEI, hi consten els objectius educatius que es pretenen assolir amb aquell
adolescent, d’acord amb el seu estudi diagnòstic, l’evolució del procés personal i les estratègies d’intervenció
que cal utilitzar. El PEI ha de preveure els sistemes d’avaluació de l’acció educativa i de l’evolució de
l’adolescent, de manera que es puguin revisar els objectius proposats en funció de la seva evolució. Aquestes
actuacions han de ser degudament coordinades per l’educador-tutor amb les que efectuïn altres equips
professionals. Té una periodicitat anual, i s’ha de revisar al cap de 6 mesos. El primer PEI s’ha de realitzar al
cap dels 45 dies que l’adolescent hagi ingressat en el recurs.

c) Els informes de seguiment trimestral: les circumstàncies de l’adolescent i la necessitat de mantenir la
mesura d’ingrés en el centre de protecció específic s’han d’informar a l’òrgan judicial competent que va
autoritzar-ne l’ingrés i al ministeri fiscal, per part de l’entitat pública i per la persona que exerceix les funcions
de direcció del centre, de manera coordinada, amb una periodicitat mínima de tres mesos i de manera
obligatòria, i ha de remetre informe motivat de seguiment, que fa el centre i el valida la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que el remet al jutjat. Tanmateix, l’autoritat judicial, ateses les
circumstàncies del cas concret o quan ho consideri pertinent, pot assenyalar un termini de seguiment inferior a
l’esmentat o requerir altres informes o practicar les actuacions que consideri imprescindibles en qualsevol
moment.

Aquests informes els han de signar el tutor i/o altres professionals i ha de comptar amb el vistiplau de la
direcció del centre, sens perjudici de la participació activa dels adolescents.

Tant el PEI com els informes periòdics trimestrals de seguiment al jutjat i al ministeri fiscal, i tots els informes
que es generin, s’han d’introduir al Sistema d’Informació i Gestió en Infància i Adolescència (Síni@).

d) L’informe proposta és un document que planteja un canvi en la situació de l’adolescent resident al centre
residencial adreçat a l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència d’aquest infant i/o adolescent. S’ha de
confeccionar, a títol enunciatiu, per propostes de sortida del centre, canvi de centre, mesures de transició a la
vida adulta i acolliment familiar, entre d’altres.

3.3 Altres instruments són:

El Projecte personal d’autonomia és un document de treball conjunt amb l’adolescent, a partir dels 16 anys,
per a la preparació per a la vida adulta, on s’ha d’acompanyar el jove per a la seva futura sortida del centre
residencial. És un document integrat en el PEI de l’adolescent.

Les activitats grupals i els espais de participació dels infants, dels adolescents i de les seves famílies als centres
residencials són un instrument molt important del treball individual. Per la qual cosa, d’acord amb el marc
normatiu vigent, s’han de definir els espais de participació dels adolescents i de les seves famílies.

Els centres residencials s’organitzen, en coordinació interna, amb els diferents professionals del mateix centre,
en reunió i mitjançant els documents de coordinació i els registres interns que es detallen en el Programa marc
dels centres residencials.

Els centres també s’han d’organitzar, reunir-se i deixar-hi constància documentalment, en coordinació externa,
amb altres agents d’interès per als adolescents acollits, com les famílies, els equips d’atenció a la infància i
l’adolescència (EAIA), l’Institut Català d’Acolliment i Adopcions (ICAA), l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats (ASJTET) i la resta d’òrgans competents en matèria d’infància i adolescència, la Direcció General de
l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD), els serveis socials, centres educatius, els equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), el Consorci d’Educació, Inspecció d’Educació, el Centre de
Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), els esplais o centres de temps lliure, cultura o esport, els hospitals, els
recursos laborals, els serveis judicials o qualsevol altre que sigui d’interès en la vida quotidiana de l’infant i/o
l’adolescent.

Els òrgans competents en matèria d’infància i adolescència han de fer una avaluació externa i periòdica del
procés del centre on s’analitza el compliment de les normes i criteris establerts.

Els requisits i les característiques, de compliment obligatori, que han de tenir aquests instruments tècnics,
bàsics, per a la seva planificació, desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres, els instruments per
al treball individual amb els adolescents acollits, les activitats grupals i la participació dels adolescents i de les
seves famílies els fixa la normativa que consta en el marc normatiu i tècnic del servei.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama
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L’organigrama del centre residencial ve regulat en el marc normatiu que conté el Programa marc de centres,
aprovat per la Directriu general 5/2016, de 4 de novembre, del director general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, a què es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, la Directriu
general 2/2017, de 10 d’abril, del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, per la qual s’aprova
el Programa marc dels centres residencials d’educació intensiva, i el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual
s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011. A més, les funcions dels diferents professionals existents al
centre han d’estar definides al PEC en vigor i regulades a l’RRI també actualitzat i vigent.

4.2 Recursos humans

L’entitat proveïdora ha de garantir que el centre disposi del personal necessari per garantir l’atenció correcta
dels adolescents de manera continuada les 24 hores del dia de cada dia de l’any. Per tal de calcular la ràtio
d’educadors de què ha de disposar el centre, s’ha de tenir en compte la jornada laboral establerta d’acord amb
el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. La ràtio de personal l’estableix el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel
qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, i que estableix que per al centre residencial d’educació intensiva hi
ha d’haver un director responsable i una ràtio d’educadors socials/menor no inferior a 0,20.

El personal d’atenció directa (equip educatiu, equip tècnic i direcció) no pot ser subcontractat. Els serveis
substitutoris de la llar, bugaderia, cuina i neteja s’han de proveir amb el personal que no presti serveis
d’atenció directa, sens perjudici de la col·laboració que pugui portar a terme en aquests àmbits el personal
d’atenció directa.

Els CREI han de comptar amb espais d’escolarització propis reconeguts per l’Administració educativa amb
activitats escolars reconegudes pel sistema educatiu, i tallers prelaborals, i han d’incorporar en la seva
configuració arquitectònica elements constructius de protecció, amb l’objecte d’afavorir l’eficàcia dels
programes educatius, prelaborals o de tractament psicològic o terapèutic.

En concret, el Programa marc dels centres residencials defineix les característiques i requisits de l’estructura i
organigrama dels centres residencials, tot i que aquesta té les especialitats pròpies dels centres residencials
d’educació intensiva:

4.2.1 Recursos humans obligatoris

a) Equip directiu obligatori:

Director/a:

Cada centre residencial ha de tenir un o una director/a professional a jornada completa que assumeix la
responsabilitat de les guardes dels adolescents i que, en darrera instància, decideix sobre les qüestions que
facin referència als adolescents. Aquest director o directora assumeix les funcions que s’estableixen en la
legislació vigent quant a les responsabilitats de les guardes dels adolescents del centre. La titulació de què ha
de disposar és una qualificació universitària relacionada amb la intervenció social psicoeducativa, i ha de
comptar amb experiència prèvia de com a mínim tres anys en acolliment residencial especialitzat.

La direcció ha d’assumir funcions i responsabilitats bàsiques de la funció directiva: responsabilitat de l’acció
pedagògica, terapèutica i formativa, gestió de recursos humans, representació i lideratge. Les seves funcions
específiques estan detallades en el document “Perfil professional del responsable de centre residencial d’acció
educativa i centre d’acolliment”, aprovat el 27 de novembre de 1998 pel Comitè d’Expertes i Experts en
Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, i s’han de definir detalladament en el projecte educatiu de centre i han de
estar regulades en el Reglament de règim intern. El perfil professional del responsable de centre residencial es
pot consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Subdirector/a:

Ha de ser preferentment un educador social o pedagog i comptar amb experiència prèvia en acolliment
residencial especialitzat en adolescents. Les seves funcions han de ser complementàries a les de la direcció i
han d’estar específicament definides en el projecte educatiu de centre i regulades en el Reglament de règim
interior.

b) Equip educatiu obligatori:

Educador o educadora social:

És el professional específic que realitza el treball educatiu amb els infants o adolescents en el marc de la
convivència diària, mitjançant la utilització dels recursos normalitzadors de l’entorn comunitari.

Cada adolescent ha de disposar de dos referents educatius estables adults d’entre els educadors i les
educadores del centre, que són els que n’han de fer un seguiment més directe. A més, un d’ells serà el tutor
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educatiu responsable de la coordinació interna i amb l’EAIA corresponent del seu PEI.

Ha de tenir titulació universitària de diplomatura o grau en educació social o estar habilitat pel Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. En el procés de selecció s’ha de tenir en compte, a més de la
titulació, l’experiència prèvia en l’àmbit de l’acolliment residencial i la formació en adolescents amb problemes
conductuals, de salut mental i/o toxicomanies.

Les seves funcions són les que es detallen en el document “Perfil professional de l’educador/a social en els
centres residencials d’acció educativa i centres d’acollida”, aprovat pel Comitè d’Expertes i Experts en Formació
en l’Àmbit de l’Acció Social el 14 d’octubre de 2005, i han d’estar definides en el projecte de centre i regulades
en el Reglament de règim intern. El perfil professional de l’educador o educadora del centre residencial es pot
consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Professional obligatori de suport tècnic:

Psicòleg/òloga

Els centres residencials d’educació intensiva han de comptar obligatòriament amb un llicenciat i/o graduat en
Psicologia, a jornada completa, que ha d’efectuar les tasques de psicòleg/òloga del centre per a l’atenció dels
adolescents ingressats.

Dins de les seves funcions, s’ha de encarregar de supervisar i participar en els programes terapèutics,
desplegar-los conjuntament amb l’equip educatiu mitjançant el Projecte educatiu individual de cada adolescent,
i coordinar-se amb la xarxa de salut mental en cas que hi hagi adolescents que hi assisteixin.

El psicòleg o la psicòloga també han de programar activitats i dinàmiques de grup que s’integrin en la
programació del CREI per poder treballar les mancances d’habilitats socials o altre tipus de suport psicològic
dels joves acollits.

D’altra banda, també ha de donar suport a l’equip de professionals del centre respecte d’alternatives de millora
en el procés individual dels adolescents, dels quals siguin tutors o tutores.

Les seves funcions s’han de definir detalladament en el projecte educatiu del centre i han d’estar regulades en
el Reglament de règim intern.

d) Personal d’administració i serveis:

Cada centre residencial ha de comptar amb el personal d’administració i serveis generals (cuina, neteja,
manteniment, etc.) necessari en funció dels programes que dugui a terme i de la seva dimensió i estructura.

e) Equip de seguretat:

El servei de vigilància, seguretat i control del CREI ha de garantir el control de les situacions de risc que puguin
afectar l’immoble, la integritat física de les persones o els objectes que es trobin dins del centre, d’acord amb
les funcions següents:

Serveix de factor dissuasiu per tal d’anticipar-se als possibles conflictes.

Informa la direcció del centre de les situacions de risc i assessora en relació amb les que hi pugui haver.

Intervé sobre els possibles generadors de situacions de risc a persones i/o béns, els neutralitza, i limita l’accés
improcedent de persones al centre.

Impedeix la introducció d’objectes no permesos al centre i evita les evasions del centre.

Altres derivades de les necessitats que es puguin esdevenir.

Registre d’entrada i sortida de persones del centre.

La intervenció del personal de seguretat s’ha de limitar a les situacions en què el guardador o guardadora es
vegi impossibilitat de restablir la normalitat o reconduir la situació o conflicte, o que es pugui preveure
fàcilment que aquesta situació es pugui produir.

Aquest servei s’ha de prestar 24 hores al dia.

4.2.2 Recursos humans opcionals

Complementari al treball educatiu. Els perfils específics es concreten en funció del tipus de projecte del centre.

Psiquiatre/a
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Ha de ser titulat en Medicina, especialitat de Psiquiatria, amb dedicació parcial. És responsable del tractament
psiquiàtric i farmacològic, de manera coordinada amb l’equip educatiu i la coordinació amb la xarxa de salut
mental. Participa en el Programa de salut de què disposi el centre.

Metge/essa

Ha de ser titulat en Medicina General, especialització en Medicina de Família, amb dedicació parcial. És
responsable de l’atenció de la salut i del programa de salut de què disposa el centre i de manera coordinada
amb l’equip educatiu i amb la xarxa de salut.

Infermer/a

Ha de ser titulat en Infermeria amb dedicació parcial. Té funcions d’atenció sanitària i preparació de medicació,
acompanyaments mèdics quan es valori necessari i participació en el projecte de salut de què disposi el centre.

Monitor/a de lleure

Ha de ser titulat en Monitor de Lleure amb dedicació parcial, i demostrar competència en els àmbits en els
quals duu a terme la seva activitat. Funcions dins el programa de lleure, oci o esport de què disposi el centre.

Treballador/a social

Ha de ser titulat en Treball Social. Funcions de coordinació amb serveis externs (EAIA, serveis socials, altres) i
atenció a les famílies, de manera coordinada amb l’equip educatiu.

4.2.3 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al centre residencial es duu a terme d’acord amb la Llei 25/2015, del
30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que disposa la directriu general
d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat en els centres on resideixen infants i
adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Així, s’ha de seguir el procediment que estableix la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, que,
entre altres requeriments, regula la necessària aprovació de la Sub-direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, per tal que es pugui efectuar la intervenció de voluntariat proposada pel centre residencial.

Es fa constar que sempre s’ha d’articular mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat
legalment registrades. No s’admeten col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries, en cap cas, poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del centre i han de ser supervisades per l’entitat.

b) Persones en pràctiques

Els centres residencials poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents
de formacions relacionades (educadors socials a tots els centres i treballadors socials, pedagogs, psicòlegs i
metges als centres tutoritzats pels equips tècnics).

Aquesta col·laboració s’ha d’emmarcar dins del corresponent conveni signat entre la universitat i l’entitat que
gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel professional definit com a responsable de
l’alumne, que ha de ser un professional del centre residencial. En cap cas, els alumnes en pràctiques poden fer-
se càrrec de la gestió ni de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients dels adolescents residents al centre ni extreure cap document del centre.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema de Protecció de la Infància i l’Adolescència, aprovada per la DGAIA.

El centre residencial ha de comunicar a la DGAIA les dades personals dels alumnes en pràctiques, el perfil
professional, l’horari de les pràctiques, el tutor responsable i la seva disponibilitat horària, el plantejament
inicial del projecte, la tipologia de les activitats que s’han de realitzar dins del pla de pràctiques, disseny del
programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades al centre en què es duu a terme el
pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum .

5 Funcionament general
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L’entitat es compromet a atendre al centre els adolescents que li siguin confiats pel responsable de la DGAIA,
d’acord amb l’edat i capacitat de places assignades.

L’entitat i el responsable de la DGAIA han d’acordar motivadament, i d’acord amb la disponibilitat de places,
l’edat dels infants i/o adolescents i les seves característiques personals i socials, que l’ingrés al centre es dugui
a terme en el termini més breu possible.

L’acceptació del cas ha de ser comunicat al responsable de la DGAIA, en el termini de cinc dies comptats des
de la seva presentació al centre, i s’ha d’ingressar l’adolescent en el termini establert per la resolució judicial
que autoritza l’ingrés, d’acord amb el procediment que estableix la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, tret de
casos excepcionals d’entrada per via d’urgència. En els casos d’urgència, l’ocupació s’ha de fer efectiva quan hi
hagi una proposta d’ingrés en un centre residencial, d’acord amb la tipologia existent, amb la informació que
l’òrgan competent en matèria d’infància i adolescència disposi fins aquell moment, que s’ha de completar una
vegada realitzat l’ingrés i d’acord amb la resolució judicial posterior que autoritzi l’estada al CREI.

En el cas que l’entitat tingui objeccions per acceptar la proposta, ho ha de comunicar al responsable de la
DGAIA, per escrit i motivadament, en el termini de cinc dies comptats des de la seva presentació al centre,
però cal ajustar-se sempre al que preveu la resolució judicial d’autorització d’ingrés, de compliment obligatori.

Els centres residencials d’educació intensiva han de complir, també, els principis generals, metodològics, i els
principis per a l’acció socioeducativa aprovats en el Programa marc per als centres residencials en vigor.

Els criteris de funcionament del centre residencial, envers els infants i adolescents acollits, estan detallats a la
Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència, que es troba
publicat al web del Departament.

Així, els processos claus del funcionament del centre, en síntesi, són els següents:

1) Ingrés

Acollida i acompanyament durant l’acollida i el període d’adaptació al centre d’acord amb el protocol d’ingrés. El
protocol d’ingrés és tot allò que estableix la llei sobre el procediment d’ingrés ordinari i el d’urgència, i en
ambdós cal detallar concretament el procés de derivació previ a l’ingrés de l’adolescent en el recurs, per tal
d’evitar qualsevol ingrés sense el seu coneixement i el de la seva família, i en l’ingrés ordinari preparar-lo
conjuntament amb l’equip o recurs derivant.

Cal garantir que l’adolescent i la seva família puguin participar en el procés de derivació a l’ingrés i, si no ha
estat possible, acreditar que han estat informats. És obligatori aixecar compareixença a l’adolescent i a la seva
família on deixin constància de la seva opinió i posicionament un cop informats, o d’aixecar diligència de l’acte
per part del professional o equip davant la seva negativa. En els supòsits de guarda voluntària, és necessari el
compromís de la família a sotmetre’s a la intervenció professional.

El grup de germans que necessitin d’un centre d’educació intensiva convé que estiguin ingressats en recursos
diferents, sens perjudici que se’ls garanteixi el contacte i la comunicació a què tenen dret.

2) Projecte educatiu individualitzat (PEI) i informes trimestrals

a) Planificació i avaluació de l’atenció socioeducativa integrada en el PEI.

b) Continguts treballats a la tutoria d’acord amb el que s’estableixi en el PEI.

3) Vida quotidiana

a) Cal utilitzar la vida quotidiana, conceptuada en el PEC, com a eina metodològica principal per educar,
potenciar capacitats, transmetre valors i donar seguretat als adolescents acollits.

b) S’ha de fer un ús educatiu de la normativa i les sancions, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, i el
que s’estipula en el PEC i a l’RRI. Els adolescents del centre han de conèixer aquesta normativa i sancions.

c) Establiment del vincle i acompanyament en l’elaboració de les pèrdues.

d) Atenció a la salut: Protocol de promoció i seguiment de la salut i Atenció a la salut mental.

4) Promoció de l’autonomia i del desenvolupament evolutiu: desenvolupament de l’infant en funció de l’edat
cronològica i madurativa, per promoure l’autonomia (paràmetres psicologia evolutiva).

5) Formació acadèmica: millora del rendiment escolar.

6) Formació prelaboral i inserció laboral: disseny de l’itinerari formatiu i laboral.
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7) Educació en el lleure i relacions amb l’entorn: utilització dels recursos de lleure i d’esport de l’entorn
comunitari.

8) Relació amb la família: implicació de la família en l’atenció a l’infant.

9) Gestió de riscos de l’infant i l’adolescent.

a) Valoració de riscos.

b) Escapada i no retorns.

c) Contenció davant del conflicte.

d) Prevenció de comportaments sexuals abusius entre iguals.

e) Prevenció del consum de drogues.

10) Protecció dels drets de l’infant, de l’adolescent i de la família: dret de l’infant i/o adolescent a la informació
sobre el propi procés, en funció de la seva edat i capacitat, d’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig.

11) Desinternament:

a) Desinternament planificat i comiat amb acompanyament professional.

b) Actuacions segons motivació del desinternament.

12) Altres programes específics:

a) Suport a l’autonomia dels adolescents de 16-18.

b) Formació afectivosexual i prevenció de relacions de parella abusives.

c) Discapacitat intel·lectual i altres discapacitats sobreafegides derivades de problemes de salut mental.

d) Acompanyar els adolescents amb malalties greus i en la pròpia mort.

6 Sistema d’informació individualitzat

Els adolescents acollits al centre residencial han de disposar del seu expedient individual de manera que
permetin disposar de la informació necessària per prestar l’atenció requerida en cada moment del procés
d’atenció.

Aquest expedient ha d’estar protegit d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals,
per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient de l’adolescent ha de permetre la continuïtat de la seva atenció integral durant el seu pas pel
Sistema de Protecció, per tant ha de permetre traçar la història de l’infant, inclosa l’anterior a l’ingrés i la
produïda durant l’estada al centre.

De tal forma, la documentació que ha de constar a l’expedient de l’infant i adolescent, abans de l’ingrés, durant
aquest i en el seu desinternament, consta a la Guia de les bones pràctiques per a centres del Sistema de
Protecció a la Infància i l’Adolescència.

Específicament, a títol enunciatiu i, com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de l’adolescent
al centre, són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’infant i adolescent.

c) Familiar: síntesis d’avaluació, informe de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, entre d’altres.

e) Tutorial: PEI, registre de tutories, ITSE, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de
visites familiars, entre d’altres.

f) Psicopedagogia: informes psicològics, escolars, resolució i dictamen tècnic facultatiu del CAD, si escau, entre
d’altres.
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g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, entre d’altres.

7 Descripció estructural de l’equipament

Les condicions físiques, materials i arquitectòniques dels centres de protecció han d’adaptar-se a la normativa
vigent en cada moment i requerida pels centres residencials d’educació intensiva, de manera que sigui també
un espai contenidor, que pugui donar resposta als comportaments transgressors i que garanteixi, també, els
recursos necessaris per als adolescents acollits, tant en l’àmbit formatiu com lúdic.

Per tant, el centre residencial d’educació intensiva on s’ubiqui el CREI que aporti l’entitat ha de complir els
requisits sanitaris, de seguretat, higiene, accessibilitat, etc., i adaptar les seves condicions tèrmiques i
acústiques per garantir la confortabilitat dels adolescents acollits.

La distribució de les estances bàsiques ha de respondre a les d’una llar ordinària: cuina, habitacions, menjador,
sala, bany, sala de jocs, etc.

Cada infant ha de disposar, preferentment, de la seva habitació amb un llit individual i un armari amb espai
suficient per guardar els seus objectes personals. S’ha de procurar que l’infant i/o adolescent disposi d’una
habitació individual. El centre ha de presentar un balanç adequat entre seguretat, confort i estètica.

El centre ha d’establir:

a) Un sistema de seguretat per entrar al centre.

b) Un sistema que permeti al personal accedir, de forma immediata, a l’ajut especialitzat necessari en cas
d’emergència, ja sigui per malaltia, foc, amotinament de les persones residents o errades del sistema de
seguretat d’entrada i sortida.

c) Un sistema que permeti accedir a la sala d’aïllament, en el cas que el centre en tingui, i evacuar-la de forma
immediata en cas d’emergència. El recurs ha de disposar, a més, de telèfon, de servei de telealarma o altres
dispositius d’alarma per poder sol·licitar ajuda de manera immediata quan es produeixen situacions de risc per
a la vida o la integritat de les persones acollides o del personal.

d) Pot disposar de sistemes de videovigilància de les zones exteriors i espais comuns, però, en cap cas, dels
espais privats i d’ús personal del centre, d’acord amb el que determina la legislació vigent. El seu ús ha d’estar
recollit en el Projecte educatiu de centre, regulat pel Reglament de règim intern del centre i aprovat per
l’organisme competent en protecció a la infància i l’adolescència.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals i en relació amb la prestació del servei

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància, així com la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19 d’octubre de
2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret Internacional
Privat.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques que han de tenir els instruments tècnics bàsics, per
a la seva planificació, desenvolupament i l’avaluació de l’encàrrec dels centres i els instruments per al treball
individual amb els adolescents acollits, d’acord amb el que preveu aquesta Ordre.

8.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA, el PEC del centre
residencial, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
des del requeriment.

8.1.5 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA, l’RRI del centre
residencial, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
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des del requeriment.

8.1.6 L’entitat, a l’inici de la prestació del servei i durant el primer semestre de l’any, ha de trametre al
responsable de la DGAIA la programació anual del centre residencial, així com el pressupost econòmic previst.

8.1.7 L’entitat, durant el primer semestre de l’any, a partir del segon any, ha de trametre al responsable de la
DGAIA la memòria tècnica anual del centre residencial. També ha de lliurar una memòria econòmica amb
justificació de les despeses directes i indirectes de la prestació del servei de l’any anterior o auditoria a l’efecte,
els costos de la qual els ha d’assumir l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del centre, al responsable de la DGAIA, dins dels terminis
i la periodicitat   que s’estableix en aquesta Ordre, el projecte educatiu individualitzat (PEI) de cada infant i/o
adolescent.

8.1.9 L’entitat ha de trametre a la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat que s’estableix en aquesta Ordre,
els informes trimestrals avaluadors dels objectius que planteja el PEI i de noves propostes d’objectius.

8.1.10 L’entitat ha de trametre al responsable de la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat que s’estableix
en aquesta Ordre, els informes de seguiment al jutjat i al ministeri fiscal de cada adolescent, d’acord amb la
periodicitat que estableix cada jutjat per a cada adolescent.

8.1.11 L’entitat ha de realitzar les activitats de coordinació externa amb els adolescents acollits als centres
residencials, tal com s’especifica en aquesta Ordre.

8.1.12 En especial, l’entitat ha d’afavorir la relació de l’infant i/o adolescent amb la seva família i el seu
ambient natural, planificant en el Projecte educatiu individual de l’infant i/o adolescent, en coordinació amb
l’EAIA, des d’abans de l’ingrés de l’infant i/o adolescent al centre, per tal de donar resposta i millorar la situació
que en va motivar l’ingrés, si així es considera oportú, d’acord amb el que disposa la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència. L’entitat, conjuntament i de manera
consensuada amb l’equip esmentat (EAIA), ha de proposar els canvis de situació que corresponguin i ha de
justificar la impossibilitat de portar a terme la implicació de la família en l’atenció a l’infant i/o adolescent.

Així, a l’hora de dissenyar estratègies per afavorir la implicació de les famílies en l’atenció a l’infant i/o
adolescent, s’han de seguir els criteris que estableix la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
Protecció a la Infància i l’Adolescència.

8.1.13 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, no especificades en aquesta Ordre, que constin en el
Programa marc per a centres residencials i en el Programa marc dels centres residencials d’educació intensiva
vigent, quan exerceixi la guarda dels adolescents.

8.1.14 L’entitat, mitjançant el director o directora i el personal del centre, d’acord amb la vigent Circular,
elaborada per la DGAIA, sobre la comunicació de les incidències als centres propis i col·laboradors de la DGAIA
i la resta de normativa a l’efecte vigent, ha de comunicar immediatament a la DGAIA totes i cadascuna de les
incidències d’interès relatives als adolescents, així com el funcionament del centre, i també subministrar tota la
informació i documentació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent, en concret, d’acord amb el que estipula la Guia de bones pràctiques per a centres del
Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència. Com a mínim, sens perjudici del que disposi la normativa
vigent en matèria d’infància i adolescència, les incidències que s’han de comunicar al responsable de la DGAIA
són:

a) Agressions.

b) Accidents.

c) Urgències mèdiques i/o psiquiàtriques.

d) Denúncies a l’infant i/o l’adolescent.

e) Incidències judicials i/o policials.

f) Incidents greus com segrest, conflictes familiars, robatoris, etc.

g) Emergències greus.

h) Incidències greus que requereixin la presència de bombers, forces i cossos de seguretat i/o ambulàncies.

8.1.15 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als adolescents. Aquesta
supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del centre i també obliga a
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subministrar tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències determinades en la
normativa vigent en matèria de serveis socials.

8.1.16 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que han d’estar a disposició dels
usuaris o de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible, per als
adolescents i les famílies, les adreces i telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges, on es poden adreçar en
cas de queixes.

En el mateix lloc visible ha de figurar l’horari del director, per poder rebre usuaris amb aquesta finalitat.

8.1.17 L’entitat ha de garantir que al centre es disposi d’un expedient propi, amb documentació original, de
cada infant i/o adolescent, permanentment actualitzat, d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre i, en
especial, el detall que consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de Protecció a la Infància
i l’Adolescència, sens perjudici de la còpia de la documentació incorporada al Síni@.

8.1.18 Els impresos que s’utilitzin al centre i la seva retolació interior i exterior són en llengua catalana,
d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat ha d’emprar normalment
la llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació, en les comunicacions per
megafonia i, a la vegada, ha d’emprar també el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a
persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents
de tràfic mercantil o de caràcter administratiu, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les
en castellà si així ho demanen.

8.1.19 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la seva part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.20 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança, amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes que es detectin en la prestació d’aquest servei.

8.1.21 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.22 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers, per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment del imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions. Té
consideració de tercer, en la pòlissa contractada, qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat,
prenedora de l’assegurança i, també, l’entitat assegurada. També tenen la consideració de tercers els infants
i/o adolescents sota la guarda de l’entitat que es causin danys entre ells, així com els treballadors de l’entitat,
pels danys causats entre ells o pels infants i/o adolescents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb una entitat
de reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei d’Inspecció i
Registre, ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de comprovar
l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al responsable
de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en el termini
màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.23 El centre ha de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel Departament de Salut.
Així mateix, l’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les
pràctiques correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

8.1.24 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, circulars o protocols que es pengin al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.25 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan així li requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
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de l’entrada del centre, acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del Sistema Públic de Serveis
Socials de Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.26 L’entitat ha de disposar de la solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons
propis positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior.

8.1.27 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb allò que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior o inferior.

8.2 Obligacions referides a l’edifici i instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir l’edifici, que aporta la mateixa entitat, en bones condicions d’ús i
conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir l’edifici, les instal·lacions, els
aparells i altres elements en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.2.3 L’entitat s’ha de fer càrrec de totes les despeses de subministraments, comunicacions i altres necessàries
per a la prestació dels serveis.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal del CREI ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures inherents a la seva
qualitat d’empresària, i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social,
sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

L’entitat ha de garantir a les persones adscrites a l’execució del servei, durant tota la seva vigència, l’aplicació i
el manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el
cobrament puntual de les retribucions.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del centre, per la qual cosa ha de controlar i decidir allò que sigui més convenient
en cas d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin. Per calcular la ràtio del personal, com a mínim ha de donar compliment al que
disposa la Cartera de serveis socials de regulació del Sistema Català de Serveis Socials vigent. Així, l’equip
educatiu ha d’estar compost per educadors socials titulats i/o habilitats, la jornada setmanal dels quals s’ha
d’ajustar al que preveu el vigent Conveni col·lectiu aplicable. Aquest nombre mínim d’educadors es calcula,
també, sobre la base de les característiques dels adolescents acollits, les característiques de l’equipament del
centre residencial i el nombre de places.

Els torns horaris s’han de distribuir de manera que assegurin un mínim d’educadors que garanteixi una atenció
adequada dels adolescents ingressats.

8.3.4 El centre ha de disposar d’una persona llicenciada o graduada en psicologia, en plantilla, a jornada
completa, que assumeix les funcions pròpies de psicòleg, en relació amb els adolescents acollits, i que ha de
tenir experiència en adolescència amb alteracions de conducta.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
reciclatge, sens perjudici dels cursos que organitzi el responsable de la DGAIA, als quals aquests professionals
tinguin accés.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del centre i l’horari detallat de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos –o sempre que ho sol·liciti la DGAIA–, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
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prestar una relació de les persones que treballen en el centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament a la DGAIA de les altes i les baixes del personal, tant de serveis
com de l’equip educatiu, així com de les seves substitucions. Quan s’escaigui, ha d’acreditar la titulació exigida
del substitut.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions de les persones educadores, del psicòleg i de la unitat
educativa, i s’ha de mantenir sempre la ràtio corresponent, cada dia de l’any. Els seus horaris s’han d’establir
en funció dels interessos dels adolescents, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

8.3.9 L’entitat ha de garantir que el centre tingui cobertes les seves necessitats en l’àmbit dels serveis (neteja,
cuina, bugaderia, administració, vigilància i seguretat),

8.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua i d’actualització en les
tècniques d’atenció als infants i/o adolescents, per als professionals del centre en els seus diferents àmbits
d’actuació.

8.3.11 L’entitat, a requeriment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ha de separar, de
l’atenció directa dels infants i adolescents, els professionals (equip educatiu, equip tècnic i direcció) del centre,
i la resta de personal voluntari i en pràctiques en el termini màxim de 24 hores, des de la notificació, quan
aquesta valori, encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès superior de l’infant o l’adolescent, que
pot comportar un risc per al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

8.3.12 Els possibles costos íntegres que es derivin d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir
l’entitat.

8.3.13 L’entitat ha de complir els requisits que s’estableixen en aquesta Ordre, així com en la resta de
normativa vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al centre residencial.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència ha d’abonar per a la
prestació del servei s’ha de fixar en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials, a partir d’un mòdul
base per dia/infant o adolescent, que pot variar en funció del nombre de places proveïdes.

Així mateix, s’ha de fixar de forma separada l’import corresponent al personal de vigilància i seguretat.

Les necessitats educatives i sanitàries dels infants/adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius oferts per les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a part del
mòdul base, només s’ha de tramitar en els casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents del
Departament.

En el cas que el centre o algun infant/adolescent necessiti un suport de personal addicional, ateses les seves
característiques especials, i d’acord amb allò que s’estableix en l’apartat segon d’aquest annex en relació amb
els professionals opcionals de suport tècnic, la DGAIA ha de pagar un preu fix mensual en funció de la
categoria professional i d’acord amb el conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves,
famílies i d’altres en situació de risc vigent.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada per part dels usuaris del
centre.

9.2 Supòsits especials

Els supòsits especials tenen el tractament següent:

a) Tractament de les places no ocupades: de les places no ocupades s’ha de pagar el 80% del mòdul: si un
centre amb plaça no ocupada no accepta una proposta d’ingrés feta per la DGAIA, i que, segons la proposta de
l’equip tècnic competent, correspon a la seva tipologia, comporta el no pagament de les places no ocupades a
partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura s’ha de comunicar per document signat del cap del Servei d’Atenció a la Infància
i/o Adolescència del Servei Territorial corresponent al territori on es trobi el recurs.

b) Tractament de les places sobreocupades: si el Departament es veu en l’obligació d’ampliar, per
circumstàncies excepcionals, el nombre de menors, donant lloc a una situació de d’excés d’ocupació, la DGAIA
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ha de tramitar la resolució de pagament que correspongui per regularitzar aquesta situació. Les places
sobreocupades s’han de pagar en la quantitat del 30% del mòdul, fins al límit màxim que s’estableix en la
normativa vigent de registre de serveis socials.

No s’han de pagar sobreocupacions, fora dels casos excepcionals per autorització de la Direcció de la DGAIA,
amb l’informe previ del Servei d’Atenció a la Infància i/o Adolescència del Servei Territorial competent, tret que
instruccions o circulars internes de funcionament hi estableixin procediments diferents.

c) Si un adolescent acollit és ingressat en un centre de justícia juvenil, s’ha de pagar el 80% del mòdul mentre
es mantingui la reserva de plaça (amb un màxim de 30 dies). A partir d’aquest moment, es considera plaça no
ocupada subjecta al règim general, però el centre continua formalment com a guardador.

d) En el cas d’escapoliment s’ha de pagar el 100% de la plaça els primers 30 dies, mentre es manté la reserva
de la plaça. A partir d’aquest moment, es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre
continua formalment com a guardador. Quan es localitzi l’infant o l’adolescent s’ha de valorar ingressar-lo en el
centre d’origen (si hi ha plaça i és convenient per a aquest infant o adolescent) o fer resolució administrativa i
canviar de centre.

e) Si l’infant o adolescent és atès en un centre sanitari (hospital, unitat de salut mental d’aguts), s’ha de pagar
el mòdul que s’estableix per a la plaça. A partir dels 30 dies d’estada en el centre sanitari, no s’ha d’abonar cap
import, si no és que l’hospital reclama la presència continuada d’un acompanyant amb l’infant. A partir
d’aquest moment, es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continua
formalment com a guardador. En casos excepcionals, si el centre assoleix la plena ocupació, amb autorització
del director general i amb l’informe previ del Servei Territorial competent, es pot pagar com a sobreocupació al
30%.

Els percentatges que s’esmenten en els punts anteriors poden ser modificats mitjançant el procediment
corresponent.

9.3 Facturació

El sistema de facturació el determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 14

Condicions d’execució, en règim de concert social, del servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys

1. Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys és un servei d’habitatge temporal destinat a joves
d’entre 18 i 21 anys, extutelats, sense recursos propis ni familiars, que, en arribar a la majoria d’edat, surten
de les institucions o famílies on han estat acollits.

Amb caràcter general, s’atenen com a màxim 4 joves per pis amb el suport de la persona educadora referent,
amb la dedicació que preveu la normativa vigent (1 educador/a amb atenció de 24 hores els 365 dies de l’any,
sense que això comporti la presència continuada de la persona educadora.)

Persones destinatàries

Persones joves d’entre 18 i 21 anys que han arribat a la majoria d’edat tutelades per l’administració competent
en l’àmbit de Catalunya i que no disposen de recursos propis ni familiars per poder desenvolupar un projecte
personal d’autonomia i emancipació amb garanties d’èxit.

Objectius

L’objectiu dels pisos assistits són prevenir i/o pal·liar la situació de risc en què es troben aquests joves majors
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d’edat per tal d’afavorir-ne el procés d’emancipació i procurar-ne la integració sociolaboral, fent de pont entre
el recurs institucional i la plena autonomia personal.

Aquest objectiu es concreta a:

a) Acompanyar en el desenvolupament del procés d’emancipació dels joves.

b) Facilitar el desenvolupament d’autonomia dels joves.

c) Assessorar els joves en el disseny i construcció del propi projecte d’emancipació.

d) Maximitzar les possibilitats d’emancipació mitjançant la progressiva construcció de l’autonomia dels joves en
totes les àrees i en relació amb les seves fites, a través de l’acompanyament en l’assoliment per part de les
persones joves dels objectius que proposa el seu pla de treball.

2 Funcions

Oferir un habitatge alternatiu temporal amb acompanyament educatiu per facilitar el procés d’assoliment de la
seva autonomia personal. Aquestes funcions es concreten a potenciar una educació integral pel que fa a l’àmbit
personal, relacional, laboral, formatiu i de gestió econòmica i tenir cobertes les necessitats habitacionals.

3 Organització

L’organització del servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys extutelats és la que es descriu a
continuació.

3.1 Instruments tècnics específics del pis assistit per a joves més grans de 18 anys extutelats

a) Projecte educatiu del servei

Cada pis té el seu propi projecte educatiu, on es defineixen les particularitats territorials, infraestructurals,
d’entorn i característiques pròpies de cada habitatge, d’acord amb les directrius, guies i el projecte marc de
l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (d’ara endavant, DGAIA).

b) Reglament de règim intern (RRI)

Cada habitatge ha de tenir el seu propi RRI, on s’ha de recollir el conjunt de criteris i normes que n’asseguren
la bona organització i el bon funcionament en tots els aspectes, d’acord amb l’RRI marc de l’ASJTET.

c) Programació anual

La programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen les
accions que ha de desenvolupar el servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys extutelats al llarg
d’un any, temporalitzant els objectius i fent operatives les accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a
l’ASJTET perquè la valori durant el primer trimestre de l’any, on també s’ha d’incloure el pressupost econòmic
que es preveu.

d) Memòria anual

La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. Si l’òrgan competent de la DGAIA ho sol·licita, també ha d’incloure la memòria econòmica i/o
auditoria. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta
memòria ha d’incloure indicadors que permetin l’avaluació general del servei.

Conté una síntesi del desenvolupament del projecte, seguint la programació anual, i el Projecte educatiu durant
l’any en qüestió, així com els resultats avaluats per l’equip educatiu.

3.2 Instruments tècnics pel que fa al treball directe amb les persones joves

Els elements tècnics per portar a terme aquesta tasca són:

a) El pla de treball individual (PTI).

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI).
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c) El comunicat d’incidències.

d) La compareixença.

a) El pla de treball individual (PTI) és el document imprescindible on han de constar els compromisos de la
persona jove i de l’Administració per fer possible el Programa de suport a l’emancipació i a l’autonomia, i a les
prestacions que s’hi inclouen i a què pugui tenir dret.

La persona jove ha de signar un únic pla de treball individual que s’ha de revisar periòdicament i actualitzar,
com a mínim, semestralment.

El Pla de treball individual s’estructura en els àmbits següents: habitatge, laboral, formatiu, jurídic, vida
quotidiana, gestió econòmica, salut, socioeducatiu i familiar. Ha de fixar els objectius i els compromisos, les
activitats previstes, el període d’execució, els criteris i indicadors d’avaluació d’assoliment, periòdics o finals, i
s’ha d’identificar el professional/tècnic corresponent a cada àmbit o recurs.

En el Pla de treball individual de cada persona jove cal identificar, a més, el o la professional de cada àmbit o
recurs on participi el jove, que ha de portar a terme les observacions i constatacions de l’acompliment dels
acords que s’han pres i que contenen cadascun dels àmbits.

El o la professional corresponent de cada àmbit o recurs ha de fer constar en informes periòdics, com a mínim,
semestrals, l’evolució del procés d’autonomia personal.

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI) han d’incloure l’assoliment dels objectius, el
respecte als compromisos i el grau d’implicació del jove en les activitats programades. S’han de recollir els
indicadors d’avaluació directament relacionats amb cada criteri, per tal de detallar-ne l’assoliment, i s’ha de fer
constar l’actualització dels objectius que cal treballar.

D’acord amb l’avaluació corresponent del Pla de treball individual, l’òrgan competent pot prorrogar, modificar o
extingir la prestació de servei d’habitatge.

c) Comunicat d’incidències. Cal comunicar els incidents greus i/o incidències sanitàries urgents al referent
tècnic de l’ASJTET. S’ha d’exposar l’incident i la relació dels fets, les intervencions que s’han dut a terme i
l’avaluació, seguint els criteris de l’ASJTET.

d) Compareixença. En qualsevol moment, la persona jove pot demanar fer una compareixença per escrit al seu
referent educatiu o referent tècnic de l’ASJTET.

3.3 Organització de la participació i la dinàmica de les persones joves als pisos assistits per a més grans de 18
anys

   a) La tutoria

   b) Espais d’intervenció grupal

a) La tutoria és l’acció amb intenció educativa que realitza l’educador referent. Aquesta acció sempre passa pel
diàleg. És un mitjà per a la comunicació i, a la vegada, permet una observació del jove per concretar la seva
evolució, per verificar l’avanç en el seu projecte individualitzat, per detectar necessitats i atendre-les en el
moment oportú i de forma adequada.

La tutoria ha de permetre el treball de la norma, de les pautes contractuals i de les gestions administratives
que siguin necessàries per assolir la finalitat del projecte individualitzat i del projecte del pis; ha de possibilitar
al màxim la capacitat d’autonomia del jove.

b) Els espais d’intervenció grupal als pisos assistits per a persones joves més grans de 18 anys extutelades
han de permetre la manifestació d’opinions i recollida de propostes, la participació i avaluació de les normes de
convivència i la presa de decisions, planificació i gestió de la vida quotidiana del pis.

3.4 Criteris dels horaris generals del servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys

L’organització horària del servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys es defineix en funció de les
necessitats i el projecte personal dels joves residents. En aquest sentit, ha de ser prou flexible com per
adaptar-se al procés de cada jove, respectant els horaris de la planificació temporal d’aquest col·lectiu, en
funció de les seves responsabilitats diàries i organització de la vida quotidiana.

En aquest sentit, el jove defineix i elabora la seva pròpia planificació diària, establint un horari personalitzat en
funció del seu propi procés, les seves necessitats i l’acompliment del pla de treball establert, i compta també
amb el suport de l’acompanyament educatiu que ofereix el recurs.
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En aquesta planificació, s’ha de tenir en compte:

a) El temps que es dedica al descans, higiene, alimentació.

b) L’assistència a recursos formatius / assistència al lloc de treball.

c) El temps que s’empra per realitzar activitats que es derivin de l’organització de la vida autònoma (tasques
domèstiques, elaboració d’àpats, manteniment de la neteja i ordre de l’habitatge, compres periòdiques, etc.)

d) El temps que s’empra per realitzar gestions puntuals fora de l’habitatge.

e) L’organització del temps que s’empra en el lleure.

f) L’organització del temps que es dedica a l’espai de tutoria o a realitzar assemblees de pis.

Pel que fa a la dedicació horària de la persona educadora referent del recurs, la normativa vigent estableix 1
educador/a per a cada 4 joves a jornada completa. L’atenció al recurs és de 24 hores els 365 dies de l’any,
sense que això comporti la presència continuada per part de l’educador. Aquesta presència ha de ser flexible,
atenent a l’organització horària de cada jove, segons els criteris que s’especifiquen, i en funció de la necessitat
d’intervenció en el funcionament quotidià i el tipus d’activitat formativa o laboral d’aquest col·lectiu. En
definitiva, la presència de l’educador/a ve marcada per les característiques del jovent que recull el projecte de
l’habitatge.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’organigrama dels pisos assistits segueix els criteris que fixen les directrius, les guies i el projecte marc de
l’ASJTET.

4.2 Recursos humans

Per a la prestació del servei, l’entitat proveïdora ha de destinar el personal necessari per al desenvolupament
de les obligacions que es descriuen en aquest annex i els objectius que s’estableixen.

L’entitat ha de garantir que el pis disposi del personal necessari per garantir l’atenció correcta dels joves
residents de manera continuada les 24 hores del dia de tots els dies de l’any.

Per tal de calcular la ràtio d’educadors de què ha de disposar el pis, cal tenir en compte la jornada laboral
establerta, d’acord amb el Conveni Col·lectiu d’aplicació vigent. La ràtio de personal s’estableix en el Decret
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, i que estableix que per al
servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys hi ha d’haver un/a educador/a responsable per pis.

Els recursos d’habitatge tenen un caràcter mixt, per tant, no es fa distinció de gènere dins el mateix recurs.

4.2.1 Equip professional necessari

Director/a o coordinador/a: preferentment, educador/a social, amb experiència en l’àmbit de la infància i
adolescència en risc. La seva existència o no, està vinculada al nombre de pisos assistits per a més grans de
18 anys que gestionen com a entitat.

Educador referent de l’habitatge. És el professional específic, que té la formació universitària de diplomatura o
grau en Educació Social o està habilitat pel Col·legi Professional, amb una experiència mínima de dos anys en
l’àmbit de l’atenció a l’adolescència, que realitza el treball educatiu amb les persones joves i dissenya el seu
PTI .

Té la funció d’acompanyar els joves durant el procés de creixement personal i durant l’estada al pis. El seu
objectiu, com a professional, és permetre que els joves puguin tenir, a més de la seva oportunitat, la llibertat
de formar-se segons els seus interessos i les seves capacitats, en un entorn no uniformat, que potenciï la
persona per damunt del grup.

Amb caràcter general, les seves tasques principals són: efectuar l’acollida dels joves, proporcionar-los atenció
personalitzada, informació i orientació, donar resposta a les necessitats dels joves i resoldre els eventuals
conflictes ordinaris que es puguin produir, participar en la recollida de dades per a l’elaboració dels plans de
treball individualitzats de cada jove i dur a terme les activitats planificades.

Segons defineix la Cartera de serveis socials, la ràtio de professionals per població atesa en el pis assistit és
d’1 educador/a social responsable per pis, per una mitjana de 4 persones usuàries per pis assistit.
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La presència de l’educador/a està repartida de forma variable en funció de les característiques dels joves
residents, les relacions que es poden establir entre ells, la necessitat d’intervenció en el funcionament quotidià
i el tipus d’activitat formativa o laboral dels joves.

El personal depèn orgànicament de l’entitat proveïdora, la qual té tots els drets i deures inherents a la seva
qualitat d’empresària i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social,
sanitàries i de Seguretat i Higiene en el Treball, referides al personal que té a càrrec seu.

L’entitat proveïdora s’encarrega de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
reciclatge, per tal que puguin desenvolupar, d’acord amb la normativa vigent, les actuacions corresponents al
servei objecte d’aquest contracte. Cal valorar que el personal tingui formació específica en àmbits relacionats
amb l'atenció a la infància i l'adolescència.

4.2.2 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al pis assistit per a joves més grans de 18 anys es duu a terme
d’acord amb la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que
disposa la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on
resideixen infants i adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Es fa constar que s’articula mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat legalment
registrades. No s’admeten col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries, en cap cas, poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del pis assistit i han de ser supervisades per l’entitat
contractista.

b) Persones en pràctiques

Els pisos assistits per a més grans de 18 anys poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques
universitàries procedents de formacions relacionades (educadors socials).

Aquesta col·laboració ha d’emmarcar-se dins del corresponent Conveni signat entre la universitat i l’entitat que
gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel professional que es defineix com a responsable
de l’alumne, que ha de ser un professional del pis assistit. En cap cas, els alumnes en pràctiques poden fer-se
càrrec de la gestió ni de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients de les persones joves residents al pis ni extreure cap document.

L’entitat proveïdora ha de comunicar al responsable de la DGAIA les dades personals dels alumnes en
pràctiques, el perfil professional, l’horari de les pràctiques, el tutor responsable i la seva disponibilitat horària,
el plantejament inicial del projecte, la tipologia de les activitats que cal realitzar dins del pla de pràctiques i el
disseny del programa d’intervenció, per donar resposta a les necessitats que es detectin al pis assistit en què
es duu a terme el pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

Els criteris de funcionament dels pisos assistits per a més grans de 18 anys es troba detallat en les directrius,
guies i projecte marc de l’ASJTET. Els pisos assistits han d’acomplir els principis generals, metodològics i els
principis per a l’acció socioeducativa que es recullen en aquests documents.

L’entitat es compromet a atendre al pis assistit per a joves més grans de 18 anys les persones joves
extutelades derivades des de l’ASJTET, atenent als criteris d’admissió que defineix la Directriu general 3/2016,
de 6 d’octubre, de la DGAIA, sobre el procediment de concessió de prestacions de serveis d’habitatge
atorgades a persones joves majors d’edat o emancipades, d’acord amb el Programa d’autonomia personal
concertat amb l’ASJTET.

L’ASJTET ha d’aportar a l’entitat gestora la informació escrita per a la planificació de la tasca que es
desenvolupa des del pis en els diferents àmbits d’intervenció, per gestionar-la i avaluar-la (projecte del pis,
reglament de règim intern, programació i memòria anual, entre d’altres). També aporta tota la informació
escrita que els professionals del pis utilitzen com a suport per fer la seva tasca educativa amb els joves que
atenen (Pla de treball individualitzat, informes, etc.). La revisió dels plans de treball individualitzats es duu a
terme amb una periodicitat, com a mínim, semestral, sens perjudici de dur a terme altres revisions puntuals
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quan ho requereixi alguna modificació dins del procés del jove.

La implementació del Sistema d’Avaluació de l’ASJTET comporta també l’avaluació del grau d’assoliment dels
objectius programats en els PTI, mitjançant un sistema d’indicadors. Aquest mateix sistema d’avaluació preveu
la recollida de totes les incidències significatives i informacions generals rellevants en relació amb el procés del
jove durant la seva estada en el recurs d’habitatge.

L’ASJTET ha de fer el seguiment tècnic de la tasca educativa desenvolupada des del pis, tant mitjançant la
revisió de la documentació aportada en relació amb el procés del jove com mitjançant els contactes directes
amb els professionals del pis, amb reunions, visites i intercanvis. En alguns casos, també és necessària la
relació amb els usuaris del recurs, l’observació de la resolució dels conflictes, la participació dels joves en la
vida quotidiana de l’habitatge i en la comunitat, entre d’altres.

Les causes de suspensió i/o extinció de la prestació de servei d’habitatge també són objecte de regulació per la
Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, sobre procediment de concessió de les prestacions de servei
d’habitatge atorgades a persones joves extutelades majors d’edat o emancipades, d’acord amb el programa
d’autonomia personal concertat amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.

5.1 Línies d’Intervenció dels pisos assistits per a més grans de 18 anys

L'objectiu final de la intervenció educativa i el suport ofert des del recurs de pis assistit és l’emancipació de les
persones joves mitjançant l’adquisició progressiva de nivells d’autonomia que els permetin mobilitzar les
estratègies adequades per afrontar situacions pròpies de la vida en la societat actual.

L'emancipació és una conseqüència de l'adquisició i entrenament de l'autonomia i la responsabilitat, mitjançant
l’autogestió i l’acompanyament dels professionals.

Emancipar-se com a ciutadans significa decidir plenament, i amb autonomia i independència, la pròpia
trajectòria vital.

Es concreta en la consecució dels objectius generals següents:

a) Aconseguir la integració en el context d’un habitatge autònom, en una feina que li permeti la seva
independència econòmica i en una xarxa social de suport, tant informal com formal.

b) Assolir el màxim desenvolupament possible en aspectes de salut i benestar, afectius i motivacionals, així
com en habilitats socials i d’autonomia personal, que li permetin integrar-se amb més facilitat en els contexts
socials, formatius, laborals i comunitaris.

5.2 Eixos transversals del pis assistit per a més grans de 18 anys

Les competències són les eines clau per al desenvolupament i millora de l'autonomia i, en conseqüència, les
que faciliten la situació d'emancipació.

Són els factors sobre els quals es treballa en el procés de desenvolupament d'autonomia per a l'emancipació,
és a dir, els que les persones joves han de desenvolupar durant la seva estada al pis d'autonomia, amb
l'acompanyament dels i les professionals.

Les competències que ha de treballar el jove dins el procés d’emancipació, i que es recullen en el Pla de treball
individualitzat de les persones joves, s’engloben dins els següents àmbits o àrees:

a) Àrea cognitiva/intel·lectual: inclou des d’habilitats cognitives fins a habilitats relacionades amb
aprenentatges formatius que tenen també una aplicació directa en la vida personal. Els continguts se centren
en l’adquisició d’habilitats acadèmiques i extraacadèmiques funcionals en termes de vida independent. Es
correspon amb les competències pròpies de l’educació secundària obligatòria (comunicació lingüística,
matemàtica, social i ciutadana, coneixement i interacció amb l’entorn, autonomia i iniciativa personal), i
l’educació postobligatòria en competències de capacitació professional.

b) Àrea emocional/relacional: es tracta d’organitzar i estructurar les pròpies emocions i la interacció amb la
resta. Les competències pretenen que els joves identifiquin, expressin i gestionin els fenòmens afectius i
relacionals: gestió de les emocions, perspectiva de gènere, relació interpersonal, comunicació relacional i
social, resolució de conflictes, pèrdues, construcció de la pròpia afectivitat, etc.

c) Àrea instrumental: s’hi inclouen continguts referents al coneixement i gestió d’aspectes funcionals i
instrumentals com l’habitatge, qüestions administratives, legals o econòmiques. Així com altres competències
transversals que tenen a veure amb l’organització i control d’un mateix i la influència que això té amb la seva
relació amb l’entorn: gestió del temps i organització de la feina, coneixement de la xarxa de recursos, entre
d’altres.
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d) Àrea laboral: inclou els coneixements, capacitats i habilitats per al desenvolupament del projecte
professional, tenint en compte variables que van des del coneixement del mercat laboral fins al manteniment
del lloc de treball. Es desenvolupen competències per a la inserció laboral: definició del projecte professional,
responsabilitat laboral, accés al mercat de treball i manteniment de l’ocupació, etc.

e) Àrea de desenvolupament físic i salut: són les competències relacionades amb el manteniment de la salut, i
fan referència als aspectes biològics, psicològics i socials. Es recullen tots aquests aspectes que fan referència
al manteniment de la qualitat de vida, identificant de forma adient les situacions de risc que poden ocasionar
perill o deteriorar la pròpia conservació i qualitat de vida, actuant-hi a sobre: coneixement i gestió d’hàbits
saludables, gestió de recursos sanitaris, etc.

El procés del jove en el desenvolupament del seu pla competencial està mediatitzat, dins el marc d’intervenció
que ofereix el servei de pis assistit per a més grans de 18 anys, pels eixos transversals següents:

a) Acompanyament educatiu per part de l’equip professional.

b) Participació i implicació de les persones joves ateses en el disseny del Pla de treball, presa de decisions,
intervenció educativa.

c) Participació dels serveis especialitzats complementaris oferts per l’ASJTET, amb incidència dins d’àmbits
específics: econòmic (prestació social de caràcter econòmic, beques, rendiments del treball, etc.), suport
jurídic, suport psicològic, recursos de formació i inserció sociolaboral.

d) Temporalitat: és un recurs limitat en el temps i, com a màxim, fins als 21 anys, i la mínima imprescindible
que permeti aconseguir els objectius que el jove s’ha plantejat.

e) Treball en xarxa. S’han d’integrar recursos formatius, serveis comunitaris i de lleure, serveis mèdics i
terapèutics, els serveis socials bàsics, etc.

6 Sistema d’informació individualitzat

En el moment de rebre una proposta de derivació a recurs d’habitatge d’una persona jove, s’obre el seu
dossier, el qual es compon de tots els documents que se’n disposen i dels externs que amb el temps es vagin
elaborant.

Aquesta documentació ha d’estar protegida, d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades
personals, per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient ha de permetre la continuïtat de l’atenció durant la seva estada al recurs, i també ha de facilitar el
traspàs de la informació en cas que es produeixi un canvi en les persones referents que atenen la persona jove
o que es produeixi alguna modificació en la prestació del servei d’habitatge, sense que comporti discontinuïtat
en el seguiment educatiu del seu procés.

Específicament, a títol enunciatiu i, com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient del jove són:

a) Administrativa.

b) Personal: còpia del DNI / NIE / Passaport / Cèdula d’inscripció / Demandant d’asil, etc.

c) Darrers informes de seguiment generats pels equips tècnics dels recursos de protecció durant la seva
minoria d’edat: síntesi avaluativa / ITSE / Informe proposta de l’EAIA, etc.

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, etc.

e) Tutorial: Pla de treball individual inicial i les revisions periòdiques. Escala d’avaluació d’objectius, mitjançant
la qual es valora el progrés de la persona jove en l’assoliment de les competències pròpies de la vida
autònoma. Registre acumulatiu: es recull el registre de tutories, coordinacions amb altres professionals,
assistència de la persona jove a recursos formatius, etc., així com qualsevol incidència significativa en el seu
procés.

f) Psicopedagògica: informe psicològic, escolar, resolució i dictamen tècnic facultatiu del CAD, si escau, etc.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, etc.

7 Descripció estructural de l’equipament
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Les condicions físiques, materials i arquitectòniques dels pisos assistits per a joves més grans de 18 anys han
d’adaptar-se a la normativa vigent que correspongui.

Quant a l’estructura de l’edifici es recomana que, independentment que sigui un pis o una casa, no tingui
elements diferencials en relació amb els altres edificis de l’entorn, ni elements identificatius d’edifici
institucional.

D’acord amb la planificació per donar la cobertura territorial prevista, l’habitatge ha d’estar ubicat en un entorn
que disposi dels recursos necessaris per desenvolupar l’acció educativa i la integració social i laboral.
Preferentment, en escales de veïns en barris normalitzats.

L’habitatge ha de disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent (regulada pel Decret 141/2012 sobre condicions
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat), i mantenir un bon estat de conservació.

La distribució de les estances ha de respondre a les d’una llar ordinària: cuina, habitacions, menjador, sala,
bany. El jove ha de disposar d’un espai personal i individual que li permeti tenir intimitat, i uns espais comuns
que afavoreixin la convivència amb altres joves. Cada jove ha de disposar, preferentment, a la seva habitació,
d’un llit individual, un armari amb espai suficient per guardar els seus objectes personals, una tauleta de nit i
una taula d’estudi.

L’habitatge és d’ús exclusiu per als joves, i no es compatibilitza amb l’ús d’espais administratius o d’altre tipus
per part de l’entitat gestora.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals i en relació amb la prestació del servei

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, així com la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19
d’octubre de 2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en
matèria de responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret
Internacional Privat.

El procediment per a la concessió de prestacions de serveis d’habitatge per a persones majors d’edat ha estat
objecte de regulació per la Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, sobre procediment de concessió de les
prestacions de servei d’habitatge atorgades a persones joves extutelades majors d’edat o emancipades,
d’acord amb el programa d’autonomia personal concertat amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
Aquesta Directriu general defineix la naturalesa, finalitat i tipologia de les prestacions de servei d’habitatge, els
requisits d’accés, el Pla de treball individual que vertebra el programa d’autonomia personal i el procediment
per a l’accés, gestió i seguiment de les prestacions.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques que han de tenir els instruments tècnics específics
dels pisos assistits per a més grans de 18 anys, pel que fa a la resposta institucional com a servei i els
instruments per al treball individual amb les persones joves ateses, d’acord amb el que es preveu en aquest
annex.

8.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de l’ASJTET el Projecte educatiu
del pis assistit per a joves més grans de 18 anys, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA.
També han de ser aprovades les seves modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de
la DGAIA, en el termini màxim d’un mes des del requeriment.

8.1.5 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de l’ASJTET, l’RRI del pis assistit,
que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
des del requeriment.

8.1.6 L’entitat, durant el primer semestre de l’any, mentre duri l’execució del servei, ha de trametre al
responsable de l’ASJTET la programació anual del pis assistit, així com el pressupost econòmic previst.

8.1.7 L’entitat, a petició del responsable de l’ASJTET, ha de trametre la memòria tècnica anual del pis assistit.
També ha de lliurar una auditoria econòmica, amb justificació de les despeses directes i indirectes de la
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prestació del servei de l’any anterior, els costos de la qual els ha d’assumir l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del pis assistit, al responsable de l’ASJTET, dins dels
terminis i la periodicitat que s’estableix en aquest annex, el pla de treball individual (PTI) de cada jove.

8.1.9 L’entitat ha de trametre al responsable de l’ASJTET, dins dels terminis i la periodicitat que s’estableix en
aquest annex, les corresponents revisions del pla de treball individual (PTI) de cada jove.

8.1.10 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, que no s’especifiquen en aquest annex, que constin en el
Programa marc de pisos per a joves més grans de 18 anys, en els termes que resultin d’aplicació.

8.1.11 L’entitat, mitjançant la direcció o el personal educatiu de l’habitatge, ha de comunicar immediatament a
l’ASJTET totes i cadascuna de les incidències d’interès relatives a les persones joves, i també ha de
subministrar tota la informació i documentació necessària.

8.1.12 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als joves. Aquesta
supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del pis, i també ha de subministrar
tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències que es determinen en la normativa
vigent en matèria de serveis socials.

8.1.13 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que han d’estar a disposició dels
usuaris o de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a les
persones joves les adreces i telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges, on es poden adreçar en cas de
queixes.

8.1.14 Els impresos que s’utilitzin al pis assistit per a joves més grans de 18 anys, i la seva retolació interior i
exterior, han de ser en llengua catalana, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En
concret, l’entitat contractista ha d’emprar normalment la llengua catalana en les actuacions i la documentació
interna, en la retolació, en les comunicacions per megafonia i, a la vegada, ha d’emprar també el català en les
comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic
català, incloent-hi les factures i altres documents tràfic mercantil o de caràcter administratiu, sense perjudici
del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si així ho demanen.

8.1.15 L’habitatge on s’ubiqui el pis ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la seva part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.16 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança, amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes que es detectin en la prestació d’aquest servei.

8.1.17 L’entitat ha de facilitar, en tot moment, l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.18 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials, i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.19 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers, per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions. Té
consideració de tercer, en la pòlissa contractada, qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat,
prenedora de l’assegurança i, també, l’entitat assegurada. Així mateix, tenen la consideració de tercers les
persones joves residents que es causin danys entre elles, així com els treballadors de l’entitat, pels danys
causats entre ells o per les persones joves residents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb una entitat de
reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa que s’esmenta en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei
d’Inspecció i Registre ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de
comprovar-ne l’abast de la cobertura i la permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al
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responsable de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en
el termini màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.20 Són de compliment obligatori per l’entitat, les instruccions, circulars o protocols que es pengin al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.21 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan així li requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del pis, acreditativa de la condició d’entitat proveïdora del Sistema Públic de Serveis Socials de
Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.22 L’entitat ha de disposar de la solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons
propis positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior.

8.1.23 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb allò que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior o inferior.

8.2 Obligacions referides a l’edifici i instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir el pis assistit per a persones joves més grans de 18 anys, que aporta
la mateixa entitat, en bones condicions d’ús i conservació, i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir el pis, les instal·lacions, els
aparells i altres elements, en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal tècnic i educatiu del pis assistit ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures
inherents a la seva qualitat d’empresària, i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de
Seguretat Social, sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del pis, per la qual cosa ha de controlar i decidir allò que sigui més convenient en
cas d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin, per calcular la ràtio del personal, que, com a mínim, ha de donar compliment al que
disposa la Cartera de serveis socials de regulació del Sistema Català de Serveis Socials vigent.

8.3.4 Els horaris del personal d’educació social han de distribuir-se de manera que ofereixin una atenció les 24
hores del dia, els 365 de l’any, encara que no és necessària la presència física en tot moment.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el personal i de les corresponents activitats de reciclatge,
sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA i l’ASJTET, als quals aquests professionals tinguin accés.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a
l’ASJTET la relació de treballadors del pis i l’horari estàndard de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos –o sempre que ho sol·liciti l’ASJTET–, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
prestar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament a la persona responsable de l’ASJTET de les altes i les baixes del
personal, tant de serveis com de l’equip educatiu, així com de les seves substitucions. Quan s’escaigui, ha
d’acreditar la titulació exigida del substitut.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions del personal educatiu, mantenint sempre la ràtio
corresponent, cada dia de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos de les persones
joves, tot respectant els drets laborals dels treballadors.
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8.3.9 L’entitat, a requeriment de la DGAIA i a proposta de l’ASJTET, ha de separar, de l’atenció directa dels
joves, els professionals del recurs, quan aquesta valori, encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès
del jove, que pot comportar un risc per al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

Els possibles costos íntegres que es derivin d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

8.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua, per als professionals del pis
assistit, en els diferents àmbits d’actuació.

8.3.11 L’entitat ha de complir els requisits que s’estableixen en aquesta ordre, així com en la resta de
normativa vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al pis assistit.

8.4 Obligacions en relació amb el cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FSE de Catalunya

En el supòsit que el servei social proveït estigui cofinançat amb càrrec a un Programa Operatiu del Fons Social
Europeu, l’entitat s’ha d’assegurar que els destinataris han estat informats que les actuacions estan
cofinançades, en el percentatge que correspongui, pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu
FSE vigent. Les mesures concretes de publicitat que s’han de realitzar, així com les obligacions de l’entitat i
altres tercers relacionats amb l’execució de les accions, s’han de concretar en la convocatòria corresponent.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha d’abonar, per a
la prestació del servei de pis assistit per a joves de més de 18 anys, s’ha de fixar en la convocatòria pública de
provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base per dia/jove, que ha de ser superior en cas dels pisos
assistits per a persones joves amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental.

L’ocupació de places dels pisos per a joves de més de 18 anys està limitada al nombre de places proveïdes i al
límit que estableix la normativa vigent del registre de serveis socials, i, en cap cas, es pot superar el nombre
d’estades màximes mensuals, d’acord amb el nombre de places proveïdes.

En cas d’infraocupació no atribuïble a l’entitat proveïdora, la contraprestació econòmica que la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha d’abonar és del 80% del cost previst. El nombre d’estades que es
poden facturar i pagar per situació d’infraocupació de places no pot ser superior al nombre de dies que
comprèn el mes que es factura. Si un pis amb plaça vacant rebutja una proposta d’ocupació feta per la DGAIA,
que segons la proposta de l’equip tècnic competent correspon a la seva tipologia, comporta el no pagament de
les places no ocupades a partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura s’ha de comunicar per document signat del cap del Servei d’Atenció a la Infància
i/o Adolescència del Servei Territorial corresponent al territori on hi hagi el recurs.

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 215 de la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, que modifica l’annex 1 del Decret 142/2010, s’estableix el copagament que han
d’assumir els més grans de 18 anys per les prestacions del servei d’habitatge a pisos assistits, residències o
SAEJ, l’import del qual resulta de l’esmentat article 215 de la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.

L’entitat proveïdora ha de lliurar a cada persona jove un rebut justificatiu de l’import abonat pel jove en
concepte de copagament.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica, a banda del copagament legalment establert.

9.2 Facturació

El sistema de facturació és el que determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 15

Condicions d’execució, en règim de concert social, del servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys
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1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

Servei d'habitatge de caràcter assistencial i educatiu per a joves d’entre 16 i 18 anys amb mesura d'acolliment
simple en institució, per als qui es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per
assolir la majoria d'edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració social, tot i mantenint-se la tutela i
control per part de l'entitat pública de protecció de menors.

Amb caràcter general, a cada pis hi ha d’haver una mitjana de 4 a 6 joves, amb el suport de la persona
educadora referent i amb la dedicació que preveu la normativa vigent (1 educador/a amb atenció de 24 hores
els 365 dies de l’any, sense que això comporti la presència continuada de la persona educadora).

Persones destinatàries

Persones joves adolescents de 16 a 18 anys dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (d’ara endavant, DGAIA), que hagin estat ingressades en centres residencials d’acció educativa, i
que estiguin en procés formatiu i/o laboral i necessitin un seguiment socioeducatiu per aconseguir la seva
autonomia.

Aquest seguiment socioeducatiu es concreta en un itinerari individual que s’ha d’adaptar a les característiques i
necessitats particulars d’aquests joves.

Objectius

Donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica alternativa a la seva
família d'origen, oferint guarda, educació i preparació per a la vida autònoma.

Per aconseguir aquest objectiu, l’entitat ha de:

a) Portar a terme un programa destinat a prevenir i/o pal·liar la situació de risc en què es troba el sector de la
població adolescent integrada per joves sense referents familiars o sense referents familiars vàlids.

b) Afavorir el seu procés d’emancipació i procurar la seva integració sociolaboral.

c) Preparar el desinternament futur d’aquests menors d’una manera gradual i progressiva, mitjançant un pla
de treball individual que permeti desenvolupar totes les seves potencialitats, de cara a assolir la plena
autonomia quan arribin a la majoria d’edat. Per aquest motiu, s’ha de fer un seguiment de la inserció formativa
i/o laboral dels joves i se’ls ha d’acompanyar en el procés d’autonomia des d’un habitatge autònom, que ha de
comptar amb la presència contínua d’educadors socials, a la vegada que se’ls ha de proporcionar les eines i els
recursos necessaris per dur a terme una vida al màxim d’autònoma possible.

2 Funcions

Oferir un habitatge alternatiu temporal als joves que, per circumstàncies diverses, no poden romandre en el seu
medi familiar i exercir la funció substitutòria temporal de la família. Es concreten a, com a mínim, tenir
cobertes les necessitats bàsiques dels menors, inherents a l’exercici de la guarda i educació, i preparar el
desinternament dels menors atesos de forma gradual i progressiva.

Però, a més, el pisos assistits tenen altres funcions més específiques, a les quals ha de donar cobertura
l’entitat proveïdora:

a) Oferir una alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o en greus dificultats. En aquest sentit, l’entitat
ha d’oferir al menor un marc de referència afectiva que li proporcioni la seguretat necessària i que potenciï la
superació de la relació de dependència vers els adults i l’establiment de relacions satisfactòries amb els seus
semblants, i potenciar una educació integral dels joves pel que fa a la dimensió personal, relacional, laboral i
formativa.

b) Realitzar l’acompanyament educatiu del jove durant el procés d’assoliment de l’autonomia personal. En
aquest sentit, l’entitat ha d’assessorar àmpliament els joves usuaris del servei en tots els aspectes necessaris
per a la consecució de la seva autonomia i d’un funcionament normalitzat de la vida dins la comunitat. Ha de
proporcionar suport als joves per tal que assoleixin la plena independència.
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c) Incidir d’una manera molt especial en tots els processos d’inserció sociolaboral de tots els joves usuaris.

d) Proporcionar allotjament i manutenció als joves mitjançant els serveis públics i/o privats que corresponguin.

e) Servir de pont entre el recurs institucional i la plena autonomia personal dels joves usuaris. En aquest
sentit, l’entitat és responsable de gestionar la documentació i donar suport en la realització de tràmits
administratius per part dels joves davant les diferents institucions.

3 Organització

L’organització del servei de pis assistit per a joves adolescents de 16 a 18 anys és la que es descriu a
continuació.

3.1 Instruments tècnics específics del pis assistit per a joves adolescents de 16 a 18 anys

a) Projecte educatiu del servei

Cada pis ha de tenir el seu propi projecte educatiu, on s’han de definir les particularitats territorials,
infraestructurals, d’entorn i característiques pròpies de cada habitatge, d’acord amb el Programa marc per a
centres residencials de la DGAIA.

b) Reglament de règim intern (RRI)

Cada habitatge ha de tenir el seu propi RRI, on s’ha de recollir el conjunt de criteris i normes que n’asseguren
la bona organització i el bon funcionament en tots els aspectes, d’acord amb l’RRI del Programa marc dels
centres residencials, en vigor, elaborat per la DGAIA.

c) Programació anual

La programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen les
accions que ha de desplegar el pis assistit al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent operatives les
accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA durant el primer trimestre
de l’any.

d) Memòria anual

La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. Si l’òrgan competent de la DGAIA ho sol·licita, també ha d’incloure la memòria econòmica i/o
auditoria. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta
memòria ha d’incloure indicadors que permetin l’avaluació general del servei.

Conté una síntesi del desenvolupament del projecte, seguint la programació anual, i el Projecte educatiu durant
l’any en qüestió, així com els resultats avaluats per l’equip educatiu.

3.2 Instruments tècnics pel que fa al treball directe amb les persones joves

Els elements tècnics per portar a terme aquesta tasca són:

a) El pla de treball individual (PTI).

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI).

c) El comunicat d’incidències.

d) La compareixença.

a) El pla de treball individual (PTI) és el document imprescindible on han de constar els compromisos de la
persona jove i de l’Administració per fer possible el Programa de suport a l’emancipació i a l’autonomia, i a les
prestacions que s’hi inclouen i a què pugui tenir dret.

La persona jove ha de signar un únic pla de treball individual que s’ha de revisar periòdicament i actualitzar,
com a mínim, semestralment.

El Pla de treball individual s’estructura en diferents àmbits: habitatge, laboral, formatiu, jurídic, vida
quotidiana, gestió econòmica, salut, socioeducatiu i familiar. Ha de fixar els objectius i els compromisos, les
activitats previstes, el període d’execució, els criteris i indicadors d’avaluació d’assoliment, periòdics o finals, i
s’hi ha d’identificar el professional/tècnic corresponent a cada àmbit o recurs.
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En el Pla de treball individual de cada persona jove cal identificar, a més, el o la professional de cada àmbit o
recurs on participi el jove, que ha de portar a terme les observacions i constatacions de l’acompliment dels
acords que s’han pres i que contenen cadascun dels àmbits.

El o la professional corresponent de cada àmbit o recurs ha de fer constar en informes periòdics, com a mínim,
semestrals, l’evolució del procés d’autonomia personal.

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI) han d’incloure l’assoliment dels objectius, el
respecte als compromisos i el grau d’implicació del jove en les activitats programades. S’han de recollir els
indicadors d’avaluació directament relacionats amb cada criteri, per tal de detallar-ne l’assoliment, i s’ha de fer
constar l’actualització dels objectius que cal treballar.

D’acord amb l’avaluació corresponent del Pla de treball individual, l’òrgan competent pot prorrogar, modificar o
extingir la prestació de servei d’habitatge.

c) Comunicat d’incidències. Cal comunicar els incidents greus i/o incidències sanitàries urgents a la persona
referent tècnica de la DGAIA. S’ha d’exposar l’incident i la relació dels fets, les intervencions que s’han dut a
terme i l’avaluació, seguint els criteris de la DGAIA.

d) Compareixença. En qualsevol moment, la persona jove pot demanar fer una compareixença per escrit al seu
referent educatiu o a la persona referent tècnica de la DGAIA.

3.3 Organització de la participació i la dinàmica de les persones joves als pisos assistits per a joves adolescents
de 16 a 18 anys

c) La tutoria

d) Espais d’intervenció grupal

a) La tutoria és l’acció amb intenció educativa que realitza l’educador referent. Aquesta acció sempre passa pel
diàleg. És un mitjà per a la comunicació i, a la vegada, permet una observació del jove per concretar la seva
evolució, per verificar l’avanç en el seu projecte individualitzat, per detectar necessitats i atendre-les en el
moment oportú i de forma adequada.

La tutoria ha de permetre el treball de la norma, de les pautes contractuals i de les gestions administratives
que siguin necessàries per assolir la finalitat del projecte individualitzat i del projecte del pis; ha de possibilitar
al màxim la capacitat d’autonomia del jove.

b) Els espais d’intervenció grupal als pisos assistits per a persones joves més grans de 18 anys extutelades
han de permetre la manifestació d’opinions i recollida de propostes, la participació i avaluació de les normes de
convivència i la presa de decisions, planificació i gestió de la vida quotidiana del pis.

3.4 Criteris dels horaris generals del servei

L’organització horària del servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys es defineix en funció de les
necessitats i el projecte personal dels joves residents. En aquest sentit, ha de ser prou flexible com per
adaptar-se al procés de cada jove, respectant els horaris de la planificació temporal d’aquest col·lectiu, en
funció de les seves responsabilitats diàries i organització de la vida quotidiana.

En aquest sentit, el jove defineix i elabora la seva pròpia planificació diària, establint un horari personalitzat en
funció del seu propi procés, les seves necessitats i l’acompliment del pla de treball establert, i compta també
amb el suport de l’acompanyament educatiu que ofereix el recurs.

En aquesta planificació, s’ha de tenir en compte:

a) El temps que es dedica al descans, higiene i alimentació.

b) L’assistència a recursos formatius/assistència al lloc de treball.

c) El temps que s’empra per realitzar activitats que es derivin de l’organització de la vida autònoma (tasques
domèstiques, elaboració d’àpats, manteniment de la neteja i ordre de l’habitatge, compres periòdiques, etc.)

d) El temps que s’empra per realitzar gestions puntuals fora de l’habitatge.

e) L’organització del temps que s’empra en el lleure.

f) L’organització del temps que es dedica a l’espai de tutoria o a realitzar assemblees de pis.

Pel que fa a la dedicació horària de la persona educadora referent del recurs, la normativa vigent estableix 1
educador/a per a cada 4 joves a jornada completa. L’atenció al recurs és de 24 hores els 365 dies de l’any,
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sense que això comporti la presència continuada per part de l’educador. Aquesta presència ha de ser flexible,
atenent a l’organització horària de cada jove, segons els criteris que s’especifiquen, i en funció de la necessitat
d’intervenció en el funcionament quotidià i el tipus d’activitat formativa o laboral dels joves. En definitiva, la
presència de l’educador/a ve marcada per les característiques del jovent que el projecte de l’habitatge recull.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’organigrama dels pisos assistits per a joves adolescents de 16 a 18 anys ve regulada en el marc normatiu
vigent del servei, que conté el Programa marc de centres, i determina la seva implantació, aprovat per la
Directriu general 5/2016, de 4 de novembre, del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a què
es va donar publicitat mitjançant la Resolució TSF/203/2017, de 7 de febrer, publicada al DOGC núm. 7309, de
15 de febrer de 2017, i el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials
2010-2011.

4.2 Recursos humans

L’entitat ha de garantir que el pis disposi del personal necessari per garantir l’atenció correcta dels joves
residents de manera continuada les 24 hores del dia de tots els dies de l’any.

Per tal de calcular la ràtio d’educadors de què ha de disposar el pis, cal tenir en compte la jornada laboral
establerta, d’acord amb el Conveni Col·lectiu d’aplicació vigent. La ràtio de personal s’estableix en el Decret
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis, i que estableix que per al servei de pis
assistit per a joves adolescents de 16 a 18 anys hi ha d’haver un/a director/a responsable per cada pis assistit
i un/a educador/a social permanent.

El personal d’atenció directa (equip educatiu i direcció) no pot ser subcontractat. Els serveis substitutoris de la
llar, bugaderia, cuina i neteja s’han de proveir amb el personal que no presti serveis d’atenció directa, sens
perjudici de la col·laboració que pugui portar a terme en aquests àmbits el personal d’atenció directa.

En concret, el Programa marc dels centres residencials defineix les característiques i requisits de l’estructura i
organigrama dels pisos assistits.

4.2.1 Equip professional necessari:

a) Director/a o coordinador/a: preferentment, educador/a social, a jornada completa, que ha d’assumir les
funcions que estableix la legislació vigent quant a les responsabilitats de les guardes dels menors i que, en
darrera instància, ha de decidir sobre les qüestions que facin referència als menors. Ha de tenir la titulació de
llicenciatura o diplomatura universitària, preferentment en pedagogia, psicologia o educació social, i ha de tenir
experiència en infància i adolescència en situació de desprotecció i/o alt risc social.

La direcció ha d’assumir funcions i responsabilitats bàsiques de la funció directiva: responsabilitat de l’acció
pedagògica, terapèutica i formativa, gestió de recursos humans, representació i lideratge. Les funcions
específiques es detallen en el document “Perfil professional del responsable de centre residencial d’acció
educativa i centre d’acolliment”, aprovat el 27 de novembre de 1998 pel Comitè d’Expertes i Experts en
Formació en l’Àmbit de l’Acció Social, i s’han de definir detalladament en el projecte educatiu de centre i estar
regulades en el Reglament de règim intern. El perfil professional del responsable de centre residencial es pot
consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b) La persona educadora referent de l’habitatge és el professional específic que realitza el treball educatiu amb
cada jove i dissenya el seu PTI.

Té la funció d’acompanyar els joves durant el procés de creixement personal i durant l’estada al pis. El seu
objectiu, com a professional, és permetre que els joves puguin tenir, a més de la seva oportunitat, la llibertat
de formar-se segons els seus interessos i les seves capacitats, en un entorn no uniformat, que potenciï la
persona per damunt del grup.

Ha de tenir titulació universitària de diplomatura o grau en Educació Social o estar habilitat pel Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. En el procés de selecció, s’ha de tenir en compte, a més de la
titulació, l’experiència prèvia en l’àmbit de l’acolliment residencial.

Les seves funcions són les que es detallen en el document “Perfil professional de l’educador/a social en els
centres residencials d’acció educativa i centres d’acollida”, aprovat pel Comitè d’Expertes i Experts en Formació
en l’Àmbit de l’Acció Social, el 14 d’octubre de 2005, i han d’estar definides en el projecte de centre i regulades
en el Reglament de règim intern. El perfil professional de la persona educadora del centre residencial es pot
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consultar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

e) Personal d’administració i serveis

Cada centre residencial ha de comptar amb el personal d’administració i serveis generals (cuina, neteja,
manteniment, etc.) necessari, en funció dels programes que dugui a terme i de la seva dimensió i estructura

4.2.2 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al pis assistit per a joves més grans de 18 anys es duu a terme
d’acord amb la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que
disposa la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on
resideixen infants i adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Es fa constar que s’articula mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat legalment
registrades. No s’admeten col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries, en cap cas, poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del pis assistit i han de ser supervisades per l’entitat
contractista.

b) Persones en pràctiques

Els pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques
universitàries procedents de formacions relacionades (educadors socials). Aquesta col·laboració ha
d’emmarcar-se dins del corresponent Conveni signat entre la Universitat i l’entitat que gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel professional que es defineix com a responsable
de l’alumne, que ha de ser un professional del pis assistit. En cap cas, els alumnes en pràctiques poden fer-se
càrrec de la gestió ni de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients de les persones joves residents al pis ni extreure cap document.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema Català de Protecció de la Infància i l’Adolescència, aprovada per la DGAIA.

L’entitat ha de comunicar a la DGAIA les dades personals dels alumnes en pràctiques, el perfil professional,
l’horari de les pràctiques, el tutor responsable i la seva disponibilitat horària, el plantejament inicial del
projecte, la tipologia de les activitats que cal realitzar dins del pla de pràctiques i el disseny del programa
d’intervenció, per donar resposta a les necessitats que es detectin al pis assistit en què es duu a terme el
pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

Els criteris de funcionament dels pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys es troba detallat en la Directriu
general 5/2016, de 4 de novembre, del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Per al correcte desenvolupament i execució del servei que es proveeix, l’entitat ha de:

a) Responsabilitzar-se de les incorporacions i derivacions dels nois i noies, així com dels seus processos
educatius, assumint-ne la guarda per delegació de la DGAIA.

b) Informar del funcionament del projecte a cada jove i de la temporalitat del recurs.

c) Recollir la informació general sobre els joves per poder-los oferir una atenció més adequada.

d) Observar la conducta del jove i incidir sobre els seus hàbits mentre duri la seva atenció.

e) Orientar individualment els joves i fomentar-ne la integració i convivència en els grups socials en què es
relacionen.

f) Elaborar i avaluar el Projecte d’autonomia individualitzat de cada jove i enviar-lo a l’òrgan responsable de la
DGAIA.

g) Motivar-los perquè participin activament en el seu Projecte d’autonomia.

h) Emprar els recursos interiors i exteriors per tal de treballar les habilitats necessàries per a la total inserció
sociolaboral de les persones usuàries.
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i) Fer que compleixin les normes de funcionament del servei.

j) Mantenir una presència activa i constant, i intervenir per solucionar les situacions conflictives que es
produeixin amb una finalitat educativa, tot adoptant les decisions que creguin oportunes.

k) Proporcionar un àmbit acollidor i tranquil que afavoreixi la seva seguretat.

l) Acompanyar-los en les gestions que calgui.

m) Informar a l’òrgan responsable de la DGAIA de les incidències rellevants que s’observin durant el temps de
vigència del concert.

n) Col·laborar amb l’òrgan responsable de la DGAIA en la coordinació de les gestions necessàries per a
l’atenció dels joves.

6 Sistema d’informació individualitzat

En el moment de rebre una proposta de derivació a recurs d’habitatge d’una persona jove, s’obre el seu
dossier, el qual es compon de tots els documents que se’n disposen i dels externs que amb el temps es vagin
elaborant.

Aquesta documentació ha d’estar protegida d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades
personals, per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient ha de permetre la continuïtat de l’atenció durant la seva estada al recurs, i també ha de facilitar el
traspàs de la informació en cas que es produeixi un canvi en les persones referents que atenen la persona jove
o que es produeixi alguna modificació en la prestació del servei d’habitatge, sense que comporti discontinuïtat
en el seguiment educatiu del seu procés.

Específicament, a títol enunciatiu i, com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de l’infant i
l’adolescent al centre són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’infant i adolescent.

c) Familiar: síntesis d’avaluació, informe de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, entre d’altres.

e)Tutorial: PEI, registre de tutories, ITSE, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de
visites familiars, entre d’altres.

f) Psicopedagogia: informe psicològic, escolar, resolució i dictamen tècnic facultatiu del CAD, si escau, entre
d’altres

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, entre d’altres.

7 Descripció estructural

Les condicions físiques, materials i arquitectòniques dels pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys han
d’adaptar-se a la normativa vigent que correspongui.

Quant a l’estructura de l’edifici es recomana que, independentment que sigui un pis o una casa, no tingui
elements diferencials en relació amb els altres edificis de l’entorn, ni elements identificatius d’edifici
institucional.

D’acord a la planificació per donar la cobertura territorial prevista, l’habitatge ha d’estar ubicat en un entorn
que disposi dels recursos necessaris per desenvolupar l’acció educativa i la integració social i laboral.
Preferentment, en escales de veïns en barris normalitzats.

L’habitatge ha de disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent i mantenir un bon estat de conservació.

La distribució de les estances ha de respondre a les d’una llar ordinària: cuina, habitacions, menjador, sala,
bany. El jove ha de disposar d’un espai personal i individual que li permeti tenir intimitat, i uns espais comuns
que afavoreixi la convivència amb altres joves. Cada jove ha de disposar, preferentment, a la seva habitació,
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d’un llit individual, un armari amb espai suficient per guardar els seus objectes personals, una tauleta de nit i
una taula d’estudi.

L’habitatge és d’ús exclusiu per als joves, i no es compatibilitza amb l’ús d’espais administratius o d’altre tipus
per part de l’entitat gestora.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals i en relació amb el servei

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància, així com la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19 d’octubre de
2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret Internacional
Privat.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques que han de tenir els instruments tècnics específics
dels pisos assistits per a joves adolescents de 16 a 18 anys, pel que fa a la resposta institucional com a servei
i els instruments per al treball individual amb les persones joves ateses, d’acord amb el que es preveu en
aquest annex.

8.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA el Projecte educatiu
del pis assistit per a joves adolescents de 16 a 18 anys, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la
DGAIA. També han de ser aprovades les seves modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan
competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes des del requeriment.

8.1.5 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de DGAIA, l’RRI del pis assistit,
que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
des del requeriment.

8.1.6 L’entitat, durant el primer semestre de l’any, mentre duri l’execució del servei, ha de trametre al
responsable de la DGAIA la Programació anual del pis assistit, així com el pressupost econòmic previst.

8.1.7 L’entitat, a petició del responsable de la DGAIA, ha de trametre la memòria tècnica anual del pis assistit.
També ha de lliurar una auditoria econòmica, amb justificació de les despeses directes i indirectes de la
prestació del servei de l’any anterior, els costos de la qual els ha d’assumir l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del pis assistit, al responsable de la DGAIA, dins dels
terminis i la periodicitat que s’estableix en aquesta Ordre, el pla de treball individual (PTI) de cada jove.

8.1.9 L’entitat ha de trametre al responsable de la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat establerta en
aquesta Odre, les corresponents revisions del pla de treball Individual (PTI) de cada jove.

8.1.10 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, que no s’especifiquen en aquest annex, que constin en el
Programa marc de pisos per a joves adolescents de 16 a 18 anys en els termes que resultin d’aplicació.

8.1.11 L’entitat, mitjançant la direcció o el personal educatiu de l’habitatge, ha de comunicar immediatament a
la DGAIA totes i cadascuna de les incidències d’interès relatives a les persones joves, i també ha de
subministrar tota la informació i documentació necessària.

8.1.12 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als infants i/o
adolescents. Aquesta supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del pis, i també
ha de subministrar tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències que es
determinen en la normativa vigent en matèria de serveis socials.

8.1.13 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que han d’estar a disposició dels
usuaris o de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a les
persones joves les adreces i telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges, on es poden adreçar en cas de
queixes.
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8.1.14 Els impresos que s’utilitzin al pis assistit per a joves adolescents de 16 a 18 anys, i la seva retolació
interior i exterior, han de ser en llengua catalana, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística. En concret, l’entitat contractista ha d’emprar normalment la llengua catalana en les actuacions i la
documentació interna, en la retolació, en les comunicacions per megafonia i, a la vegada, ha d’emprar també el
català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit
lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents de tràfic mercantil o de caràcter administratiu,
sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si així ho demanen.

8.1.15 L’habitatge amb serveis comuns ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix
normativa vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, 11 d’octubre, pel qual s’aprova la
Cartera de serveis socials 2010-2011, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials; el Decret 2/1997, de
7 de gener, en la seva part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 37/1991,
sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, modificada per la Llei 14/2010, dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.16 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança, amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes que es detectin en la prestació d’aquest servei.

8.1.17 L’entitat ha de facilitar, en tot moment, l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.18 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials, i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.19 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers, per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment del imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica, per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions.
Té consideració de tercer, en la pòlissa contractada, qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat,
prenedora de l’assegurança i, també, l’entitat assegurada. Així mateix, tenen la consideració de tercers les
persones joves residents que es causin danys entre elles, així com els treballadors de l’entitat, pels danys
causats entre ells o per les persones joves residents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb una entitat de
reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament, a través del Servei d’Inspecció i
Registre ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de comprovar-ne
l’abast de la cobertura i la permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al responsable de la
DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en el termini màxim
d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.20 Són de compliment obligatori per l’entitat, les instruccions, circulars o protocols que es pengin al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.21 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan així li requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre, acreditativa de la condició d’entitat proveïdora del Sistema Públic de Serveis Socials de
Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.22 L’entitat ha de disposar de la solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons
propis positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior.

8.1.23 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb allò que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior o inferior.
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8.2 Obligacions referides a l’edifici i instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir el pis assistit per a persones joves d’entre 16 i 18 anys, que aporta la
mateixa entitat, en bones condicions d’ús i conservació, i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir el pis, les instal·lacions, els
aparells i altres elements, en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal tècnic i educatiu del pis assistit ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures
inherents a la seva qualitat d’empresària, i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de
Seguretat Social, sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del pis, per la qual cosa ha de controlar i decidir allò que sigui més convenient en
cas d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin, per calcular la ràtio del personal, que, com a mínim, ha de donar compliment al que
disposa la Cartera de serveis socials de regulació del Sistema Català de Serveis Socials vigent.

8.3.4 Els horaris del personal educatiu han de distribuir-se de manera que ofereixin una atenció les 24 hores
del dia, els 365 de l’any.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el personal i de les corresponents activitats de reciclatge,
sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA, als quals aquests professionals tinguin accés.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del pis i l’horari estàndard de cada professional. Posteriorment, cada sis mesos
–o sempre que ho sol·liciti la DGAIA–, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o document equivalent
corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a l’equipament
social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de prestar una relació
de les persones que treballen al centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament a la persona responsable de la DGAIA de les altes i les baixes del
personal, tant de serveis com de l’equip educatiu, així com de les seves substitucions. Quan s’escaigui, ha
d’acreditar la titulació exigida del substitut.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions del personal educatiu, mantenint sempre la ràtio
corresponent, tots els dies de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos de les persones
joves, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

8.3.9 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua, per als professionals del pis
assistit, en els diferents àmbits d’actuació.

8.3.10 L’entitat, a requeriment de la DGAIA, ha de separar, de l’atenció directa dels infants i adolescents, els
professionals (equip educatiu, equip tècnic i direcció, personal de serveis) del centre i la resta de personal
voluntari i en pràctiques, en el termini màxim de 24 hores des de la notificació, quan aquesta valori, encara
que sigui preventivament, d’acord amb l’interès superior de l’infant i adolescent, que pot comportar un risc per
al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

Els possibles costos íntegres que es derivin d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

8.3.11 L’entitat ha de complir els requisits que s’estableixen en aquesta Ordre, així com en la resta de
normativa vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al pis assistit.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha d’abonar, per a
la prestació del servei, s’ha de fixar en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials, a partir d’un
mòdul base residencial variable per dia/jove i un mòdul fix mèdic educatiu mensual/jove.

Les necessitats educatives i sanitàries dels infants/adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius que ofereixen les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a part

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.2020195/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



del mòdul base, només s’ha de tramitar en els casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents
del Departament.

L’entitat proveïdora no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada per part dels
usuaris del centre.

9.2 Supòsits especials

Els supòsits especials tenen el tractament següent:

a) Places no ocupades. De les places no ocupades s’ha de pagar el 80% del mòdul. Si un pis amb plaça no
ocupada rebutja una proposta d’ingrés feta per la DGAIA, i que segons la proposta de l’equip tècnic competent
correspon a la seva tipologia, comporta el no pagament de les places no ocupades a partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura ha de ser comunicada per document signat del cap del Servei d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència del Servei Territorial corresponent al territori on hi hagi el recurs.

b) Places sobreocupades. Si el Departament es veu en l’obligació d’ampliar, per circumstàncies excepcionals, el
nombre de menors, i això dona lloc a una situació d’excés d’ocupació, la DGAIA ha de tramitar la resolució de
pagament que correspongui per regularitzar aquestes sobreocupacions. Les places sobreocupades s’han de
pagar en la quantitat del 30% del mòdul, fins al límit màxim que s’estableix en la normativa vigent del registre
de serveis socials.

No s’han de pagar sobreocupacions, fora dels casos excepcionals per autorització de la Direcció de la DGAIA,
amb informe previ del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Servei Territorial competent, tret que
instruccions o circulars internes de funcionament estableixin procediments diferents.

c) Si un adolescent acollit és ingressat en un centre de justícia juvenil s’ha de pagar el 80% del mòdul, mentre
es mantingui la reserva de plaça (amb un màxim de 30 dies). A partir d’aquest moment, es considera plaça no
ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com a guardador.

d) En el cas d’escapoliment, s’ha de pagar el 100% de la plaça els primers 30 dies, mentre es manté la reserva
de la plaça. A partir d’aquest moment, es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre
continuaria formalment com a guardador. Quan es localitzi l’infant o l’adolescent, s’ha de valorar ingressar-lo
al pis d’origen (si hi ha plaça i és convenient per a aquest infant o adolescent) o fer resolució administrativa i
canviar de centre.

e) Si l’adolescent és atès en un centre sanitari (hospital, unitat de salut mental d’aguts) s’ha de pagar el mòdul
que s’estableix per a la plaça. A partir dels 30 dies d’estada en el centre sanitari no s’ha d’abonar cap import, si
no és que l’hospital reclama la presència continuada d’un acompanyant amb l’infant. A partir d’aquest moment,
es considera plaça no ocupada subjecta al règim general, però el centre continuaria formalment com a
guardador. En casos excepcionals, si el centre assoleix la plena ocupació, amb autorització del/de la director/a
general, i amb informe previ del Servei Territorial competent, es pot pagar com a sobreocupació al 30%.

Els percentatges que s’esmenten en els punts anteriors poden ser modificats mitjançant el procediment
corresponent.

9.3 Facturació

El sistema de facturació és el que determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 16

Condicions d’execució, en règim de gestió delegada, del servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys

1. Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys és un servei d’habitatge temporal destinat a joves
d’entre 18 i 21 anys, extutelats, sense recursos propis ni familiars, que en arribar a la majoria d’edat surten de
les institucions o famílies on han estat acollits.
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Amb caràcter general, s’atenen com a màxim 4 joves per pis amb el suport de l’educador/a referent amb la
dedicació que es preveu a la normativa vigent (1 educador amb atenció de 24 hores els 365 dies de l’any,
sense que això comporti la presència de la persona educadora continuada.)

Persones destinatàries

Persones joves d’entre 18 i 21 anys, que han arribat a la majoria d’edat tutelades per l’administració
competent en l’àmbit de Catalunya i no disposen de recursos propis ni familiars per poder desenvolupar un
projecte personal d’autonomia i emancipació amb garanties d’èxit.

Objectius

L’objectiu dels pisos assistits són prevenir i/o pal·liar la situació de risc en què es troben aquests joves majors
d’edat, per tal d’afavorir el seu procés d’emancipació i procurar la seva integració sociolaboral, fent de pont
entre el recurs institucional i la plena autonomia personal.

Aquest objectiu es concreta a:

a) Acompanyar en el desenvolupament del procés d’emancipació dels joves.

b) Facilitar el desenvolupament d’autonomia dels joves.

c) Assessorar els joves en el disseny i construcció del propi projecte d’emancipació.

d) Maximitzar les possibilitats d’emancipació mitjançant la progressiva construcció de l’autonomia dels joves en
totes les àrees i en relació amb les seves fites, mitjançant l’acompanyament en l’assoliment per part del jove
dels objectius que proposa el seu pla de treball.

2 Funcions

Oferir un habitatge alternatiu temporal amb acompanyament educatiu per facilitar el procés d’assoliment de la
seva autonomia personal. Aquestes funcions es concreten a potenciar una educació integral pel que fa a l’àmbit
personal, relacional, laboral, formatiu i de gestió econòmica i tenir cobertes les necessitats habitacionals.

3 Organització

L’organització del servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys extutelats és la que es descriu a
continuació.

3.1 Instruments tècnics específics del pis assistit per a joves més grans de 18 anys extutelats

a) Projecte educatiu del servei

Cada pis té el seu propi projecte educatiu, on es defineixen les particularitats territorials, infraestructurals,
d’entorn i característiques pròpies de cada habitatge, d’acord amb les directrius, guies i els projecte marc de
l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (d’ara endavant, DGAIA).

b) Reglament de règim intern (RRI)

Cada habitatge ha de tenir el seu propi RRI, on s’ha de recollir el conjunt de criteris i normes que n’asseguren
la bona organització i el bon funcionament en tots els aspectes, d’acord amb l’RRI marc de l’ASJTET.

c) Programació anual

La programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen les
accions que ha de desenvolupar el servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys extutelats al llarg
d’un any, temporalitzant els objectius i fent operatives les accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a
l’ASJTET perquè la valori durant el primer trimestre de l’any, on també s’ha d’incloure el pressupost econòmic
previst.

d) Memòria anual
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La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. Si l’òrgan competent de la DGAIA ho sol·licita, també ha d’incloure la memòria econòmica i/o
auditoria. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta
memòria ha d’incloure indicadors que permetin l’avaluació general del servei.

Conté una síntesi del desenvolupament del projecte, seguint la programació anual i el projecte educatiu durant
l’any en qüestió, així com els resultats avaluats per l’equip educatiu.

3.2 Instruments tècnics pel que fa al treball directe amb les persones joves

Els elements tècnics per portar a terme aquesta tasca són:

a) El pla de treball individual (PTI).

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI).

c) El comunicat d’incidències.

d) La compareixença.

a) El pla de treball individual (PTI) és el document imprescindible on han de constar els compromisos de la
persona jove i de l’Administració per fer possible el Programa de suport a l’emancipació i a l’autonomia i a les
prestacions que s’hi inclouen i a què pugui tenir dret.

La persona jove ha de signar un únic pla de treball individual que s’ha de revisar periòdicament i s’ha
d’actualitzar, com a mínim, semestralment.

El pla de treball individual s’estructura en diferents àmbits: habitatge, laboral, formatiu, jurídic, vida
quotidiana, gestió econòmica, salut, socioeducatiu i familiar. Ha de fixar els objectius i els compromisos, les
activitats previstes, el període d’execució, els criteris i indicadors d’avaluació d’assoliment, periòdics o finals, i
s’hi ha d’identificar el professional/tècnic corresponent a cada àmbit o recurs.

En el pla de treball individual de cada persona jove cal identificar, a més, el o la professional de cada àmbit o
recurs on participi el jove, que ha de portar a terme les observacions i constatacions de l’acompliment dels
acords que s’han pres i que contenen cadascun dels àmbits.

El o la professional corresponent de cada àmbit o recurs ha de fer constar en informes periòdics, com a mínim,
semestrals, l’evolució del procés d’autonomia personal.

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI) han d’incloure l’assoliment dels objectius, el
respecte als compromisos i el grau d’implicació del jove en les activitats programades. S’han de recollir els
indicadors d’avaluació directament relacionats amb cada criteri, per tal de detallar-ne l’assoliment, i s’ha de fer
constar l’actualització dels objectius que cal treballar.

D’acord amb l’avaluació corresponent del pla de treball individual, l’òrgan competent pot prorrogar, modificar o
extingir la prestació de servei d’habitatge.

c) Comunicat d’incidències. Cal comunicar els incidents greus i/o incidències sanitàries urgents al referent
tècnic de l’ASJTET. S’ha d’exposar l’incident i la relació dels fets, les intervencions que s’han dut a terme i
l’avaluació, seguint els criteris de l’ASJTET.

d) Compareixença. En qualsevol moment, la persona jove pot demanar fer una compareixença per escrit al seu
referent educatiu o referent tècnic de l’ASJTET.

3.3 Organització de la participació i la dinàmica de les persones joves als pisos assistits per a més grans de 18
anys

   f) La tutoria

   g) Espais d’intervenció grupal

a) La tutoria és l’acció amb intenció educativa que realitza l’educador referent. Aquesta acció sempre passa pel
diàleg. És un mitjà per a la comunicació i, a la vegada, permet una observació del jove per concretar la seva
evolució, per verificar l’avanç en el seu projecte individualitzat, per detectar necessitats i atendre-les en el
moment oportú i de forma adequada.

La tutoria ha de permetre el treball de la norma, de les pautes contractuals i de les gestions administratives
que siguin necessàries per assolir la finalitat del projecte individualitzat i del projecte del pis; ha de possibilitar
al màxim la capacitat d’autonomia del jove.
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b) Els espais d’intervenció grupal als pisos assistits per a persones joves més grans de 18 anys extutelades
han de permetre la manifestació d’opinions i recollida de propostes, la participació i avaluació de les normes de
convivència i la presa de decisions, planificació i gestió de la vida quotidiana del pis.

3.4 Criteris dels horaris generals del servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys

L’organització horària del servei de pis assistit per a joves de més de 18 anys es defineix en funció de les
necessitats i el projecte personal dels joves residents. En aquest sentit, ha de ser prou flexible com per
adaptar-se al procés de cada jove, respectant els horaris de la planificació temporal del/la jove, en funció de
les seves responsabilitats diàries i organització de la vida quotidiana.

En aquest sentit, el jove defineix i elabora la seva pròpia planificació diària, establint un horari personalitzat en
funció del seu procés, les seves necessitats i l’acompliment del pla de treball establert, i compta també amb el
suport de l’acompanyament educatiu que ofereix el recurs.

En aquesta planificació, s’ha de tenir en compte:

a) El temps que es dedica al descans, higiene, alimentació.

b) L’assistència a recursos formatius/assistència al lloc de treball.

c) El temps que s’empra per realitzar activitats que es derivin de l’organització de la vida autònoma (tasques
domèstiques, elaboració d’àpats, manteniment de la neteja i ordre de l’habitatge, compres periòdiques, etc.)

d) El temps que s’empra per realitzar gestions puntuals fora de l’habitatge.

e) L’organització del temps que s’empra en el lleure.

f) L’organització del temps que es dedica a l’espai de tutoria o a realitzar assemblees de pis.

Pel que fa a la dedicació horària de la persona educadora referent del recurs, la normativa vigent estableix 1
educador/a per a cada 4 joves a jornada completa. L’atenció al recurs és de 24 hores els 365 dies de l’any,
sense que això comporti la presència continuada per part de l’educador. Aquesta presència ha de ser flexible,
atenent a l’organització horària de cada jove, segons els criteris especificats, i en funció de la necessitat
d’intervenció en el funcionament quotidià i el tipus d’activitat formativa o laboral dels joves. En definitiva, la
presència de l’educador/a ve marcada per les característiques del jovent que el projecte de l’habitatge recull.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’organigrama dels pisos assistits segueix els criteris fixats en les directrius, guies i projecte marc de l’ASJTET.

4.2 Recursos humans

Per a la prestació del servei, l’entitat proveïdora ha de destinar el personal necessari per al desenvolupament
de les obligacions que es descriuen en aquest annex i els objectius que s’estableixen.

L’entitat ha de garantir que el pis disposi del personal necessari per garantir l’atenció correcta dels joves
residents de manera continuada les 24 hores del dia de tots els dies de l’any.

Per tal de calcular la ràtio d’educadors de què ha de disposar el pis, cal tenir en compte la jornada laboral
establerta d’acord amb el Conveni col·lectiu d’aplicació vigent. La ràtio de personal s’estableix en el Decret
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis, i que estableix que per al servei de pis
assistit per a joves de més de 18 anys hi ha d’haver un educador/a responsable per pis.

Els recursos d’habitatge tenen un caràcter mixt, per tant, no es fa distinció de gènere dins el mateix recurs.

4.2.1 Equip professional necessari

Director/a o coordinador/a: preferentment educador/a social amb experiència en l’àmbit de la infància i
adolescència en risc. La seva existència o no està vinculada al nombre de pisos assistits per a més grans de 18
anys que gestionen com a entitat.

Persona educadora referent de l’habitatge. És el professional específic, que té la formació universitària de
diplomatura o grau en educació social o està habilitat pel Col·legi professional, amb una experiència mínima de
dos anys en l’àmbit de l’atenció a l’adolescència, que realitza el treball educatiu amb els joves i dissenya el seu
PTI.
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Té la funció d’acompanyar els joves durant el procés de creixement personal i durant l’estada al pis. El seu
objectiu, com a professional, és permetre que els joves puguin tenir, a més de la seva oportunitat, la llibertat
de formar-se segons els seus interessos i les seves capacitats, en un entorn no uniformat, que potenciï la
persona per damunt del grup.

Amb caràcter general, les seves tasques principals són les d’efectuar l’acollida dels joves, proporcionar-los
atenció personalitzada, informació i orientació, donar resposta a les seves necessitats i resoldre els eventuals
conflictes ordinaris que es puguin produir, participar en la recollida de dades per a l’elaboració dels plans de
treball individualitzats de cada jove i dur a terme les activitats planificades.

Segons defineix la Cartera de serveis socials, la ràtio de professionals per població atesa al pis assistit és d’1
educador/a social responsable per pis, per a una mitjana de 4 persones usuàries per pis assistit.

La presència de l’educador/a està repartida de forma variable en funció de les característiques dels joves
residents, les relacions que es poden establir entre ells, la necessitat d’intervenció en el funcionament quotidià
i el tipus d’activitat formativa o laboral dels joves.

El personal ha de dependre orgànicament de l’entitat proveïdora, la qual té tots els drets i deures inherents a la
seva qualitat d’empresària, i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat
Social, sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

L’entitat proveïdora s’ha d’encarregar de la formació de tot el seu personal i de les corresponents activitats de
reciclatge, per tal que puguin desenvolupar, d’acord amb la normativa vigent, les actuacions corresponent al
servei objecte d’aquest contracte. S’ha de valorar que el personal tingui formació específica en àmbits
relacionats amb l’atenció a la infància i l’adolescència.

4.2.2 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al pis assistit per a joves més grans de 18 anys es duu a terme
d’acord amb la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que
disposa la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on
resideixen infants i adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

Es fa constar que s’articula mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat legalment
registrades. No s’admeten col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries, en cap cas, poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del pis assistit i han de ser supervisades per l’entitat
contractista.

b) Persones en pràctiques

Els pisos assistits per a més grans de 18 anys poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques
universitàries procedents de formacions relacionades (educadors socials).

Aquesta col·laboració ha d’emmarcar-se dins del corresponent conveni signat entre la universitat i l’entitat que
gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel professional que es defineix com a responsable
de l’alumne, que ha de ser un professional del pis assistit. En cap cas els alumnes en pràctiques poden fer-se
càrrec de la gestió ni de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als
expedients de les persones joves residents al pis ni extreure cap document.

L’entitat proveïdora ha de comunicar al responsable de la DGAIA les dades personals dels alumnes en
pràctiques, el perfil professional, l’horari de les pràctiques, el tutor responsable i la seva disponibilitat horària,
el plantejament inicial del projecte, la tipologia de les activitats que cal realitzar dins del pla de pràctiques i el
disseny del programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats que es detectin al pis assistit en què es
duu a terme el pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

Els criteris de funcionament dels pisos assistits per a més grans de 18 anys es troba detallat en el projecte
marc de pisos assistits de l’ASJTET. Els pisos assistits han d’acomplir els principis generals, metodològics i els
principis per a l’acció socioeducativa que recull aquest Projecte marc.
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L’entitat es compromet a atendre al pis assistit per a joves de més de 18 anys extutelats les persones joves
extutelades derivades des de l’ASJTET, atenent als criteris d’admissió que defineix la Directriu general 3/2016,
de 6 d’octubre, de la DGAIA, sobre el procediment de concessió de prestacions de serveis d’habitatge
atorgades a persones joves majors d’edat o emancipades, d’acord amb el programa d’autonomia personal
concertat amb l’ASJTET.

L’ASJTET ha d’aportar a l’entitat gestora la informació escrita per a la planificació de la tasca que es
desenvolupa des del pis en els diferents àmbits d’intervenció, per gestionar-la i avaluar-la (projecte del pis,
reglament de règim intern, programació i memòria anual, entre d’altres). També aporta tota la informació
escrita que els professionals del pis utilitzen com a suport per fer la seva tasca educativa amb els joves que
atenen (pla de treball individualitzat, informes, etc.). La revisió dels plans de treball individualitzats es duu a
terme amb una periodicitat, com a mínim, semestral, sens perjudici de dur a terme altres revisions puntuals
quan ho requereixi alguna modificació dins del procés del jove.

La implementació del sistema d’avaluació de l’ASJTET comporta també l’avaluació del grau d’assoliment dels
objectius programats en els PTI, mitjançant un sistema d’indicadors. Aquest mateix sistema d’avaluació preveu
la recollida de totes les incidències significatives i informacions generals rellevants en relació amb el procés de
cada jove durant la seva estada en el recurs d’habitatge.

L’ASJTET ha de fer el seguiment tècnic de la tasca educativa desenvolupada des del pis, tant mitjançant la
revisió de la documentació aportada en relació amb el procés del jove com mitjançant els contactes directes
amb els professionals del pis, amb reunions, visites i intercanvis. En alguns casos, també és necessària la
relació amb els usuaris del recurs, l’observació de la resolució dels conflictes, la participació dels joves en la
vida quotidiana de l’habitatge i en la comunitat, entre d’altres.

Les causes de suspensió i/o extinció de la prestació de servei d’habitatge també són objecte de regulació per la
Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, sobre procediment de concessió de les prestacions de servei
d’habitatge atorgades a persones joves extutelades majors d’edat o emancipades, d’acord amb el programa
d’autonomia personal concertat amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.

5.1 Línies d’intervenció dels pisos assistits per a més grans de 18 anys

L’objectiu final de la intervenció educativa i el suport ofert des del recurs de pis assistit és l’emancipació de les
persones joves mitjançant l’adquisició progressiva de nivells d’autonomia que els permetin mobilitzar les
estratègies adequades per afrontar situacions pròpies de la vida en la societat actual.

L’emancipació és una conseqüència de l’adquisició i entrenament de l’autonomia i la responsabilitat, mitjançant
l’autogestió i l’acompanyament dels professionals.

Emancipar-se com a ciutadans significa decidir plenament i amb autonomia i independència la pròpia
trajectòria vital.

Es concreta en la consecució dels objectius generals següents:

a) Aconseguir la integració en el context d’un habitatge autònom, en una feina que li permeti la seva
independència econòmica i en una xarxa social de suport, tant informal com formal.

b) Assolir el màxim desenvolupament possible en aspectes de salut i benestar, afectius i motivacionals, així
com en habilitats socials i d’autonomia personal que li permetin integrar-se amb més facilitat en els contexts
socials, formatius, laborables i comunitaris.

5.2 Eixos transversals del pis assistit per a més grans de 18 anys

Les competències són les eines clau per al desenvolupament i millora de l’autonomia i, en conseqüència, les
que faciliten la situació d’emancipació.

Són els factors sobre els quals es treballa en el procés de desenvolupament d’autonomia per a l’emancipació,
és a dir, els que els i les joves han de desenvolupar durant la seva estada al pis d’autonomia, amb
l’acompanyament de professionals.

Les competències que ha de treballar el jove dins el procés d’emancipació, i que es recullen en el pla de treball
individual de les persones joves, s’engloben dins els següents àmbits o àrees:

a) Àrea cognitiva/intel·lectual: inclou des d’habilitats cognitives fins a habilitats relacionades amb
aprenentatges formatius que tenen també una aplicació directa en la vida personal. Els continguts es centren
en l’adquisició d’habilitats acadèmiques i extraacadèmiques funcionals en termes de vida independent. Es
correspon amb les competències pròpies de l’educació secundària obligatòria (comunicació lingüística,
matemàtica, social i ciutadana, coneixement i interacció amb l’entorn, autonomia i iniciativa personal), i
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l’educació postobligatòria en competències de capacitació professional.

b) Àrea emocional/relacional: es tracta d’organitzar i estructurar les pròpies emocions i la interacció amb la
resta. Les competències pretenen que els joves identifiquin, expressin i gestionin els fenòmens afectius i
relacionals: gestió de les emocions, perspectiva de gènere, relació interpersonal, comunicació relacional i
social, resolució de conflictes, pèrdues, construcció de la pròpia afectivitat, etc.

c) Àrea instrumental: s’hi inclouen continguts referents al coneixement i gestió d’aspectes funcionals i
instrumentals com l’habitatge, qüestions administratives, legals o econòmiques. Així com altres competències
transversals que tenen a veure amb l’organització i control d’un mateix i la influència que això té amb la seva
relació amb l’entorn: gestió del temps i organització de la feina, coneixement de la xarxa de recursos, entre
d’altres.

d) Àrea laboral: inclou els coneixements, capacitats i habilitats per al desenvolupament del projecte
professional, tenint en compte variables que van des del coneixement del mercat laboral fins al manteniment
del lloc de treball. Es desenvolupen competències per a la inserció laboral: definició del projecte professional,
responsabilitat laboral, accés al mercat de treball i manteniment de l’ocupació.

e) Àrea de desenvolupament físic i salut: són les competències relacionades amb el manteniment de la salut, i
fan referència als aspectes biològics, psicològics i socials. Es recullen tots aquests aspectes que fan referència
al manteniment de la qualitat de vida, identificant de forma adient les situacions de risc que poden ocasionar
perill o deteriorar la pròpia conservació i qualitat de vida, actuant-hi a sobre: coneixement i gestió d’hàbits
saludables, gestió de recursos sanitaris, etc.

El procés del jove en el desenvolupament del seu pla competencial està mediatitzat, dins el marc d’intervenció
que ofereix el servei de pis assistit per a més grans de 18 anys, pels eixos transversals següents:

a) Acompanyament educatiu per part de l’equip professional.

b) Participació i implicació de les persones joves ateses en el disseny del pla de treball, presa de decisions,
intervenció educativa.

c) Participació dels serveis especialitzats complementaris oferts per l’ASJTET, amb incidència dins d’àmbits
específics: econòmic (prestació social de caràcter econòmic, beques, rendiments del treball, etc.), suport
jurídic, suport psicològic, recursos de formació i inserció sociolaboral.

d) Temporalitat: és un recurs limitat en el temps i, com a màxim, fins als 21 anys, i la mínima imprescindible
que permeti aconseguir els objectius que el jove s’ha plantejat.

e) Treball en xarxa. S’han d’integrar recursos formatius, serveis comunitaris i de lleure, serveis mèdics i
terapèutics, els serveis socials bàsics, etc.

6 Sistema d’informació individualitzat

En el moment de rebre una proposta de derivació a recurs d’habitatge d’una persona jove, s’obre el seu
dossier, el qual es compon de tots els documents que se’n disposen i dels externs que amb el temps es vagin
elaborant.

Aquesta documentació ha d’estar protegida d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades
personals, per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient ha de permetre la continuïtat de l’atenció durant la seva estada al recurs, i també ha de facilitar el
traspàs de la informació en cas que es produeixi un canvi en les persones referents que atenen la persona jove
o que es produeixi alguna modificació en la prestació del servei d’habitatge, sense que comporti discontinuïtat
en el seguiment educatiu del seu procés.

Específicament, a títol enunciatiu i, com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient del jove són:

a) Administrativa.

b) Personal: còpia del DNI / NIE / Passaport / Cèdula d’inscripció / Demandant d’asil, etc.

c) Darrers informes de seguiment generats pels equips tècnics dels recursos de protecció durant la seva
minoria d’edat: síntesi avaluativa / ITSE / Informe proposta de l’EAIA, etc.

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, etc.

e) Tutorial: pla de treball individual inicial i les revisions periòdiques. Escala d’avaluació d’objectius, mitjançant
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la qual es valora el progrés de la persona jove en l’assoliment de les competències pròpies de la vida
autònoma. Registre acumulatiu: es recull el registre de tutories, coordinacions amb altres professionals,
assistència de la persona jove a recursos formatius, etc., així com qualsevol incidència significativa en el seu
procés.

f) Psicopedagògica: informe psicològic, escolar, resolució i dictamen tècnic facultatiu del CAD, si escau, etc.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, etc.

7 Obligacions de l’entitat

7.1 Obligacions generals i en relació amb el servei

7.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

7.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, així com la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19
d’octubre de 2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en
matèria de responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret
Internacional Privat.

El procediment per a la concessió de prestacions de serveis d’habitatge per a persones majors d’edat ha estat
objecte de regulació per la Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, sobre procediment de concessió de les
prestacions de servei d’habitatge atorgades a persones joves extutelades majors d’edat o emancipades,
d’acord amb el programa d’autonomia personal concertat amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
Aquesta Directriu general defineix la naturalesa, finalitat i tipologia de les prestacions de servei d’habitatge, els
requisits d’accés, el pla de treball individual que vertebra el programa d’autonomia personal i el procediment
per a l’accés, gestió i seguiment de les prestacions.

7.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques que han de tenir els instruments tècnics específics
dels pisos assistits per a més grans de 18 anys, pel que fa a la resposta institucional com a servei i els
instruments per al treball individual amb les persones joves ateses, d’acord amb el que es preveu en aquest
annex.

7.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de l’ASJTET el Projecte educatiu
del pis assistit per a joves de més de 18 anys, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA.
També han de ser aprovades les seves modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de
la DGAIA, en el termini màxim d’un mes des del requeriment.

7.1.5 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de l’ASJTET, l’RRI del pis assistit,
que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
des del requeriment.

7.1.6 L’entitat, durant el primer semestre de l’any, mentre duri l’execució del servei, ha de trametre al
responsable de l’ASJTET la programació anual del pis assistit, així com el pressupost econòmic previst.

7.1.7 L’entitat, a petició del responsable de l’ASJTET, ha de trametre la memòria tècnica anual del pis assistit.
També ha de lliurar una auditoria econòmica amb justificació de les despeses directes i indirectes de la
prestació del servei de l’any anterior, els costos de la qual els ha d’assumir l’entitat.

7.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del pis assistit, al responsable de l’ASJTET, dins dels
terminis i la periodicitat que s’estableix en aquest annex, el pla de treball individual (PTI) de cada jove.

7.1.9 L’entitat ha de trametre al responsable de l’ASJTET, dins dels terminis i la periodicitat que s’estableix en
aquest annex, les corresponents revisions del pla de treball individual (PTI) de cada jove.

7.1.10 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, que no s’especifiquen en aquest annex, que constin en el
Programa marc de pisos per a joves de més de 18 anys en els termes que resultin d’aplicació.

7.1.11 L’entitat, mitjançant la direcció o el personal educatiu de l’habitatge, ha de comunicar immediatament a
l’ASJTET totes i cadascuna de les incidències d’interès relatives a les persones joves, i també ha de
subministrar tota la informació i documentació necessària.
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7.1.12 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als joves. Aquesta
supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del pis, i també ha de subministrar
tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències que es determinen en la normativa
vigent en matèria de serveis socials.

7.1.13 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que han d’estar a disposició dels
usuaris o de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a les
persones joves les adreces i telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges, on es poden adreçar en cas de
queixes.

7.1.14 Els impresos que s’utilitzin al pis assistit per a joves de més de 18 anys i la seva retolació interior i
exterior han de ser en llengua catalana, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En
concret, l’entitat contractista ha d’emprar normalment la llengua catalana en les actuacions i la documentació
interna, en la retolació, en les comunicacions per megafonia i, a la vegada, ha d’emprar també el català en les
comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic
català, incloent-hi les factures i altres documents de tràfic mercantil o de caràcter administratiu, sense
perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si així ho demanen.

7.1.15 L’habitatge on s’ubiqui el pis ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la
normativa vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova
la Cartera de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català
de Serveis Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la seva part no derogada, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció, modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

7.1.16 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes que es detectin en la prestació d’aquest servei.

7.1.17 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.1.18 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials, i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

7.1.19 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers, per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica, per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions.
Té consideració de tercer, en la pòlissa contractada, qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat,
prenedora de l’assegurança i, també, l’entitat assegurada. Així mateix, tenen la consideració de tercers les
persones joves residents que es causin danys entre elles, així com els treballadors de l’entitat, pels danys
causats entre ells o per les persones joves residents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb una entitat de
reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa que s’esmenta en el paràgraf anterior, el Departament, mitjançant el Servei
d’Inspecció i Registre, ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de
comprovar l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al
responsable de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en
el termini màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

7.1.20 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, circulars o protocols que es pengin al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.1.21 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan així li requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre, acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del Sistema Públic de Serveis
Socials de Catalunya, segons el model oficial vigent.

7.1.22 L’entitat ha de disposar de la solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons
propis positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública.
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Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte de la gestió delegada, les convocatòries públiques de provisió
de serveis socials poden exigir una solvència mínima superior.

7.1.23 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb allò que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte de la gestió delegada, les convocatòries públiques de provisió
de serveis socials poden exigir una solvència mínima superior o inferior.

7.2 Obligacions referides a l’edifici i instal·lacions

7.2.1 L’entitat es compromet a mantenir els edificis, de titularitat pública, on s’ubiquen els pisos, en bones
condicions d’ús i conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

7.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir l’edifici, les instal·lacions, els
aparells i altres elements propietat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en perfecte estat de
conservació i en funcionament. Ha de respondre, si s’escau, del material i/o mobiliari no propi que resulti
malmès, i les reparacions han d’anar a càrrec seu, i han de satisfer la indemnització procedent de les pèrdues
que es produeixin, les quals es poden detreure de l’import de les factures que l’entitat proveïdora presenti.

7.2.3 L’entitat ha de reparar i reposar el material inventariable i fungible del pis. En cas d’haver de realitzar
reparacions de caràcter extraordinari o introduir modificacions en les obres o instal·lacions existents a l’inici de
la prestació del servei, ha de disposar de l’autorització del Servei d’Obres del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, que ha de demanar mitjançant la DGAIA. Aquestes modificacions, que poden ser tant de
manteniment com d’inversió, han de romandre en benefici del Departament.

7.2.4 L’entitat no pot alienar els béns afectats a la prestació del servei, ni limitar-ne l’ús, ni destinar-los a
finalitats diferents.

7.2.5 Transcorregut el termini de la vigència de la gestió delegada, l’entitat proveïdora ha de retornar l’edifici,
les instal·lacions, el material, els aparells i altres elements de l’establiment en bon estat i segons l’inventari
realitzat, sense que l’ús que es derivi de l’execució d’aquest servei generi a l’entitat proveïdora cap tipus de
dret sobre aquests.

7.2.6 L’entitat proveïdora s’ha de fer càrrec del cost de tots esl subministraments (aigua, energia elèctrica, gas,
telèfon i internet, etc.) necessaris per a la realització dels serveis.

7.3 Obligacions en matèria de personal

7.3.1 El personal tècnic i educatiu del pis assistit ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures
inherents a la seva qualitat d’empresària, i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de
Seguretat Social, sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

7.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del pis, per la qual cosa ha de controlar i decidir allò que sigui més convenient en
cas d’incompliment de la seva tasca.

7.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin, per calcular la ràtio del personal, que, com a mínim, ha de donar compliment al que
disposa la Cartera de serveis socials de regulació del Sistema Català de Serveis Socials vigent.

7.3.4 Els horaris del personal educatiu han de distribuir-se de manera que ofereixin una atenció les 24 hores
del dia, els 365 de l’any, encara que no és necessària la presència física en tot moment.

7.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el personal i de les corresponents activitats de reciclatge,
sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA i l’ASJTET, als quals aquests professionals tinguin accés.

7.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a
l’ASJTET la relació de treballadors del pis i l’horari estàndard de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos –o sempre que ho sol·liciti l’ASJTET–, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
prestar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

7.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament a la persona responsable de l’ASJTET de les altes i les baixes del
personal, tant de serveis com de l’equip educatiu, així com de les seves substitucions. Quan s’escaigui, ha

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.2020205/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



d’acreditar la titulació exigida del substitut.

7.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions del personal educatiu, mantenint sempre la ràtio
corresponent, tots els dies de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos de les persones
joves, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

7.3.9 L’entitat, a requeriment de la DGAIA i a proposta de l’ASJTET, ha de separar, de l’atenció directa dels
joves, els professionals del recurs, quant aquesta valori, encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès
del jove, que pot comportar un risc per al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

Els possibles costos íntegres que es derivin d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

7.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua, per als professionals del pis
assistit, en els diferents àmbits d’actuació.

7.3.11 L’entitat ha de complir els requisits que s’estableixen en aquesta Ordre, així com en la resta de
normativa vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al pis assistit.

7.3.12 L’entitat ha de subrogar-se en la contractació de personal que actualment estigui treballant en els pisos
assistits per a joves de més de 18 anys, i s’ha de relacionar en la convocatòria pertinent.

7.4 Obligacions en relació amb el cofinançament amb càrrec al Programa operatiu FSE de Catalunya

En el supòsit que el servei social proveït estigui cofinançat amb càrrec a un Programa operatiu del Fons Social
Europeu, l’entitat s’ha d’assegurar que els destinataris han estat informats que les actuacions estan
cofinançades, en el percentatge que correspongui, pel Fons Social Europeu en el marc del Programa operatiu
FSE vigent. Les mesures concretes de publicitat que s’han de realitzar, així com les obligacions de l’entitat i
altres tercers relacionats amb l’execució de les accions, s’han de concretar en la convocatòria corresponent.

8 Règim econòmic

8.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha d’abonar, per a
la prestació del servei de pis assistit per a joves més grans de 18 anys, s’ha de fixar en la convocatòria pública
de provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base per dia/jove, que ha de ser superior en cas dels pisos
assistits per a persones joves amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental.

L’ocupació de places dels pisos per a joves de més de 18 anys està limitada al nombre de places proveïdes i al
límit que estableix la normativa vigent del registre de serveis socials, i, en cap cas, es pot superar el nombre
d’estades màximes mensuals, d’acord amb el nombre de places proveïdes.

En cas d’infraocupació no atribuïble a l’entitat proveïdora, la contraprestació econòmica que la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha d’abonar és del 80% del cost previst. El nombre d’estades que es
poden facturar i pagar per situació d’infraocupació de places no pot ser superior al nombre de dies que
comprèn el mes que es factura. Si un pis amb plaça vacant rebutja una proposta d’ocupació feta per la DGAIA,
que segons la proposta de l’equip tècnic competent correspon a la seva tipologia, comporta el no pagament de
les places no ocupades a partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura s’ha de comunicar per document signat del cap del Servei d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència del servei territorial corresponent al territori on hi hagi el recurs.

De conformitat amb allò que estableix l’article 215 de la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, que modifica l’annex 1 del Decret 142/2010, s’estableix el copagament que han
d’assumir els més grans de 18 anys per les prestacions del servei d’habitatge a pisos assistits, residències o
SAEJ, l’import del qual resulta de l’esmentat article 215 de la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.

L’entitat adjudicatària ha de lliurar i entregar a cada persona jove un rebut justificatiu de l’import abonat pel
jove en concepte de copagament.

L’entitat proveïdora no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica, a banda del copagament legalment
establert.

8.2 Facturació

El sistema de facturació és el que determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Annex 17

Condicions d’execució, en règim de concert social, del servei de residència o pisos per a joves vinculats a
programes d’inserció laboral

1. Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral són serveis d’habitatge
temporal destinats a joves de 16 a 21 anys, tutelats i extutelats, sense recursos propis ni familiars, amb
suficient autonomia personal i social, que surten de les institucions o famílies on han estat acollits.

Amb caràcter general, s’han d’atendre com a màxim 4 joves per pis o 8 joves per residència amb el suport de
la persona educadora referent amb la dedicació prevista a la normativa vigent (1 educador/a social amb
atenció de 24 hores els 365 dies de l’any, amb presència continuada en el cas que hi hagi menors de 18 anys.)

Persones destinatàries

Persones menors d’edat (de 16 a 18 anys) tutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
persones majors d’edat (de 18 a 21 anys) extutelades.

Es tracta de persones que han arribat a la majoria d’edat tutelades per l’administració competent en l’àmbit de
Catalunya o que encara estan tutelades i no disposen de recursos propis ni familiars per poder desenvolupar un
projecte personal d’autonomia i emancipació amb garanties d’èxit.

Objectius

L’objectiu principal és donar resposta a situacions i necessitats assistencials, educatives i laborals que
requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral dels joves tutelats i extutelats, així com preparar-
se per a un itinerari d'integració social.

Aquest objectiu es concreta en:

a) Acompanyar en el desenvolupament del procés d’emancipació dels joves.

b) Facilitar el desenvolupament d’autonomia dels joves.

c) Assessorar els joves en el disseny i construcció del propi projecte d’emancipació.

d) Maximitzar les possibilitats d’emancipació mitjançant la progressiva construcció de l’autonomia dels joves en
totes les àrees i en relació amb les seves fites, mitjançant l’acompanyament en l’assoliment per part dels joves
dels objectius que proposa el seu pla de treball.

2 Funcions

Oferir un habitatge alternatiu temporal amb acompanyament educatiu per facilitar el procés d’assoliment de la
seva autonomia personal, i promoure, establir i aplicar mesures d’inserció laboral. Aquestes funcions es
concreten a potenciar una educació integral pel que fa a l’àmbit personal, relacional, laboral, formatiu i de
gestió econòmica i tenir cobertes les necessitats habitacionals.

3 Organització

L’organització del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral és la que es
descriu a continuació.
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3.1 Instruments tècnics específics del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció
laboral

a) Projecte educatiu del servei

Cada pis o residència té el seu propi projecte educatiu, on es defineixen les particularitats territorials,
infraestructurals, d’entorn i característiques pròpies de cada habitatge, d’acord amb les directrius, guies i
projecte marc de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la DGAIA.

b) Reglament de règim intern (RRI)

Cada habitatge ha de tenir el seu propi RRI, on s’ha de recollir el conjunt de criteris i normes que n’asseguren
la bona organització i el bon funcionament en tots els aspectes, d’acord amb l’RRI marc de l’ASJTET.

c) Programació anual

La programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen les
accions que ha de desenvolupar el servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció
laboral al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent operatives les accions. Aquesta programació s’ha de
lliurar a l’ASJTET perquè la valori durant el primer trimestre de l’any, on també s’ha d’incloure el pressupost
econòmic previst.

d) Memòria anual

La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. Si l’òrgan competent de la DGAIA ho sol·licita, també ha d’incloure la memòria econòmica i/o
auditoria. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta
memòria ha d’incloure indicadors que permetin l’avaluació general del servei.

Conté una síntesi del desenvolupament del projecte, seguint la programació anual i el Projecte educatiu durant
l’any en qüestió, així com els resultats avaluats per l’equip educatiu.

3.2 Instruments tècnics pel que fa al treball directe amb les persones joves

Els elements tècnics per portar a terme aquesta tasca són:

a) El pla de treball individual (PTI).

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI).

c) El comunicat d’incidències.

d) La compareixença.

a) El pla de treball individual (PTI) és el document imprescindible on han de constar els compromisos de la
persona jove i de l’Administració per fer possible el Programa de suport a l’emancipació i a l’autonomia i a les
prestacions que s’hi inclouen i a què pugui tenir dret.

La persona jove ha de signar un únic pla de treball individual que s’ha de revisar periòdicament i s’ha
d’actualitzar, com a mínim, semestralment.

El Pla de treball individual s’estructura en diferents àmbits: habitatge, laboral, formatiu, jurídic, vida
quotidiana, gestió econòmica, salut, socioeducatiu i familiar. Ha de fixar els objectius i els compromisos, les
activitats previstes, el període d’execució, els criteris i indicadors d’avaluació d’assoliment, periòdics o finals, i
s’hi ha d’identificar el professional/tècnic corresponent a cada àmbit o recurs.

En el Pla de treball individual de cada persona jove cal identificar, a més, el o la professional de cada àmbit o
recurs on participi el jove, que ha de portar a terme les observacions i constatacions de l’acompliment dels
acords que s’han pres i que contenen cadascun dels àmbits.

El o la professional corresponent de cada àmbit o recurs ha de fer constar en informes periòdics, com a mínim,
semestrals, l’evolució del procés d’autonomia personal.

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI) han d’incloure l’assoliment dels objectius, el
respecte als compromisos i el grau d’implicació del jove en les activitats programades. S’han de recollir els
indicadors d’avaluació directament relacionats amb cada criteri, per tal de detallar-ne l’assoliment, i s’ha de fer
constar l’actualització dels objectius que cal treballar.

D’acord amb l’avaluació corresponent del Pla de treball individual, l’òrgan competent pot prorrogar, modificar o

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.2020208/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



extingir la prestació de servei d’habitatge.

c) Comunicat d’incidències. Cal comunicar els incidents greus i/o incidències sanitàries urgents, al referent
tècnic de l’ASJTET. S’ha d’exposar l’incident i la relació dels fets, les intervencions que s’han dut a terme i
l’avaluació, seguint els criteris de l’ASJTET

d) Compareixença. En qualsevol moment, la persona jove pot demanar fer una compareixença per escrit al seu
referent educatiu o referent tècnic de l’ASJTET.

3.3 Organització de la participació i la dinàmica de les persones joves al servei de residència o pisos per a joves
vinculats a programes d’inserció laboral.

h) La tutoria

i) Espais d’intervenció grupal

a) La tutoria és l’acció amb intenció educativa que realitza l’educador referent. Aquesta acció sempre passa pel
diàleg. És un mitjà per a la comunicació i, a la vegada, permet una observació del jove per concretar la seva
evolució, per verificar l’avanç en el seu projecte individualitzat, per detectar necessitats i atendre-les en el
moment oportú i de forma adequada.

La tutoria ha de permetre el treball de la norma, de les pautes contractuals i de les gestions administratives
que siguin necessàries per assolir la finalitat del projecte individualitzat i del projecte de l’habitatge; ha de
possibilitar al màxim la capacitat d’autonomia del jove.

b) Els espais d’intervenció grupal al servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció
laboral han de permetre la manifestació d’opinions i recollida de propostes, la participació i avaluació de les
normes de convivència i la presa de decisions, planificació i gestió de la vida quotidiana de l´habitatge.

3.4 Criteris dels horaris generals del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció
laboral

L’organització horària del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral es
defineix en funció de les necessitats i el projecte personal dels joves residents. En aquest sentit, ha de ser prou
flexible per adaptar-se al procés de cada jove, respectant els horaris de la planificació temporal d’aquest
col·lectiu en funció de les seves responsabilitats diàries i organització de la vida quotidiana.

En aquest sentit, el jove defineix i elabora la seva pròpia planificació diària, establint un horari personalitzat en
funció del seu propi procés, les seves necessitats i l’acompliment del pla de treball establert, i compta també
amb el suport de l’acompanyament educatiu que ofereix el recurs.

En aquesta planificació, s’ha de tenir en compte:

a) El temps que es dedica al descans, higiene, alimentació.

b) L’assistència a recursos formatius / assistència al lloc de treball.

c) El temps que s’empra per realitzar activitats que es derivin de l’organització de la vida autònoma (tasques
domèstiques, elaboració d’àpats, manteniment de la neteja i ordre de l’habitatge, compres periòdiques, etc.)

d) El temps que s’empra per realitzar gestions puntuals fora de l’habitatge.

e) L’organització del temps que s’empra en el lleure.

f) L’organització del temps que es dedica a l’espai de tutoria o a realitzar assemblees de pis.

Pel que fa a la dedicació horària de la persona educadora referent del recurs, s’estableix en 1 educador/a per a
cada 8 joves en atenció permanent. L’atenció al recurs és de 24 hores els 365 dies de l’any. Aquesta presència
ha d’atendre l’organització horària de cada jove segons els criteris especificats, i en funció de la necessitat
d’intervenció en el funcionament quotidià i el tipus d’activitat formativa o laboral dels joves.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’organigrama del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral segueix els
criteris fixats en les directrius i el projecte marc de pisos assistits de l’ASJTET.

4.2 Recursos humans
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Per a la prestació del servei, l’entitat proveïdora ha de destinar el personal necessari per al desenvolupament
de les obligacions que es descriuen en aquest annex i els objectius que s’estableixen.

L’entitat ha de garantir que el pis disposi del personal necessari per garantir l’atenció correcta dels joves
residents de manera continuada les 24 hores del dia de cada dia de l’any.

Per tal de calcular la ràtio d’educadors de què ha de disposar el pis, s’ha de tenir en compte la jornada laboral
establerta d’acord amb el Conveni Col·lectiu d’aplicació vigent. La ràtio de personal està establerta al Decret
142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis, i que estableix que, per al servei d’aquest
tipus de pis, hi ha d’haver una persona educadora responsable per pis o residència.

Els recursos d’habitatge tenen un caràcter mixt, per tant, no es fa distinció de gènere dins el mateix recurs.

La presència de la persona educadora està repartida de forma variable en funció de les característiques dels
joves residents, les relacions que es poden establir entre ells, la necessitat d’intervenció en el funcionament
quotidià i el tipus d’activitat formativa o laboral dels joves.

4.2.1 Equip professional necessari

Director/a o coordinador/a: preferentment, educador/a social, amb experiència en l’àmbit de la infància i
adolescència en risc. La seva existència o no, està vinculada al nombre de recursos d’habitatge que gestionen
com a entitat.

Persona educadora referent de l’habitatge. És el professional específic, que té la formació universitària de
diplomatura o grau en Educació Social o està habilitat pel Col·legi Professional, que realitza el treball educatiu
amb les persones joves i dissenya el seu PTI.

Té la funció d’acompanyar els joves durant el procés de creixement personal i durant l’estada al pis. El seu
objectiu, com a professional, és permetre que els joves puguin tenir, a més de la seva oportunitat, la llibertat
de formar-se segons els seus interessos i les seves capacitats, en un entorn no uniformat, que potenciï la
persona per damunt del grup.

Segons defineix la Cartera de serveis socials, la ràtio de professionals per població atesa al servei de residència
o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral és d’un/a 1 educador/a social permanentment en
residència i 1 educador/a per cada 8 persones usuàries en pis.

4.2.2 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries al servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes
d’inserció laboral es duu a terme d’acord amb la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l’associacionisme, i complint el que disposa la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la
gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o
tutela.

Es fa constar que s’articula mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat legalment
registrades. No s’admeten col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries, en cap cas, poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del servei de residència o pisos per a joves vinculats a
programes d’inserció laboral i han de ser supervisades per l’entitat contractista.

b) Persones en pràctiques

El servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral pot disposar de
col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents de formacions relacionades (educadors
socials).

Aquesta col·laboració ha d’emmarcar-se dins del corresponent Conveni signat entre la Universitat i l’entitat que
gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel professional que es defineix com a responsable
de l’alumne, que ha de ser un professional del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes
d’inserció laboral. En cap cas, els alumnes en pràctiques poden fer-se càrrec de la gestió ni de les accions
educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als expedients de les persones joves residents
al pis ni extreure cap document.
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L’entitat proveïdora ha de comunicar al responsable de la DGAIA les dades personals dels alumnes en
pràctiques, el perfil professional, l’horari de les pràctiques, el tutor responsable i la seva disponibilitat horària,
el plantejament inicial del projecte, la tipologia de les activitats que cal realitzar dins del pla de pràctiques,
disseny del programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats que es detectin al servei de residència
o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral en què es duu a terme el pràcticum, així com
l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

Els criteris de funcionament del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral
es troba detallat en les directrius i el projecte marc de pisos assistits de l’ASJTET. El servei de residència o
pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral han d’acomplir els principis generals, metodològics i
els principis per a l’acció socioeducativa que recullen aquests documents.

L’entitat es compromet a atendre al servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció
laboral les persones joves tutelades o extutelades derivades des de l’ASJTET, atenent als criteris d’admissió
que defineix la Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, de la DGAIA, sobre el procediment de concessió de
prestacions de serveis d’habitatge atorgades a persones joves majors d’edat o emancipades, d’acord amb el
Programa d’autonomia personal concertat amb l’ASJTET.

L’ASJTET ha d’aportar a l’entitat gestora la informació escrita per a la planificació de la tasca que es
desenvolupa des de l’habitatge en els diferents àmbits d’intervenció, per gestionar-la i avaluar-la (projecte del
pis, reglament de règim intern, programació i memòria anual, entre d’altres). També aporta tota la informació
escrita que els professionals de l’habitatge utilitzen com a suport per fer la seva tasca educativa amb els joves
que atenen (Pla de treball individualitzat, informes, etc.). La revisió dels plans de treball individualitzats es duu
a terme amb una periodicitat, com a mínim, semestral, sens perjudici de dur a terme altres revisions puntuals
quan ho requereixi alguna modificació dins del procés del jove.

La implementació del Sistema d’Avaluació de l’ASJTET comporta també l’avaluació del grau d’assoliment dels
objectius programats en els PTI, mitjançant un sistema d’indicadors. Aquest mateix sistema d’avaluació preveu
la recollida de totes les incidències significatives i informacions generals rellevants en relació amb el procés del
jove durant la seva estada en el recurs d’habitatge.

L’ASJTET ha de fer el seguiment tècnic de la tasca educativa desenvolupada des de l’habitatge, tant mitjançant
la revisió de la documentació aportada en relació amb el procés del jove com mitjançant els contactes directes
amb els professionals de l’habitatge, amb reunions, visites i intercanvis. En alguns casos, també és necessària
la relació amb els usuaris del recurs, l’observació de la resolució dels conflictes, la participació dels joves en la
vida quotidiana de l’habitatge i en la comunitat, entre d’altres.

Les causes de suspensió i/o extinció de la prestació de servei d’habitatge també són objecte de regulació per la
Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, sobre procediment de concessió de les prestacions de servei
d’habitatge atorgades a persones joves extutelades majors d’edat o emancipades, d’acord amb el programa
d’autonomia personal concertat amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.

5.1 Línies d’intervenció del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral

L'objectiu final de la intervenció educativa i el suport ofert des del recurs de servei de residència o pisos per a
joves vinculats a programes d’inserció laboral és l’emancipació de les persones joves mitjançant l’adquisició
progressiva de nivells d’autonomia que els permetin mobilitzar les estratègies adequades per afrontar
situacions pròpies de la vida en la societat actual.

L'emancipació és una conseqüència de l'adquisició i entrenament de l'autonomia i la responsabilitat, mitjançant
l’autogestió i l’acompanyament dels professionals.

Emancipar-se com a ciutadans significa decidir plenament i amb autonomia i independència la pròpia
trajectòria vital.

Es concreta en la consecució dels objectius generals següents:

a) Aconseguir la integració en el context d’un habitatge autònom, en una feina que li permeti la seva
independència econòmica i en una xarxa social de suport, tant informal com formal.

b) Assolir el màxim desenvolupament possible en aspectes de salut i benestar, afectius i motivacionals, així
com en habilitats socials i d’autonomia personal que li permetin integrar-se amb més facilitat en els contexts
socials, formatius, laborables i comunitaris.
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5.2 Eixos transversals del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral

Les competències són les eines clau per al desenvolupament i millora de l'autonomia i, en conseqüència, les
que faciliten la situació d'emancipació.

Són els factors sobre els quals es treballa en el procés de desenvolupament d'autonomia per a l'emancipació,
és a dir, els que les persones joves han de desenvolupar durant la seva estada al pis d'autonomia, amb
l'acompanyament dels i les professionals.

Les competències que ha de treballar el jove dins el procés d’emancipació, i que es recullen en el Pla de treball
individual de les persones joves, s’engloben dins els següents àmbits o àrees:

a) Àrea cognitiva/intel·lectual: inclou des d’habilitats cognitives fins a habilitats relacionades amb
aprenentatges formatius que tenen també una aplicació directa en la vida personal. Els continguts es centren
en l’adquisició d’habilitats acadèmiques i extraacadèmiques funcionals en termes de vida independent. Es
correspon amb les competències pròpies de l’educació secundària obligatòria (comunicació lingüística,
matemàtica, social i ciutadana, coneixement i interacció amb l’entorn, autonomia i iniciativa personal), i
l’educació postobligatòria en competències de capacitació professional.

b) Àrea emocional/relacional: es tracta d’organitzar i estructurar les pròpies emocions i la interacció amb la
resta. Les competències pretenen que els joves identifiquin, expressin i gestionin els fenòmens afectius i
relacionals: gestió de les emocions, perspectiva de gènere, relació interpersonal, comunicació relacional i
social, resolució de conflictes, pèrdues, construcció de la pròpia afectivitat, etc.

c) Àrea instrumental: s’hi inclouen continguts referents al coneixement i gestió d’aspectes funcionals i
instrumentals com l’habitatge, qüestions administratives, legals o econòmiques. Així com altres competències
transversals que tenen a veure amb l’organització i control d’un mateix i la influència que això té amb la seva
relació amb l’entorn: gestió del temps i organització de la feina, coneixement de la xarxa de recursos, entre
d’altres.

d) Àrea laboral: inclou els coneixements, capacitats i habilitats per al desenvolupament del projecte
professional, tenint en compte variables que van des del coneixement del mercat laboral fins al manteniment
del lloc de treball. Es desenvolupen competències per a la inserció laboral: definició del projecte professional,
responsabilitat laboral, accés al mercat de treball i manteniment de l’ocupació.

e) Àrea de desenvolupament físic i salut: són les competències relacionades amb el manteniment de la salut, i
fan referència als aspectes biològics, psicològics i socials. Es recullen tots aquests aspectes que fan referència
al manteniment de la qualitat de vida, identificant de forma adient les situacions de risc que poden ocasionar
perill o deteriorar la pròpia conservació i qualitat de vida, actuant-hi a sobre: coneixement i gestió d’hàbits
saludables, gestió de recursos sanitaris, etc.

El procés del jove en el desenvolupament del seu pla competencial està mediatitzat, dins el marc d’intervenció
que ofereix el servei de pis, pels eixos transversals següents:

a) Acompanyament educatiu per part de l’equip professional.

b) Participació i implicació de les persones joves ateses en el disseny del Pla de treball, presa de decisions,
intervenció educativa.

c) Participació dels serveis especialitzats complementaris oferts per l’ASJTET, amb incidència dins d’àmbits
específics: econòmic (prestació social de caràcter econòmic, beques, rendiments del treball, etc.), suport
jurídic, suport psicològic, recursos de formació i inserció sociolaboral.

d) Temporalitat: és un recurs limitat en el temps i, com a màxim, fins als 21 anys, i la mínima imprescindible
que permeti aconseguir els objectius que el jove s’ha plantejat.

e) Treball en xarxa. S’han d’integrar recursos formatius, serveis comunitaris i de lleure, serveis mèdics i
terapèutics, els serveis socials bàsics, etc.

6 Sistema d’informació individualitzat

En el moment de rebre una proposta de derivació a recurs d’habitatge d’una persona jove, s’obre el seu
dossier, el qual es compon de tots els documents que se’n disposen i dels externs que amb el temps es vagin
elaborant.

Aquesta documentació ha d’estar protegida d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades
personals, per tal de garantir-ne la confidencialitat.
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L’expedient ha de permetre la continuïtat de l’atenció durant la seva estada al recurs, i també ha de facilitar el
traspàs de la informació en cas que es produeixi un canvi en les persones referents que atenen la persona jove
o que es produeixi alguna modificació en la prestació del servei d’habitatge, sense que aquesta comporti
discontinuïtat en el seguiment educatiu del seu procés.

Específicament, a títol enunciatiu i, com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient del jove són:

a) Administrativa.

b) Personal: còpia del DNI / NIE / Passaport / Cèdula d’inscripció / Demandant d’asil, etc.

c) Darrers informes de seguiment generats pels equips tècnics dels recursos de protecció durant la seva
minoria d’edat: síntesi avaluadora / ITSE / Informe proposta de l’EAIA, etc.

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, etc.

e) Tutorial: Pla de treball individual inicial i les revisions periòdiques. Escala d’Avaluació d’Objectius, mitjançant
la qual es valora el progrés de la persona jove en l’assoliment de les competències pròpies de la vida
autònoma. Registre acumulatiu: es recull el registre de tutories, coordinacions amb altres professionals,
assistència de la persona jove a recursos formatius, etc., així com qualsevol incidència significativa en el seu
procés.

f) Psicopedagògica: informe psicològic, escolar, resolució i dictamen tècnic facultatiu del CAD, si escau, etc.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, etc.

7 Descripció funcional de l’equipament

Les condicions físiques, materials i arquitectòniques del servei de residència o pisos per a joves vinculats a
programes d’inserció laboral han d’adaptar-se a la normativa vigent que correspongui.

Quant a l’estructura de l’edifici es recomana que, independentment que sigui un pis o una casa, no tingui
elements diferencials en relació amb els altres edificis de l’entorn, ni elements identificatius d’edifici
institucional.

D’acord amb la planificació per donar la cobertura territorial prevista, l’habitatge ha d’estar ubicat en un entorn
que disposi dels recursos necessaris per desenvolupar l’acció educativa i la integració social i laboral.
Preferentment, en escales de veïns en barris normalitzats.

L’habitatge, si és un pis, ha de disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent (regulada pel Decret 141/2012 sobre
condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat), i mantenir un bon estat de
conservació. En el supòsit que sigui un servei residencial, cal que, a més, es disposi de la documentació exigida
d’acord amb la normativa vigent.

La distribució de les estances ha de respondre a les d’una llar ordinària: cuina, habitacions, menjador, sala,
bany. El jove ha de disposar d’un espai personal i individual que li permeti tenir intimitat, i uns espais comuns
que afavoreixin la convivència amb altres joves. Cada jove ha de disposar, preferentment, a la seva habitació,
d’un llit individual, un armari amb espai suficient per guardar els seus objectes personals, una tauleta de nit i
una taula d’estudi.

L’habitatge és d’ús exclusiu per als joves, i no es compatibilitza amb l’ús d’espais administratius o d’altre tipus
per part de l’entitat gestora.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals i en relació amb el servei

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, així com la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19
d’octubre de 2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en
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matèria de responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret
Internacional Privat.

El procediment per a la concessió de prestacions de serveis d’habitatge per a persones majors d’edat ha estat
objecte de regulació per la Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, sobre procediment de concessió de les
prestacions de servei d’habitatge atorgades a persones joves extutelades majors d’edat o emancipades,
d’acord amb el programa d’autonomia personal concertat amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
Aquesta Directriu general defineix la naturalesa, finalitat i tipologia de les prestacions de servei d’habitatge, els
requisits d’accés, el Pla de treball individual que vertebra el programa d’autonomia personal i el procediment
per a l’accés, gestió i seguiment de les prestacions.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques que han de tenir els instruments tècnics específics
del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral, pel que fa a la resposta
institucional com a servei i els instruments per al treball individual amb les persones joves ateses, d’acord amb
el que es preveu en aquest annex.

8.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de l’ASJTET, el Projecte educatiu
del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral, que haurà de ser aprovat
per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves modificacions, tant periòdiques com
instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes del requeriment.

8.1.5 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de l’ASJTET, l’RRI del servei de
residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral, que ha de ser aprovat per l’òrgan
competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves modificacions, tant periòdiques com instades
per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes des del requeriment.

8.1.6 L’entitat, durant el primer semestre de l’any, mentre duri l’execució del servei, ha de trametre al
responsable de l’ASJTET, la Programació anual del servei de residència o pisos per a joves vinculats a
programes d’inserció laboral, així com el pressupost econòmic previst.

8.1.7 L’entitat, a petició del responsable de l’ASJTET, ha de trametre la memòria tècnica anual del servei de
residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral. També ha de lliurar una auditoria
econòmica amb justificació de les despeses directes i indirectes de la prestació del servei de l’any anterior, els
costos de la qual els ha d’assumir l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del servei de residència o pisos per a joves vinculats a
programes d’inserció laboral, al responsable de l’ASJTET, dins dels terminis i la periodicitat que s’estableix en
aquest annex, el pla de treball individual (PTI) de cada jove.

8.1.9 L’entitat ha de trametre al responsable de l’ASJTET, dins dels terminis i la periodicitat que s’estableix en
aquest annex, les corresponents revisions del pla de treball individual (PTI) de cada jove.

8.1.10 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, que no s’especifiquen en aquest annex, que constin en el
Programa marc de pisos per a joves de més de 18 anys en els termes que resultin d’aplicació.

8.1.11 L’entitat, mitjançant la direcció o el personal educatiu de l’habitatge, ha de comunicar immediatament a
l’ASJTET totes i cadascuna de les incidències d’interès relatives a les persones joves, i també ha de
subministrar tota la informació i documentació necessària.

8.1.12 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als joves. Aquesta
supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del pis, i també ha de subministrar
tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències que es determinen en la normativa
vigent en matèria de serveis socials.

8.1.13 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que han d’estar a disposició dels
usuaris o de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per a les
persones joves les adreces i telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges, on es poden adreçar en cas de
queixes.

8.1.14 Els impresos que s’utilitzin en el servei de residència o als pisos per a joves vinculats a programes
d’inserció laboral i la seva retolació interior i exterior han de ser en llengua catalana, d’acord amb la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat contractista haurà d’emprar normalment la
llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació, en les comunicacions per
megafonia i, a la vegada, ha d’emprar també el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a
persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents
de tràfic mercantil o de caràcter administratiu, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.2020214/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



en castellà si així ho demanen.

8.1.15 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la seva part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.16 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes que es detectin en la prestació d’aquest servei.

8.1.17 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.18 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.19 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers, per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica, per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions.
Té consideració de tercer, en la pòlissa contractada, qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat,
prenedora de l’assegurança i, també, l’entitat assegurada. Així mateix, tenen la consideració de tercers les
persones joves residents que es causin danys entre elles, així com els treballadors de l’entitat, pels danys
causats entre ells o per les persones joves residents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb una entitat de
reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa que s’esmenta en el paràgraf anterior, el Departament, mitjançant el Servei
d’Inspecció i Registre ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de
comprovar l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al
responsable de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en
el termini màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.20 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, circulars o protocols que es pengin al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.21 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan així li requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre, acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del Sistema Públic de Serveis
Socials de Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.22 L’entitat ha de disposar de la solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons
propis positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior.

8.1.23 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb allò que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior o inferior.

8.2 Obligacions referides a l’edifici i instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir el servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes
d’inserció laboral per a persones joves de més de 18 anys, que aporta la mateixa entitat, en bones condicions
d’ús i conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.
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8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir el pis, les instal·lacions, els
aparells i altres elements, en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal tècnic i educatiu del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció
laboral ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures inherents a la seva qualitat d’empresària, i
ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, sanitàries i de seguretat i
higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del pis, per la qual cosa ha de controlar i decidir allò que sigui més convenient en
cas d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin, per calcular la ràtio del personal, que, com a mínim, ha de donar compliment al que
disposa la Cartera de serveis socials de regulació del Sistema Català de Serveis Socials vigent.

8.3.4 Els horaris del personal educatiu han de distribuir-se de manera que ofereixin una atenció les 24 hores
del dia, els 365 de l’any, encara que no és necessària la presència física en tot moment.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el personal i de les corresponents activitats de reciclatge,
sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA i l’ASJTET, als quals aquests professionals tinguin accés.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a
l’ASJTET la relació de treballadors del pis i l’horari estàndard de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos –o sempre que ho sol·liciti l’ASJTET–, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
prestar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament a la persona responsable de l’ASJTET de les altes i les baixes del
personal, tant de serveis com de l’equip educatiu, així com de les seves substitucions. Quan s’escaigui, ha
d’acreditar la titulació exigida del substitut.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions del personal educatiu, mantenint sempre la ràtio
corresponent, tots els dies de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos de les persones
joves, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

8.3.9 L’entitat, a requeriment de la DGAIA i a proposta de l’ASJTET, ha de separar, de l’atenció directa dels
joves, els professionals del recurs, quant aquesta valori, encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès
del jove, que pot comportar un risc per al seu desenvolupament integral o el seu benestar.

Els possibles costos íntegres que es derivin d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir l’entitat.

8.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua, per als professionals del
servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral, en els diferents àmbits
d’actuació.

8.3.11 L’entitat ha de complir els requisits que s’estableixen en aquesta ordre, així com en la resta de
normativa vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori en el servei de residència o
pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral.

8.4 Obligacions en relació amb el cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FSE de Catalunya

En el supòsit que el servei social proveït estigui cofinançat amb càrrec a un Programa Operatiu del Fons Social
Europeu, l’entitat s’ha d’assegurar que els destinataris han estat informats que les actuacions estan
cofinançades, en el percentatge que correspongui, pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu
FSE vigent. Les mesures concretes de publicitat que s’han de realitzar, així com les obligacions de l’entitat i
altres tercers relacionats amb l’execució de les accions, s’han de concretar en la convocatòria corresponent.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha d’abonar, per a
la prestació del servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral, s’ha de fixar
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en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un mòdul base per dia/jove que serà
diferent en funció de l’edat de la persona usuària.

L’ocupació de places del pis o residència està limitada al nombre de places proveïdes i al límit que estableix la
normativa vigent del registre de servei socials, i, en cap cas, es pot superar el nombre d’estades màximes
mensuals, d’acord amb el nombre de places proveïdes.

En cas d’infraocupació no atribuïble a l’entitat proveïdora, la contraprestació econòmica que la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha d’abonar és del 80% del cost previst. El nombre d’estades que es
poden facturar i pagar per situació d’infraocupació de places no pot ser superior al nombre de dies que
comprèn el mes que es factura. Si un pis amb plaça vacant rebutja una proposta d’ocupació feta per la DGAIA,
que segons la proposta de l’equip tècnic competent correspon a la seva tipologia, comporta el no pagament de
les places no ocupades a partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura s’ha de comunicar per document signat del cap del Servei d’Atenció a la Infància
i/o Adolescència del Servei Territorial corresponent al territori on hi hagi el recurs.

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 215 de la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, que modifica l’annex 1 del Decret 142/2010, s’estableix el copagament que han
d’assumir els més grans de 18 anys per les prestacions del servei d’habitatge a pisos assistits, residències o
SAEJ, l’import del qual resulta de l’esmentat article 215 de la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.

L’entitat adjudicatària ha de lliurar i entregar a cada persona jove, un rebut justificatiu de l’import abonat pel
jove en concepte de copagament.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica, a banda del copagament legalment establert.

9.2 Facturació

El sistema de facturació és el que determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 18

Condicions d’execució, en règim de concert social, del servei d'acompanyament especialitzat a joves tutelats i
extutelats (SAEJ)

1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) és un servei destinat a prevenir o
pal·liar la situació de risc de persones joves d’entre 16 i 21 anys, tutelades i extutelades, procurant la seva
integració sociolaboral, fomentant la seva autonomia i emancipació, que pot incloure serveis d’habitatge
temporal per a aquests joves sense recursos propis ni familiars, amb suficient autonomia personal i social, que
surten de les institucions o famílies on han estat acollits.

Persones destinatàries

Persones joves d’entre 16 i 21 anys que han arribat a la majoria d’edat tutelades per l’administració competent
en l’àmbit de Catalunya o que encara estan tutelades, en el cas dels menors de 18 anys, i no disposen de
recursos propis ni familiars per poder desenvolupar un projecte personal d’autonomia i emancipació amb
garanties d’èxit.

Objectius

Els principals objectius del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) són:

a) Acompanyar en el desenvolupament del procés d’emancipació dels joves.
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b) Facilitar el desenvolupament d’autonomia dels joves.

c) Assessorar els joves en el disseny i construcció del propi projecte d’emancipació.

d) Maximitzar les possibilitats d’emancipació mitjançant la progressiva construcció de l’autonomia dels joves en
totes les àrees i en relació amb les seves fites, mitjançant l’acompanyament en l’assoliment per part dels joves
dels objectius que proposa el seu pla de treball.

2 Funcions

Proporcionar als menors atesos tota la cobertura inherent a l’exercici de la guarda i educació, oferir un
acompanyament educatiu durant el procés d’assoliment de l’autonomia personal, donant suport i guia al jove
en la recerca de recursos, i proporcionar un habitatge alternatiu temporal amb acompanyament educatiu per
facilitar el procés d’assoliment de la seva autonomia personal.

Aquestes funcions han de potenciar una educació integral pel que fa a l’àmbit personal, relacional, laboral,
formatiu i de gestió econòmica i permetre tenir cobertes les necessitats habitacionals.

3 Organització

L’organització del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) és la que es descriu
a continuació.

3.1 Instruments tècnics específics

a) Projecte educatiu del servei

El servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) té el seu propi projecte educatiu,
on es defineixen les particularitats territorials, infraestructurals, d’entorn i característiques pròpies del servei,
d’acord amb les directrius, guies i projecte marc de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (d’ara endavant, DGAIA).

b) Reglament de règim intern (RRI)

El servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) ha de tenir el seu propi RRI, on
s’ha de recollir el conjunt de criteris i normes que n’asseguren la bona organització i el bon funcionament en
tots els aspectes, d’acord amb l’RRI marc de l’ASJTET.

c) Programació anual

La programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen les
accions que ha de desenvolupar el servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) al
llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent operatives les accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a
l’ASJTET perquè la valori durant el primer trimestre de l’any, on també s’ha d’incloure el pressupost econòmic
previst.

d) Memòria anual

La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. Si l’òrgan competent de la DGAIA ho sol·licita, també ha d’incloure la memòria econòmica i/o
auditoria. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta
memòria ha d’incloure indicadors que permetin l’avaluació general del servei.

Conté una síntesi del desenvolupament del projecte, seguint la programació anual i el Projecte educatiu durant
l’any en qüestió, així com els resultats avaluats per l’equip educatiu.

3.2 Instruments tècnics pel que fa al treball directe amb les persones joves

Els instruments tècnics de què ha de disposar el SAEJ per al treball individual i directe amb les persones joves
destinatàries d’aquest servei són:

a) El pla de treball individual (PTI).

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI).
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c) El comunicat d’incidències.

d) La compareixença.

a) El pla de treball individual (PTI) és el document imprescindible on han de constar els compromisos de la
persona jove i de l’Administració per fer possible el Programa de suport a l’emancipació i a l’autonomia i a les
prestacions que s’hi inclouen i a què pugui tenir dret.

La persona jove ha de signar un únic pla de treball individual que s’ha de revisar periòdicament i s’ha
d’actualitzar, com a mínim, semestralment.

El Pla de treball individual s’estructura en els diferents àmbits: habitatge, laboral, formatiu, jurídic, vida
quotidiana, gestió econòmica, salut, socioeducatiu i familiar. Ha de fixar els objectius i els compromisos, les
activitats previstes, el període d’execució, els criteris i indicadors d’avaluació d’assoliment, periòdics o finals, i
s’hi ha d’identificar el professional/tècnic corresponent a cada àmbit o recurs.

En el Pla de treball individual de cada persona jove cal identificar, a més, el o la professional de cada àmbit o
recurs on participi el jove, que ha de portar a terme les observacions i constatacions de l’acompliment dels
acords que s’han pres i que contenen cadascun dels àmbits.

El o la professional corresponent de cada àmbit o recurs ha de fer constar en informes periòdics, com a mínim,
semestrals, l’evolució del procés d’autonomia personal.

b) Les revisions periòdiques del pla de treball individual (RPTI) han d’incloure l’assoliment dels objectius, el
respecte als compromisos i el grau d’implicació del jove en les activitats programades. S’han de recollir els
indicadors d’avaluació directament relacionats amb cada criteri, per tal de detallar-ne l’assoliment, i s’ha de fer
constar l’actualització dels objectius que cal treballar.

D’acord amb l’avaluació corresponent del Pla de treball individual, l’òrgan competent pot prorrogar, modificar o
extingir la prestació de servei d’habitatge.

c) Comunicat d’incidències. Cal comunicar els incidents greus i/o incidències sanitàries urgents, al referent
tècnic de l’ASJTET. S’ha d’exposar l’incident i la relació dels fets, les intervencions que s’han dut a terme i
l’avaluació, seguint els criteris de l’ASJTET

d) Compareixença. En qualsevol moment, la persona jove pot demanar fer una compareixença per escrit al seu
referent educatiu o referent tècnic de l’ASJTET.

3.3 Organització de la participació i la dinàmica de les persones joves al servei d’acompanyament especialitzat
a joves tutelats i extutelats (SAEJ).

j) La tutoria

k) Els espais d’intervenció grupal

a) La tutoria és l’acció amb intenció educativa que realitza l’educador referent. Aquesta acció sempre passa pel
diàleg. És un mitjà per a la comunicació i, a la vegada, permet una observació del jove per concretar la seva
evolució, per verificar l’avanç en el seu projecte individualitzat, per detectar necessitats i atendre-les en el
moment oportú i de forma adequada.

La tutoria ha de permetre el treball de la norma, de les pautes contractuals i de les gestions administratives
que siguin necessàries per assolir la finalitat del projecte individualitzat i del projecte de l’habitatge; ha de
possibilitar al màxim la capacitat d’autonomia del jove.

b) Els espais d’intervenció grupal al servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ)
han de permetre la manifestació d’opinions i recollida de propostes, la participació i avaluació de les normes de
convivència i la presa de decisions, planificació i gestió de la vida quotidiana de l´habitatge.

3.4 Criteris dels horaris generals del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ)

L’organització horària del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) es defineix
en funció de les necessitats i el projecte personal dels joves residents. En aquest sentit, ha de ser prou flexible
per adaptar-se al procés de cada jove, respectant els horaris de la planificació temporal d’aquest col·lectiu en
funció de les seves responsabilitats diàries i organització de la vida quotidiana.

En aquest sentit, el jove defineix i elabora la seva pròpia planificació diària, establint un horari personalitzat en
funció del seu propi procés, les seves necessitats i l’acompliment del pla de treball establert, i compta també
amb el suport de l’acompanyament educatiu que ofereix el recurs.
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En aquesta planificació, s’ha de tenir en compte:

a) El temps que es dedica al descans, higiene, alimentació.

b) L’assistència a recursos formatius / assistència al lloc de treball.

c) El temps que s’empra per realitzar activitats que es derivin de l’organització de la vida autònoma (tasques
domèstiques, elaboració d’àpats, manteniment de la neteja i ordre de l’habitatge, compres periòdiques, etc.)

d) El temps que s’empra per realitzar gestions puntuals fora de l’habitatge.

e) L’organització del temps que s’empra en el lleure.

f) L’organització del temps que es dedica a l’espai de tutoria o a realitzar assemblees de pis.

Pel que fa a la dedicació horària de la persona educadora referent del recurs, s’estableix en 1 educador/a per a
cada 10 joves en atenció permanent. L’atenció al recurs és de 24 hores els 365 dies de l’any. Aquesta
presència ha d’atendre l’organització horària de cada jove segons els criteris especificats, i en funció de la
necessitat d’intervenció en el funcionament quotidià i el tipus d’activitat formativa o laboral dels joves.

4 Organigrama i recursos humans

4.1 Organigrama

L’organigrama del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) segueix els criteris
fixats dins les directrius, guies i projecte marc de pisos assistits de l’ASJTET.

El procediment per a la concessió de prestacions de serveis d’habitatge per a persones majors d’edat ha estat
objecte de regulació per la Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, sobre procediment de concessió de les
prestacions de servei d’habitatge atorgades a persones joves extutelades majors d’edat o emancipades,
d’acord amb el programa d’autonomia personal concertat amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
Aquesta Directriu general defineix la naturalesa, finalitat i tipologia de les prestacions de servei d’habitatge, els
requisits d’accés, el Pla de treball individual que vertebra el programa d’autonomia personal i el procediment
per a l’accés, gestió i seguiment de les prestacions.

Els recursos de caire habitacional tenen un caràcter mixt, per tant, no es fa distinció de gènere dins el mateix
recurs.

4.2 Recursos humans

La presència de la persona educadora està repartida de forma variable en funció de les característiques dels
joves residents, les relacions que es poden establir entre ells, la necessitat d’intervenció en el funcionament
quotidià i el tipus d’activitat formativa o laboral dels joves.

4.2.1 Recursos humans obligatoris en el servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats
(SAEJ)

a) Director/a responsable o coordinador/a: preferentment, professional amb titulació universitària en l'àmbit de
les ciències socials o educador/a social, amb experiència en l’àmbit de la infància i adolescència en risc.

b) Persona educadora referent. És el professional específic, que té la formació universitària de diplomatura o
grau en Educació Social o està habilitat pel Col·legi Professional, que realitza que realitza el treball educatiu
amb les persones joves i dissenya el seu PTI.

Té la funció d’acompanyar els joves durant el procés de creixement personal i durant l’estada al pis. El seu
objectiu, com a professional, és permetre que els joves puguin tenir, a més de la seva oportunitat, la llibertat
de formar-se segons els seus interessos i les seves capacitats, en un entorn no uniformat, que potenciï la
persona per damunt del grup.

4.2.2 Recursos humans opcionals en funció del projecte

Segons defineix la Cartera de serveis socials, la ràtio de professionals per població atesa en el servei
d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) és d’1 educador/a social, 1 insertor/a laboral
i/o integrador/a social i 1 advocat/da per a cada 10 persones usuàries.

4.2.3 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals.

a) Persones voluntàries
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La col·laboració de persones voluntàries al servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats
(SAEJ) es duu a terme d’acord amb la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l’associacionisme, i complint el que disposa la Directriu general d’actuació 1/2016, de 17 de febrer, sobre la
gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i adolescents en situació d’atenció immediata, guarda o
tutela.

Es fa constar que s’articula mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat legalment
registrades. No s’admeten col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries, en cap cas, poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del servei d’acompanyament especialitzat a joves
tutelats i extutelats (SAEJ) i han de ser supervisades per l’entitat contractista.

b) Persones en pràctiques

El servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) pot disposar de col·laboracions de
persones en pràctiques universitàries procedents de formacions relacionades (educadors socials). Aquesta
col·laboració ha d’emmarcar-se dins del corresponent Conveni signat entre la Universitat i l’entitat que gestiona
el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel professional que es defineix com a responsable
de l’alumne, que ha de ser un professional del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i
extutelats (SAEJ). En cap cas, els alumnes en pràctiques poden fer-se càrrec de la gestió ni de les accions
educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als expedients de les persones joves residents
al pis ni extreure cap document.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema Català de Protecció de la Infància i l’Adolescència, aprovada per la DGAIA.

L’entitat proveïdora ha de comunicar al responsable del servei les dades personals dels alumnes en pràctiques,
el perfil professional, l’horari de les pràctiques, el tutor responsable i la seva disponibilitat horària, el
plantejament inicial del projecte, la tipologia de les activitats que cal realitzar dins del pla de pràctiques,
disseny del programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats que es detectin en el Servei
d’Acompanyament Especialitzat a Joves Tutelats i Extutelats (SAEJ) en què es duu a terme el pràcticum, així
com l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

Els criteris de funcionament del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) es
troba detallat en les directrius, guies i projecte marc de pisos assistits de l’ASJTET. El servei d’acompanyament
especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) ha de complir els principis generals, metodològics i els principis
per a l’acció socioeducativa que recullen aquests documents.

L’entitat es compromet a atendre al servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ)
les persones joves tutelades o extutelades derivades des de l’ASJTET, atenent als criteris d’admissió que
defineix la Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, de la DGAIA, sobre el procediment de concessió de
prestacions de serveis d’habitatge atorgades a persones joves majors d’edat o emancipades, d’acord amb el
Programa d’autonomia personal concertat amb l’ASJTET.

L’ASJTET ha d’aportar a l’entitat gestora la informació escrita per a la planificació de la tasca desenvolupada
des de l’habitatge en els diferents àmbits d’intervenció, per gestionar-la i avaluar-la (projecte del pis,
reglament de règim intern, programació i memòria anual, entre d’altres). També aporta tota la informació
escrita que els professionals de l’habitatge utilitzen com a suport per fer la seva tasca educativa amb els joves
que atenen (Pla de treball individualitzat, informes, etc.). La revisió dels plans de treball individualitzats es duu
a terme amb una periodicitat, com a mínim, semestral, sens perjudici de dur a terme altres revisions puntuals
quan ho requereixi alguna modificació dins del procés del jove.

La implementació del Sistema d’Avaluació de l’ASJTET comporta també l’avaluació del grau d’assoliment dels
objectius programats en els PTI, mitjançant un sistema d’indicadors. Aquest mateix sistema d’avaluació preveu
la recollida de totes les incidències significatives i informacions generals rellevants en relació amb el procés del
jove durant la seva estada en el recurs d’habitatge.

L’ASJTET ha de fer el seguiment tècnic de la tasca educativa desenvolupada des de l’habitatge, tant mitjançant
la revisió de la documentació aportada en relació amb el procés del jove com mitjançant els contactes directes
amb els professionals de l’habitatge, amb reunions, visites i intercanvis. En alguns casos, també és necessària
la relació amb els usuaris del recurs, l’observació de la resolució dels conflictes, la participació dels joves en la
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vida quotidiana de l’habitatge i en la comunitat, entre d’altres.

Les causes de suspensió i/o extinció de la prestació de servei d’habitatge també són objecte de regulació per la
Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, sobre procediment de concessió de les prestacions de servei
d’habitatge atorgades a persones joves extutelades majors d’edat o emancipades, d’acord amb el programa
d’autonomia personal concertat amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.

5.1 Línies d’intervenció del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats

L'objectiu final de la intervenció educativa i el suport ofert des del recurs de servei d’acompanyament
especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) és l’emancipació de les persones joves mitjançant l’adquisició
progressiva de nivells d’autonomia que els permetin mobilitzar les estratègies adequades per afrontar
situacions pròpies de la vida en la societat actual.

L'emancipació és una conseqüència de l'adquisició i entrenament de l'autonomia i la responsabilitat, mitjançant
l’autogestió i l’acompanyament dels professionals.

Emancipar-se com a ciutadans significa decidir plenament i amb autonomia i independència la pròpia
trajectòria vital.

Es concreta en la consecució dels objectius generals següents:

a) Aconseguir la integració en el context d’un habitatge autònom, en un treball que li permeti la seva
independència econòmica i en una xarxa social de suport, tant informal com formal.

b) Aconseguir el màxim desenvolupament possible en aspectes de salut i benestar, afectius i motivacionals, així
com en habilitats socials i d’autonomia personal que li permetin integrar-se amb major facilitat en els contexts
socials, formatius, laborables i comunitaris.

5.2. Eixos transversals del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ)

Les competències són les eines clau per al desenvolupament i millora de l'autonomia i, en conseqüència, les
que faciliten la situació d'emancipació.

Són els factors sobre els quals es treballa en el procés de desenvolupament d'autonomia per a l'emancipació,
és a dir, els que les persones joves han de desenvolupar durant la seva estada al pis d'autonomia, amb
l'acompanyament dels i les professionals.

Les competències que ha de treballar el jove dins el procés d’emancipació, i que es recullen en el Pla de treball
individual de les persones joves, s’engloben dins els següents àmbits o àrees:

a) Àrea cognitiva/intel·lectual: inclou des d’habilitats cognitives fins a habilitats relacionades amb
aprenentatges formatius que tenen també una aplicació directa en la vida personal. Els continguts es centren
en l’adquisició d’habilitats acadèmiques i extraacadèmiques funcionals en termes de vida independent. Es
correspon amb les competències pròpies de l’educació secundària obligatòria (comunicació lingüística,
matemàtica, social i ciutadana, coneixement i interacció amb l’entorn, autonomia i iniciativa personal), i
l’educació postobligatòria en competències de capacitació professional.

b) Àrea emocional/relacional: es tracta d’organitzar i estructurar les pròpies emocions i la interacció amb la
resta. Les competències pretenen que els joves identifiquin, expressin i gestionin els fenòmens afectius i
relacionals: gestió de les emocions, perspectiva de gènere, relació interpersonal, comunicació relacional i
social, resolució de conflictes, pèrdues, construcció de la pròpia afectivitat, etc.

c) Àrea instrumental: s’hi inclouen continguts referents al coneixement i gestió d’aspectes funcionals i
instrumentals com l’habitatge, les qüestions administratives, legals, econòmiques, etc. Així com altres
competències transversals que tenen a veure amb l’organització i control d’un mateix i la influència que això té
amb la seva relació amb l’entorn: gestió del temps i organització de la feina, coneixement de la xarxa de
recursos, etc.

d) Àrea laboral: inclou els coneixements, capacitats i habilitats per al desenvolupament del projecte
professional, tenint en compte variables que van des del coneixement del mercat laboral fins al manteniment
del lloc de treball. Es desenvolupen competències per a la inserció laboral: definició del projecte professional,
responsabilitat laboral, accés al mercat de treball i manteniment de l’ocupació, etc.

e) Àrea de desenvolupament físic i salut: són les competències relacionades amb el manteniment de la salut, i
fan referència als aspectes biològics, psicològics i socials. Es recullen tots aquests aspectes que fan referència
al manteniment de la qualitat de vida, identificant de forma adient les situacions de risc que poden ocasionar
perill o deteriorar la pròpia conservació i qualitat de vida, actuant-hi a sobre: coneixement i gestió d’hàbits
saludables, gestió de recursos sanitaris, etc.
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El procés del jove en el desenvolupament del seu pla competencial està mediatitzat, dins el marc d’intervenció
que ofereix el servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ), pels eixos transversals
següents:

a) Acompanyament educatiu per part de l’equip professional.

b) Participació i implicació de les persones joves ateses en el disseny del Pla de treball, presa de decisions,
intervenció educativa.

c) Participació dels serveis especialitzats complementaris oferts per l’ASJTET, amb incidència dins d’àmbits
específics: econòmic (prestació social de caràcter econòmic, beques, rendiments del treball, etc.), suport
jurídic, suport psicològic, recursos de formació i inserció sociolaboral.

d) Temporalitat: és un recurs limitat en el temps i, com a màxim, fins als 21 anys, i la mínima imprescindible
que permeti aconseguir els objectius que el jove s’ha plantejat.

e) Treball en xarxa: s’han d’integrar recursos formatius, serveis comunitaris i de lleure, serveis mèdics i
terapèutics, els serveis socials bàsics, etc.

6 Sistema d’informació individualitzat

En el moment de rebre una proposta de derivació a recurs d’habitatge d’una persona jove, s’obre el seu
dossier, el qual es compon de tots els documents que se’n disposen i dels externs que amb el temps es vagin
elaborant.

Aquesta documentació ha d’estar protegida d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades
personals, per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient ha de permetre la continuïtat de l’atenció durant la seva estada al recurs, i també ha de facilitar el
traspàs de la informació en cas què es produeixi un canvi en les persones referents que atenen la persona jove
o que es produeixi alguna modificació en la prestació del servei d’habitatge, sense que aquesta comporti
discontinuïtat en el seguiment educatiu del seu procés.

Específicament, a títol enunciatiu i, com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient del jove són:

a) Administrativa.

b) Personal: còpia del DNI / NIE / Passaport / Cèdula d’inscripció / Demandant d’asil, etc.

c) Darrers informes de seguiment generats pels equips tècnics dels recursos de protecció durant la seva
minoria d’edat: síntesi avaluadora / ITSE / Informe proposta de l’EAIA, etc.

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, etc.

e) Tutorial: Pla de treball individual inicial i les revisions periòdiques. Escala d’Avaluació d’Objectius, mitjançant
la qual es valora el progrés de la persona jove en l’assoliment de les competències pròpies de la vida
autònoma. Registre acumulatiu: es recull el registre de tutories, coordinacions amb altres professionals,
assistència de la persona jove a recursos formatius, etc., així com qualsevol incidència significativa en el seu
procés.

f) Psicopedagògica: informe psicològic, escolar, resolució i dictamen tècnic facultatiu del CAD, si escau, etc.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, etc.

7 Descripció estructural de l’equipament

Les condicions físiques, materials i arquitectòniques dels edificis vinculats al servei d’acompanyament
especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ) han d’adaptar-se a la normativa vigent que correspongui.

Quant a l’estructura de l’edifici, en el cas que es presti el recurs habitacional, es recomana que,
independentment que sigui un pis o una casa, no tingui elements diferencials en relació amb els altres edificis
de l’entorn, ni elements identificatius d’edifici institucional.

D’acord amb la planificació per donar cobertura territorial prevista, l’habitatge ha d’estar ubicat en un entorn
que disposi dels recursos necessaris per desenvolupar l’acció educativa i la integració social i laboral.
Preferentment, en escales de veïns en barris normalitzats.
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L’habitatge ha de disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent (regulada pel Decret 141/2012 sobre condicions
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat), i mantenir un bon estat de conservació.

La distribució de les estances ha de respondre a les d’una llar ordinària: cuina, habitacions, menjador, sala,
bany. El jove ha de disposar d’un espai personal i individual que li permeti tenir intimitat, i uns espais comuns
que afavoreixin la convivència amb altres joves. Cada jove ha de disposar, preferentment, a la seva habitació,
d’un llit individual, un armari amb espai suficient per guardar els seus objectes personals, una tauleta de nit i
una taula d’estudi.

L’habitatge és d’ús exclusiu per als joves, i no es compatibilitza amb l’ús d’espais administratius o d’altre tipus
per part de l’entitat gestora.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals i en relació amb el servei

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, així com la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19
d’octubre de 2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en
matèria de responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret
Internacional Privat.

El procediment per a la concessió de prestacions de serveis d’habitatge per a persones majors d’edat ha estat
objecte de regulació per la Directriu general 3/2016, de 6 d’octubre, sobre procediment de concessió de les
prestacions de servei d’habitatge atorgades a persones joves extutelades majors d’edat o emancipades,
d’acord amb el programa d’autonomia personal concertat amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
Aquesta Directriu general defineix la naturalesa, finalitat i tipologia de les prestacions de servei d’habitatge, els
requisits d’accés, el Pla de treball individual que vertebra el programa d’autonomia personal i el procediment
per a l’accés, gestió i seguiment de les prestacions.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques, que han de tenir els instruments tècnics específics
del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ), pel que fa a la resposta
institucional com a servei i els instruments per al treball individual amb les persones joves ateses, d’acord amb
el que es preveu en aquest annex.

8.1.4 L’entitat a l’inici de l’execució del servei ha de trametre al responsable de l’ASJTET, el Projecte educatiu
del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ), que ha de ser aprovat per l’òrgan
competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves modificacions, tant periòdiques com instades
per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes del requeriment.

8.1.5 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de l’ASJTET, l’RRI del servei
d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ), que ha de ser aprovat per l’òrgan
competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves modificacions, tant periòdiques com instades
per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes des del requeriment.

8.1.6 L’entitat, durant el primer semestre de l’any, mentre duri l’execució del servei, ha de trametre al
responsable de l’ASJTET, la Programació anual del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i
extutelats (SAEJ), així com el pressupost econòmic previst.

8.1.7 L’entitat, a petició del responsable de l’ASJTET, ha de trametre la memòria tècnica anual del servei
d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ). També ha de lliurar una auditoria
econòmica amb justificació de les despeses directes i indirectes de la prestació del servei de l’any anterior, els
costos de la qual els ha d’assumir l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats
i extutelats (SAEJ), al responsable de l’ASJTET, dins dels terminis i la periodicitat que s’estableix en aquest
annex, el pla de treball individual (PTI) de cada jove.

8.1.9 L’entitat ha de trametre al responsable de l’ASJTET, dins dels terminis i la periodicitat que s’estableix en
aquest annex, les corresponents revisions del pla de treball individual (PTI) de cada jove.
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8.1.10 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, que no s’especifiquen en aquest annex, que constin en el
Programa marc de pisos per a joves majors de 18 anys en els termes que resultin d’aplicació.

8.1.11 L’entitat, mitjançant la direcció o el personal educatiu de l’habitatge, ha de comunicar immediatament a
l’ASJTET totes i cadascuna de les incidències d’interès relatives a les persones joves, i també ha de
subministrar tota la informació i documentació necessària.

8.1.12 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als joves. Aquesta
supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del pis i també ha de subministrar
tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències que es determinen en la normativa
vigent en matèria de serveis socials.

8.1.13 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que han d’estar a disposició de les
persones usuàries o de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible
per a les persones joves les adreces i telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges, on es poden adreçar en cas
de queixes.

8.1.14 Els impresos que s’utilitzin en el servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats i la
seva retolació interior i exterior han de ser en llengua catalana, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística. En concret, l’entitat contractista ha d’emprar normalment la llengua catalana en les
actuacions i la documentació interna, en la retolació, en les comunicacions per megafonia i, a la vegada, ha
d’emprar també el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques
residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures i altres documents de tràfic mercantil o de caràcter
administratiu, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si així ho demanen.

8.1.15 Els establiments han de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa vigent
en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de
serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la seva part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.16 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes que es detectin en la prestació d’aquest servei.

8.1.17 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.18 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.19 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers, per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica, per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions.
Té consideració de tercer en la pòlissa contractada qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat,
prenedora de l’assegurança i, també, l’entitat assegurada. Així mateix, tenen la consideració de tercers les
persones joves residents que es causin danys entre elles, així com els treballadors de l’entitat, pels danys
causats entre ells o per les persones joves residents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb una entitat de
reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa que s’esmenta en el paràgraf anterior, el Departament, mitjançant el Servei
d’Inspecció i Registre ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de
comprovar l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al
responsable de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en
el termini màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.20 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, circulars o protocols que es pengin al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.21 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan així li requereixi la DGAIA, una plaça a l’exterior
de l’entrada al servei, acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del Sistema Públic de Serveis Socials
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de Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.22 L’entitat ha de disposar de la solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons
propis positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior.

8.1.23 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb allò que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior o inferior.

8.2 Obligacions referides a l’edifici i instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir els recursos habitacionals del servei d’acompanyament especialitzat a
joves tutelats i extutelats (SAEJ) per a persones joves de més de 18 anys, que aporta la mateixa entitat, en
bones condicions d’ús i conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir el pis, les instal·lacions, els
aparells i altres elements, en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal tècnic i educatiu del servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ)
ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures inherents a la seva qualitat d’empresària, i ha de
complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, sanitàries i de seguretat i higiene
en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
individualitzada del personal del pis, per la qual cosa ha de controlar i decidir allò que sigui més convenient en
cas d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 Per a la prestació del servei, l’entitat ha d’aportar els mitjans personals necessaris per cobrir l’horari i els
objectius que s’estableixin, per calcular la ràtio del personal, que, com a mínim, ha de donar compliment al que
disposa la Cartera de serveis socials de regulació del Sistema Català de Serveis Socials vigent.

8.3.4 Els horaris del personal educatiu han de distribuir-se de manera que ofereixin una atenció les 24 hores
del dia, els 365 de l’any, encara que no és necessària la presència física en tot moment.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el personal i de les corresponents activitats de reciclatge,
sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA, als quals aquests professionals tinguin accés.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a
l’ASJTET la relació de treballadors del pis i l’horari estàndard de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos –o sempre que ho sol·liciti l’ASJTET–, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
prestar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament a la persona responsable de l’ASJTET de les altes i les baixes del
personal, tant de serveis com de l’equip educatiu, així com de les seves substitucions. Quan s’escaigui, ha
d’acreditar la titulació exigida del substitut.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions del personal educatiu, mantenint sempre la ràtio
corresponent, cada dia de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels interessos de les persones
joves, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

8.3.9 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua, per als professionals del servei
d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ), en els diferents àmbits d’actuació.

8.3.10 L’entitat ha de complir els requisits que s’estableixen en aquesta ordre, així com en la resta de
normativa vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori en el servei
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d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i extutelats (SAEJ).

8.4 Obligacions en relació amb el cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FSE de Catalunya

En el supòsit que el servei social proveït estigui cofinançat amb càrrec a un Programa Operatiu del Fons Social
Europeu, l’entitat s’ha d’assegurar que els destinataris han estat informats que les actuacions estan
cofinançades, en el percentatge que correspongui, pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu
FSE vigent. Les mesures concretes de publicitat que s’han de realitzar, així com les obligacions de l’entitat i
altres tercers relacionats amb l’execució de les accions, s’han de concretar en la convocatòria corresponent.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència ha d’abonar, per a
la prestació del servei, s’ha de fixar en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un
mòdul base per dia/jove que pot variar en funció de l’edat de la persona usuària.

En cap cas, es pot superar el nombre d’estades màximes mensuals, pel que fa al recurs d’habitatge temporal,
d’acord amb el nombre de joves als quals es presta aquest servei. Per tant, no es pot abonar una situació de
sobreocupació.

En cas d’infraocupació no atribuïble a l’entitat proveïdora, la contraprestació econòmica que la DGAIA ha
d’abonar és del 80% del cost previst. El nombre d’estades que es poden facturar i pagar per situació
d’infraocupació de places no pot ser superior al nombre de dies que comprèn el mes que es factura. Si un
centre amb estada no ocupada rebutja una proposta feta per la DGAIA per incloure l’acompanyament a un nou
jove, que segons la proposta de l’equip tècnic competent correspon a la seva tipologia, comporta el no
pagament de les places no ocupades a partir d’aquest moment.

L’aplicació d’aquesta mesura ha de ser comunicada per document signat del cap del Servei d’Atenció a la
Infància i/o Adolescència del Servei Territorial corresponent al territori on hi hagi el recurs.

Les persones joves de més de 18 anys ateses al servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats i
extutelats (SAEJ) han de realitzar el copagament del servei que preveu el punt 1.2.1.6 de l’annex 1 del Decret
142/2010, de l’11 d’octubre. L’entitat no pot percebre cap altre tipus de quantitat econòmica en concepte
d’estada.

9.2 Facturació

El sistema de facturació és el que determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 19

Condicions d’execució, en règim de concert social, del Servei Experimental de Protecció d’Emergència de Joves
Migrats Sols (SPE)

1 Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El Servei de Protecció d’Emergència és un servei residencial temporal que proporciona l’atenció integral als
joves migrats sols que arriben al territori, garantint la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament,
manutenció i cura de la salut. També es duen a terme les primeres actuacions d’identificació i de
documentació, de localització i/o comunicació amb els familiars, i derivació cap a recursos ordinaris de cartera
de serveis socials o cap a centres de primera acollida i atenció integral per a joves migrats sols del sistema de
protecció.

Aquest servei proporciona una primera acollida per fer una observació que ha de ser de 7 a 14 dies màxim.

El servei està disponible les 24 hores del dia tots els dies de l’any.
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Persones destinatàries

La població atesa són joves migrats sols menors d’edat (o presumptament menors d’edat) que arriben a
Catalunya i que no tenen o manifesten no tenir cap familiar al territori.

Es tracta de persones usuàries d’entre 14 i 17 anys que es troben en una situació d’atenció immediata o de
desemparament preventiu (mesures cautelars) dels quals no es coneix cap adult que pugui fer-se càrrec de la
seva guarda.

Objectius

Els principals objectius del Servei de Protecció d’Emergència són:

a) Prestar la primera acollida proporcionant allotjament, informació, assistència integral i manutenció a
persones menors d’edat estrangeres nouvingudes no acompanyades recentment arribades a Catalunya.

b) Assumir la guarda d’aquestes persones menors d’edat i exercir les funcions inherents a aquesta, sota tutela
i control per part de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (d’ara endavant, DGAIA).

c) Realitzar la valoració, l’orientació i la prestació dels suports necessaris per garantir el benestar integral de
l’infant/adolescent acollit.

d) Fer uns primera anàlisi del projecte migratori i de vida de la persona atesa.

e) Realitzar la valoració i l’orientació cap als altres serveis comunitaris o del sistema de protecció, mitjançant
l’elaboració d’un informe.

f) Sol·licitar la documentació del país d’origen i iniciar els tràmits de regularització a Catalunya.

2 Funcions

Fer la primera acollida de joves migrats sols. Les funcions es concreten a, com a mínim, tenir cobertes les
necessitats bàsiques en el primer moment d’arribada dels infants o adolescents al nostre territori com la
higiene, alimentació, suport afectiu, vestuari, salut i dur a terme una primera valoració per orientar els
recursos que necessita cada jove.

Les funcions específiques són:

a) Esbrinar si hi ha família al territori que pugui acollir l’infant/adolescent.

b) Assessorar els joves pel que fa a la seva situació legal a Catalunya, valorar si cal que sol·licitin protecció
internacional.

c) Oferir als usuaris un marc de referència afectiva que li proporcioni seguretat necessària i que potenciï
l’establiment de relacions satisfactòries amb els seus semblants.

d) Proporcionar allotjament i manutenció.

e) Gestionar la documentació personal fent la demanda al país d’origen de la documentació identificativa, i, si
ja en disposa, iniciar la tramitació de passaport o residència.

f) Donar suport al jove en el procés de determinació de l’edat.

De forma més concreta, l’entitat proveïdora ha de:

a) Servir de pont entre l’arribada i la derivació a un recurs de més llarga estada.

b) Oferir una alternativa al medi familiar inexistent.

c) Realitzar l’acompanyament social, legal i educatiu.

d) Prestar serveis d’allotjament temporal.

e) Orientar el jove en relació amb la formació que pot realitzar durant l’estada.
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3 Organització

L’organització del Servei de Protecció d’Emergència es detalla a continuació.

3.1 Instruments tècnics específics de l’SPE, pel que fa a la resposta institucional com a servei

a) Projecte educatiu de l’SPE

Cada SPE té el seu propi projecte educatiu, on es defineixen les particularitats territorials, infraestructurals,
d’entorn i característiques pròpies de cada servei.

b) Reglament de règim intern (RRI)

L’RRI recull el conjunt de criteris i normes que n’asseguren la bona organització i el bon funcionament en tots
els aspectes. En el cas de l’SPE té una vigència de tres anys. L’òrgan competent de la DGAIA ha d’aprovar el
seu contingut a l’efecte i pot instar la seva modificació, en qualsevol moment.

Així, el contingut bàsic de l’RRI és:

Els òrgans del centre.

Les seves funcions.

La normativa i els criteris del centre.

El procediment de funcionament.

Els drets i deures dels infants i adolescents acollits al centre.

Els calendaris.

Els controls i la supervisió.

Les accions educatives reparadores.

c) Programació anual

La programació anual és el document format pel conjunt d’objectius, procediments i tècniques que ordenen les
accions que ha de desenvolupar l’SPE al llarg d’un any, temporalitzant els objectius i fent operatives les
accions. Aquesta programació s’ha de lliurar a l’organisme competent de la DGAIA perquè la valori durant el
primer trimestre de l’any, on també s’ha d’incloure el pressupost econòmic previst.

S’elabora un cop a l’any i consisteix en la planificació i la concreció, en el terreny pràctic i en un espai
determinat, de les accions mitjançant les quals es desenvolupa la vida quotidiana al servei.

d) Memòria anual

La memòria tècnica anual és un instrument que recull les avaluacions anteriors de la programació anual
corresponent. Ha de facilitar la presa de decisions i sintetitzar els objectius que cal programar per a l’any
següent. Si l’òrgan competent de la DGAIA ho sol·licita, també ha d’incloure la memòria econòmica i/o
auditoria. S’ha de lliurar a l’òrgan competent de la DGAIA durant el primer trimestre de l’any. Aquesta
memòria ha d’incloure indicadors que permetin l’avaluació general del servei.

Conté una síntesi del desenvolupament del projecte, seguint la programació anual i el Projecte educatiu, durant
l’any en qüestió, així com els resultats avaluats per l’equip educatiu.

e) Agenda/diari

Constitueix una de les eines més importants de comunicació interna entre els diferents torns de treball de
l’equip educatiu.

f) Sistemes d’informació (Sini@)

De conformitat amb l’article 25 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, la informació i gestió de l’SPE s’integra en el
Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència.

3.2 Instruments tècnics pel que fa al treball directe amb els infants i/o adolescents i les seves famílies

Els elements tècnics per portar a terme aquesta tasca són:

a) El protocol d’observació (PO).
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b) El Projecte educatiu individual.

c) L’informe proposta/Informe d’observació i derivació.

d) El comunicat d’incidències.

e) La compareixença.

a) El protocol d’observació (PO) és la guia que facilita l’observació de l’infant i/o adolescent els primers dies
d’ingrés i permet elaborar el Projecte Educatiu Individual. El PO s’elabora durant els primers dies en què
l’infant i/o l’adolescent arriba a l’SPE.

b) El Projecte educatiu individual és un instrument tècnic que té la funció de facilitar i concretar l’atenció
individualitzada de cada infant i adolescent. Hi han de constar els objectius educatius que es pretenen treballar
amb aquell infant i/o adolescent, d’acord amb el seu PO, l’evolució del procés personal i les estratègies
d’intervenció que cal utilitzar. El PEI ha de preveure els sistemes d’avaluació de l’acció educativa i de l’evolució
de l’infant o l’adolescent, de manera que es puguin revisar els objectius proposats en funció de la seva
evolució. Depèn del temps d’estada del noi a l’SPE, si el temps d’estada és de 15 dies s’han de marcar línies
generals de treball que cal continuar treballant en el recurs següent.

La persona educadora referent, a partir de la recollida d’informació de tots els agents implicats i de manera
conjunta amb l’equip, és el responsable del disseny dels objectius de treball que s’han de visualitzar en el PEI.

c) L’informe proposta/Informe d’observació i de derivació. Aquest servei proporciona una primera acollida per
fer una observació que, normalment, ha de ser de 7 a 14 dies com a màxim. En aquest supòsit, s’ha de
realitzar l’informe d’observació i de derivació al nou recurs on pugui anar el jove. Si l’estada, per diferents
motius i circumstàncies, s’ha de prorrogar més enllà de quinze dies, s’ha de fer l’informe proposta, on s’ha de
recollir tota la informació rellevant i les dades del PO, i s’hi han d’incloure les línies de treball fonamentals.

d) Comunicat d’incidències. Cal comunicar els incidents greus i/o incidències sanitàries urgents, tant al tutor i/o
familiars com als agents tècnics que intervenen en el cas. S’ha d’exposar l’incident i la relació dels fets, les
intervencions que s’han dut a terme i l’avaluació, seguint els criteris de la DGAIA.

e) Compareixença. A petició de la DGAIA/EAIA, o per decisió de l’equip de l’SPE, es pot posar per escrit el relat
d’una compareixença de l’infant i/o família. A la compareixença, l’infant exposa les demandes o necessitats de
les quals ha de quedar constància escrita.

En qualsevol moment, l’infant o adolescent pot demanar fer una compareixença per escrit a qualsevol educador
de la casa.

3.3 Organització de la participació i la dinàmica dels adolescents a l’SPE

Assemblea d’infants

L’assemblea d’infants és un dels vehicles que possibilita als infants i joves la participació real en l’organització i
la dinàmica de l’SPE. Han de tractar-se temes relatius al funcionament de la vida quotidiana i l’organització que
afectin el grup i que no entrin en contradicció amb la normativa establerta, ni amb el Projecte educatiu.

Les propostes, idees, queixes, etc., es poden presentar a l’equip educatiu, així com peticions i suggeriments pel
que fa a la modificació de qüestions relatives a la dinàmica quotidiana del Servei, de manera puntual o
permanent. Tots els joves assistents hi tenen veu i vot.

Es preveuen, com a temes habituals de debat, l’organització i la presa de responsabilitats envers les tasques
domèstiques, els menús, els conflictes interns, les propostes d’activitats, etc.

Cal establir, i així ho ha de manifestar a l’assemblea dels infants, el compromís de la direcció de l’SPE de donar
resposta a les peticions en un sentit o altre, així com determinar la vinculació de la participació dels infants en
les decisions que els afectin.

Sense perjudici d’això, s’ha de constituir el Consell de Participació, de conformitat amb el Decret 202/2009 dels
òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

3.4 Criteris dels horaris generals dels infants i adolescents

L’horari de vida quotidiana és un element clau per a l’organització. Aporta ordre i ajuda en l’estructura del dia
a dia del Servei és especialment important per als infants o joves que estan greument mancats d’elements
estructurants.

L’horari que s’estableix s’adapta a les necessitats i interessos dels infants en els diferents períodes o dies
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concrets: escola, vacances, dies de festa o d’activitats extraordinàries. Ha d’incloure la coordinació necessària
interna i externa.

Aquests horaris han de respectar sempre:

a) Les necessitats biològiques dels infants, fonamentalment pel que fa a l’alimentació, la higiene i el repòs.

b) Les necessitats formatives i escolars, establint temps per a l’estudi i/o el reforç escolar, en el cas que es
duguin a terme si l’estada es perllonga més del que està establert.

c) Les necessitats lúdiques i d’esbarjo, per jugar i relacionar-se.

d) La necessitat d’espais per a la relació quotidiana (infants i joves, família i equip educatiu).

Les activitats que s’organitzin durant caps de setmana, festius i períodes de vacances han de potenciar al
màxim el contacte entre els infants i les seves famílies, si n’hi ha.

3.5 Relació amb l’entorn

Els infants i adolescents atesos a l’SPE s’han d’integrar en el seu entorn, participant d’activitats lúdiques,
esportives, culturals, etc., que tinguin lloc a la població o comarca d’acollida.

4 Organigrama i recursos humans

L’entitat ha de garantir que l’SPE disposi del personal necessari per a la correcta atenció dels infants i/o
adolescents de manera continuada les 24 hores del dia de tots els dies de l’any.

Els serveis generals, substitutoris de la llar, bugaderia, cuina, manteniment i neteja s’han de proveir amb el
personal que no presti serveis d’atenció directa, sense perjudici de la col·laboració que pugui portar a terme en
aquests àmbits el personal d’atenció directa.

El personal d’atenció directa ha d’estar compost d’un director/a (professional amb titulació universitària en
l’àmbit de les ciències socials), d’un equip educatiu (educadors/es socials, preferentment amb experiència en
l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc i l’atenció de menors d’edat migrats), integradors socials i
mediadors culturals, treballadors socials, jurista, infermer i psicòleg.

El personal d’atenció directa (equip educatiu, equip tècnic i direcció) no pot ser subcontractat.

Ha de disposar de professionals suficients amb un mínim per a cada perfil professional. Amb caràcter general,
en un SPE per a 20 persones usuàries la ràtio de professionals és: un director/a per servei, 4 educadors/es
socials, 8 integradors/es socials o mediadors/es, un/a infermer/a a mitja jornada, un/a metge/essa a mitja
jornada, un/a jurista a mitja jornada, un/a psicòleg/a a mitja jornada, un/a traductor/a.

En la resolució de convocatòria de provisió s’ha d’establir el nombre de professionals segons el nombre de
places de cada recurs, especialment també pel que fa a la presència del perfil de jurista, psicòleg i infermer/a.

L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació continuada i d’actualització en les tècniques
d’atenció als infants i/o adolescents, per als professionals del centre en els seus diferents àmbits d’actuació.

L’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del personal pel que fa a les pràctiques
correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

Els recursos humans de l’SPE són:

4.1 Recursos humans obligatoris

a) Director/a:

Cada SPE ha de tenir un/a director/a professional a jornada completa que ha d’assumir la responsabilitat de les
guardes dels infants i/o adolescents i que, en darrera instància, ha de decidir sobre les qüestions que facin
referència als infants i/o adolescents.

Aquest director o directora ha d’assumir les funcions que estableix la legislació vigent quant a les
responsabilitats de les guardes dels infants i/o adolescents del centre. La titulació de què ha de disposar és la
de llicenciatura o diplomatura universitària, o grau, preferentment en Pedagogia, Psicologia o Educació Social, i
ha de tenir experiència en infància i adolescència en situació de desprotecció i/o alt risc social.

Les seves funcions específiques estan detallades en el document “Perfil professional del responsable de centre
residencial d’acció educativa i centre d’acolliment”, aprovat el 27 de novembre de 1998 pel Comitè d’Expertes i
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Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social. És responsable de l’acompliment de les funcions encomanades
a l’SPE.

b) Persones educadores

A l’SPE hi ha un equip educatiu format per educadors, a jornada completa, d’acord amb el que disposa el
Conveni Col·lectiu d’aplicació en vigor.

Una de les persones educadores és el referent per a cada cas. Aquest referent ha de formar part de l’equip
d’intervenció familiar.

Les funcions de la persona educadora referent i de l’equip educatiu han de ser per analogia, en la mesura que
sigui possible, les que es defineixen en el document “Perfil professional de l’educador/a social en els centres
residencials d’acció educativa i centres d’acollida”, aprovat pel Comitè d’Expertes i Experts en Formació en
l’Àmbit de l’Acció Social el 28 de gener de 2010.

c) Treballador/a social

Com a treball complementari a les funcions de l’educador/a social, els usuaris han de disposar de professionals
del treball social.

Les seves funcions són, a banda de les funcions específiques que es detallen en aquest annex, per analogia, en
la mesura que sigui possible, les que es detallen en el document “Perfil professional titulat universitari en
treball social dels serveis de centres d’acolliment per a infants i adolescents”, aprovat pel Comitè d’Expertes i
Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social el gener de 2010.

d) Psicòleg/a

Els usuaris poden disposar de psicòlegs, seguint les ràtios que s’han indicat anteriorment.

Les seves funcions són, a banda de les funcions específiques que es detallen en aquest annex, per analogia, en
la mesura que sigui possible, les que es detallen en el document “Perfil professional titulat universitari en
psicologia dels serveis de centres d’acolliment per a infants i adolescents” aprovat pel Comitè d’Expertes i
Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social el gener de 2010.

e) Inseridor/a sociolaboral

Com a treball complementari, els usuaris poden disposar d’inseridors sociolaborals, si així ho requereix el perfil
d’usuaris que s’han d’atendre.

Les seves funcions són, a banda de les funcions específiques que es detallen en aquest annex, per analogia, en
la mesura que sigui possible, les que es detallen en el document “Perfil professional Inseridor/a dels serveis per
a joves en situació de vulnerabilitat o risc de patir-ne”, aprovat pel Comitè d’Expertes i Experts en Formació en
l’Àmbit de l’Acció Social el 13 de maig del 2015.

f) Mediador/a intercultural

Tenint en compte el perfil dels usuaris, l’SPE ha de disposar d’un mediador/a intercultural que disposi del cicle
formatiu superior d’integrador/a social o certificat de professionalitat de mediació comunitària.

Les seves funcions són, a banda de les funcions específiques que es detallen en aquest annex, per analogia, en
la mesura que sigui possible, les que es detallen a l’Ordre/ENS/162/2017, de 19 de juliol, que regula el cicle
superior d’integració social.

g) Personal d’administració i serveis

Cada centre residencial ha de comptar amb el personal i serveis generals (cuina, neteja, manteniment,
vigilància i seguretat, etc.) necessari en funció dels programes que dugui a terme i de la seva dimensió i
estructura.

4.2 Recursos humans opcionals

El servei pot disposar de perfils professionals opcionals en funció de les necessitats de les persones usuàries
ateses.

4.3 Voluntariat i pràctiques acadèmiques o professionals

a) Persones voluntàries

La col·laboració de persones voluntàries a l’SPE es duu a terme d’acord amb la Llei 25/2015, del 30 de juliol,
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del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i complint el que disposa la Directriu general d’actuació
1/2016, de 17 de febrer, sobre la gestió del voluntariat als centres on resideixen infants i adolescents en
situació d’atenció immediata, guarda o tutela.

De la mateixa manera, ha de seguir-se el procediment que s’estableix a la Directriu general d’actuació 1/2016,
de 17 de febrer, que, entre altres requeriments, regula, la necessària aprovació de la Sub-direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, per tal que es pugui efectuar la intervenció de voluntariat proposada pel
centre residencial.

Es fa constar que, sempre s’ha d’articular mitjançant el corresponent conveni amb les entitats de voluntariat
legalment registrades. No s’admeten col·laboracions de caràcter individual.

Les persones voluntàries, en cap cas, poden substituir les funcions de l’equip educatiu. Les seves actuacions
s’han de definir juntament amb la resta de professionals del centre, i han de ser supervisades per l’entitat
contractista.

b) Persones en pràctiques

Els SPE poden disposar de col·laboracions de persones en pràctiques universitàries procedents de formacions
relacionades (educadors socials a tots els centres i treballadors socials, pedagogs i psicòlegs als centres
tutoritzats pels equips tècnics). Aquesta col·laboració ha d’emmarcar-se dins del corresponent Conveni signat
entre la Universitat i l’entitat que gestiona el recurs.

Els alumnes en pràctiques han d’estar sempre acompanyats pel professional definit com a responsable de
l’alumne, que ha de ser un professional de l’SPE. En cap cas, els alumnes en pràctiques poden fer-se càrrec de
la gestió ni de les accions educatives en absència dels professionals. No poden tenir accés als expedients dels
infants i adolescents residents al centre ni extreure cap document del centre.

El procés d’acollida i atenció dels alumnes en pràctiques ha de fer-se d’acord amb la Guia de bones pràctiques
per a centres del Sistema Català de Protecció de la Infància i l’Adolescència, aprovada per la DGAIA.

L’SPE ha de comunicar a la persona responsable del servei de la DGAIA les dades personals dels alumnes en
pràctiques, el perfil professional, l’horari de les pràctiques, el tutor responsable i la seva disponibilitat horària,
el plantejament inicial del projecte, la tipologia de les activitats que cal realitzar dins del pla de pràctiques,
disseny del programa d’intervenció per donar resposta a les necessitats que es detectin al centre en què es duu
a terme el pràcticum, així com l’avaluació del pràcticum.

5 Funcionament general

L’entitat es compromet a atendre a l’SPE els infants i/o adolescents que li siguin confiats pel servei
corresponent de la DGAIA. Els infants/adolescents han d’ingressar a l’SPE a proposta de la Unitat de detecció i
prevenció del maltractament infantil (UDEPMI), la unitat de joves migrats sols, o el Servei Territorial
corresponent.

Atesa la tipologia d’usuaris i la urgència dels ingressos en aquests recursos, no hi ha cap criteri d’exclusió.

Els criteris de funcionament dels serveis residencials de la DGAIA, envers els infants i adolescents acollits,
estan detallats a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema Català de Protecció de la Infància i
l’Adolescència.

5.1 Línies d’intervenció

Per al correcte funcionament i execució de l’SPE, l’entitat proveïdora ha de:

a) Responsabilitzar-se de les incorporacions i derivacions dels usuaris, així com dels seus processos socials i
legals, assumint-ne la guarda per delegació de la DGAIA.

b) Informar del funcionament del projecte a cada usuari i de la temporalitat del recurs.

c) Recollir informació general sobre els usuaris per poder-los oferir l’atenció més adequada.

d) Observar la conducta dels usuaris i incidir sobre els seus hàbits mentre duri la seva estada.

e) Orientar individualment i fomentar la seva integració i convivència en els grups socials en què es relacionen.

f) Recollir i avaluar el projecte migratori, així com la situació personal i familiar de l’usuari per elaborar
l’informe amb la proposta de mesura més adient.
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g) Fer complir als usuaris les normes de funcionament del servei.

h) Mantenir una presència activa i constant i intervenir per solucionar les situacions conflictives que es
produeixin amb finalitat educativa, tot adoptant les decisions que es creguin oportunes.

i) Proporcionar un ambient acollidor i tranquil que afavoreixi la seguretat dels usuaris.

j) Acompanyar els usuaris a les gestions que calguin.

k) Tramitar la documentació personal.

l) Informar a la DGAIA de les incidències rellevants que s’observin durant el temps de vigència del contracte.

m) Col·laborar amb la DGAIA en la coordinació de les gestions necessàries per a l’atenció dels usuaris.

5.2 Els eixos transversals de l’SPE que han de ser presents en el seu funcionament general són:

a) Orientació cap a l’apoderament de l’adolescent/jove en situació de desemparament.

b) Intervenció orientada a fomentar l’adquisició dels hàbits necessaris per a la preparació cap a l’autonomia,
així com la formació necessària.

c) Orientació clara cap al foment de les pròpies capacitats i l’autonomia.

Aquests eixos s’han de treballar partint dels aspectes següents:

a) Temporalitat. Ve determinada per l’edat.

b) Participació. Implicació de l’adolescent/jove en el seu projecte vital.

c) Treball en xarxa, per tal de facilitar la integració de l’adolescent a l’entorn d’acollida, fomentant la
participació activa en totes les activitats, i vincular-lo als recursos del territori.

5.3 Els processos claus del funcionament del centre, en síntesi, són els següents:

a) Ingrés: acollida i acompanyament durant l’acollida i el període d’adaptació del centre.

b) Continguts treballats a la tutoria, d’acord amb allò que s’estableix en el PEI.

c) Vida quotidiana

c.1) Utilitzar la vida quotidiana a l’SPE com a eina metodològica principal per educar, potenciar capacitats,
transmetre valors i donar seguretat als infants i/o adolescents acollits.

c.2) S’ha de fer un ús educatiu de la normativa i les sancions, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, i
allò que estipula el projecte educatiu i l’RRI. Els joves del centre han de conèixer aquesta normativa.

c.3) Establiment de vincle i acompanyament en l’elaboració de les pèrdues (dol migratori)

c.4) Atenció a la salut: Protocol de promoció i seguiment de la salut i Atenció a la salut mental.

d) Promoció a l’autonomia i del desenvolupament evolutiu: desenvolupament de l’infant en funció de l’edat
cronològica i madurativa, per promoure l’autonomia (paràmetres psicologia evolutiva).

e) Formació acadèmica: millora del rendiment escolar.

f) Formació prelaboral i inserció laboral: disseny de l’itinerari formatiu i laboral.

g) Educació en el lleure i relacions amb l’entorn: utilització dels recursos de lleure i d’esport de l’entorn
comunitari.

h) Relació amb la família: fomentar el contacte amb la família al país d’origen i fer recerca activa de possibles
familiars al territori.

i) Gestió de riscos de l’infant i l’adolescent:

i.1) Valoració de riscos

i.2) Escapoliments i no retorns

i.3) Contenció davant del conflicte

i.4) Prevenció de comportaments sexuals abusius entre iguals
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i.5) Prevenció del consum de drogues

j) Protecció dels drets de l’infant, de l’adolescent i de la família: dret de l’infant i/o adolescent a la informació
sobre el propi procés, en funció de la seva edat i capacitat, d’acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig

k) Desinternament

k.1) Desinternament planificat i comiat amb acompanyament professional

k.2) Actuacions segons motivació del desinternament

l) Altres programes específics

l.1) Suport a l’autonomia dels adolescents de 16-18

l.2) Formació afectivosexual i prevenció de relacions de parella abusives

l.3) Discapacitat intel·lectual i altres discapacitats sobreafegides derivades de problemes de salut mental

l.4) Acompanyar els infants amb malalties greus i en la pròpia mort

En tractar-se d’un Servei de Protecció d’Emergència, tota la intervenció ha de venir determinada per la durada
de l’estada en el centre.

6 Sistema d’informació individualitzat

Els infants i adolescents acollits a l’SPE han de disposar del seu expedient individual de forma que permeti
disposar de la informació necessària per prestar l’atenció requerida en cada moment del procés d’atenció.

Aquest expedient ha d’estar protegit d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals,
per tal de garantir-ne la confidencialitat.

L’expedient de l’infant i/o adolescent ha de permetre la continuïtat de la seva atenció integral durant el seu pas
pel sistema de protecció, per tant, ha de permetre traçar la seva història, inclosa l’anterior a l’ingrés i la que es
produeixi durant l’estada al centre.

D’aquesta manera, la documentació que ha de constar a l’expedient del jove, abans de l’ingrés, durant aquest i
en el seu desinternament, consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema Català de Protecció
de la Infància i l’Adolescència.

Específicament, a títol enunciatiu i, com a mínim, les àrees en què s’ha d’estructurar l’expedient de l’infant i/o
adolescent al centre, són:

a) Administrativa.

b) Personal: DNI, NIE, documentació escolar, llibre de família, altra documentació personal de l’infant i/o
adolescent, etc.

c) Familiar: síntesis avaluadores, informe de l’EAIA, ETCA.

d) De salut: targeta sanitària, carnet de vacunes, informes mèdics, prescripcions de medicació, etc.

e) Tutorial: PEIF, registre tutories, ISEF, seguiment, full de registre de reunions amb l’EAIA, registre de visites
familiars, etc.

f) Psicopedagogia: informe psicològic, escolar, resolució i dictamen tècnic facultatiu del CAD, si escau, etc.

g) Formació i/o laborals: notes, títols, certificats, contractes laborals, etc.

7 Descripció estructural de l’equipament

Les condicions físiques, materials i arquitectòniques dels centres de protecció han d’adaptar-se a la normativa
vigent en cada moment i han de comptar amb la seva inscripció a l’RESES.

Per tant, el lloc on s’ubiqui l’SPE que aporti l’entitat ha de complir els requisits sanitaris, de seguretat, higiene i
accessibilitat, entre d’altres, i adaptar les seves condicions tèrmiques i acústiques per garantir la confortabilitat
dels infants i/o adolescents acollits.
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La distribució estructural bàsica de l’SPE és la següent:

a) Menjador.

b) Sala d’estar – espai TIC i Biblioteca.

c) Un despatx per a l’Equip Educatiu (EE) del centre amb connexions a xarxa i telèfon i impressora; amb espai
per a arxiu.

d) Zona d’habitacions.

e) Una cuina adequada per preparar els àpats de tota la llar simultàniament.

f) Zona de bugaderia amb rentadora i assecadora.

g) Banys complets, rentamans, vàter i dutxa (el nombre depèn del nombre d’usuaris de cada servei.)

Cada infant ha de disposar, preferentment, a la seva habitació, d’un llit individual, un armari amb espai
suficient per guardar els seus objectes personals i una tauleta de nit.

8 Obligacions de l’entitat

8.1 Obligacions generals i en relació amb el servei

8.1.1 L’entitat ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària,
d’acord amb els principis de bona fe i diligència, i ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions
legals que li són aplicables.

8.1.2 L’entitat ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió Europea
en matèria de protecció a la infància, així com la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de novembre de 1989, i el Conveni de 19 d’octubre de
2006 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l’execució i la cooperació en matèria de
responsabilitat parental i de mesures de protecció dels nens, i la Conferència de la Haia de Dret Internacional
Privat.

8.1.3 L’entitat ha de complir els requisits i característiques, que han de tenir els instruments tècnics específics
de l’SPE, pel que fa a la resposta institucional com a servei i els instruments per al treball individual amb els
infants i adolescents acollits, d’acord amb el que es preveu en aquest annex.

8.1.4 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA, el Projecte
educatiu, que ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves
modificacions, tant periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes
des del requeriment.

8.1.5 L’entitat, a l’inici de l’execució del servei, ha de trametre al responsable de la DGAIA, l’RRI que ha de ser
aprovat per l’òrgan competent de la DGAIA. També han de ser aprovades les seves modificacions, tant
periòdiques com instades per l’òrgan competent de la DGAIA, en el termini màxim d’un mes des del
requeriment.

8.1.6 L’entitat, durant el primer semestre de l’any, mentre duri l’execució del servei, ha de trametre al
responsable de la DGAIA, la Programació anual de l’SPE, així com el pressupost econòmic previst.

8.1.7 L’entitat, a petició del responsable de la DGAIA, ha de trametre la memòria tècnica anual del centre
residencial. També ha de lliurar una auditoria econòmica amb justificació de les despeses directes i indirectes
de la prestació del servei de l’any anterior, els costos de la qual els ha d’assumir l’entitat.

8.1.8 L’entitat ha de trametre, mitjançant el personal del centre, al responsable de la DGAIA, dins dels terminis
i la periodicitat que s’estableix en aquest annex, el projecte educatiu i d’intervenció (PEI) de cada infant i/o
adolescent.

8.1.9 L’entitat ha de trametre al responsable de la DGAIA, dins dels terminis i la periodicitat establerta en
aquest annex, l’informe de seguiment educatiu i familiar (ITSE) de cada infant i/o adolescent.

8.1.10 En especial, l’entitat ha d’afavorir el procés d’inserció social, educatiu i laboral dels adolescents acollits,
promocionant la participació en els esdeveniments i activitats del territori d’acollida i cercant la formació més
adient que els permeti l’accés al món laboral.

8.1.11 L’entitat ha d’aplicar la resta d’indicacions, que no s’especifiquen en aquest annex, que constin en el
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Programa marc per a centres residencials, vigent, quan exerceixi la guarda dels infants i/o adolescents, en els
termes que resultin d’aplicació a l’SPE.

8.1.12 L’entitat, mitjançant la direcció o el personal del centre, d’acord amb la vigent Circular, elaborada per la
DGAIA, sobre la comunicació de les incidències als centres propis i col·laboradors de la DGAIA i la resta de
normativa a l’efecte vigent, ha de comunicar immediatament a la DGAIA totes i cadascuna de les incidències
d’interès relatives als adolescents, així com el funcionament del centre, i també ha de subministrar tota la
informació i documentació necessària per conèixer el compliment de les exigències que es determinen en la
normativa vigent, en concret, d’acord amb el que estipula la Guia de bones pràctiques per a centres del
Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència. Com a mínim, sens perjudici del que disposi la normativa
vigent en matèria d’infància i adolescència, les incidències que han de ser comunicades al responsable de la
DGAIA són:

a) Agressions.

b) Accidents.

c) Urgències mèdiques i/o psiquiàtriques.

d) Denúncies a l’infant i/o l’adolescent.

e) Incidències judicials i/o policials.

f) Incidents greus tals com segrest, conflictes familiars, robatoris, etc.

g) Emergències greus.

h) Incidències greus que requereixin la presència de bombers, forces i cossos de seguretat i/o ambulàncies.

8.1.13 L’entitat està obligada a facilitar les avaluacions externes, realitzades per l’òrgan competent en matèria
d’infància i d’adolescència, així com l’examen de documents i llibres de dades relatives als infants i/o
adolescents. Aquesta supervisió també comprèn els aspectes relacionats amb el funcionament del centre i
també ha de subministrar tota la informació necessària per conèixer el compliment de les exigències que es
determinen en la normativa vigent en matèria de serveis socials.

8.1.14 L’entitat ha de tenir al centre fulls de reclamació (model oficial), que han d’estar a disposició dels
usuaris o de qualsevol persona interessada que els demani. També ha de mostrar en un lloc visible per als
infants i famílies les adreces i telèfons de la DGAIA i del Síndic de Greuges, on es poden adreçar en cas de
queixes.

En el mateix lloc visible ha de figurar l’horari de Direcció, per poder rebre usuaris amb aquesta finalitat.

8.1.15 L’entitat ha de garantir que al centre es disposi d’un expedient propi, amb documentació original, de
cada infant i/o adolescent, permanentment actualitzat, d’acord amb el que s’estableix en Ordre i, en especial,
el detall que consta a la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de Protecció a la Infància i
l’Adolescència, sens perjudici de la còpia de la documentació incorporada al Sini@.

8.1.16 Els impresos que s’utilitzin a l’SPE i la seva retolació interior i exterior han de ser en llengua catalana,
d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En concret, l’entitat contractista ha d’emprar
normalment la llengua catalana en les actuacions i la documentació interna, en la retolació, en les
comunicacions per megafonia i, a la vegada, ha d’emprar també el català en les comunicacions i les
notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, incloent-hi les
factures i altres documents de tràfic mercantil o de caràcter administratiu, sense perjudici del dret dels
ciutadans i ciutadanes de rebre-les en castellà si així ho demanen.

8.1.17 L’establiment residencial ha de complir les condicions funcionals i materials que estableix la normativa
vigent en matèria de serveis socials següent: el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera
de serveis socials 2010-2011, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials; el Decret 2/1997, de 7 de gener, en la seva part no derogada, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

8.1.18 L’entitat ha de designar un representant de la seva confiança amb les atribucions necessàries per a la
resolució immediata dels problemes que es detectin en la prestació d’aquest servei.

8.1.19 L’entitat ha de facilitar en tot moment l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre de la Direcció de
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.20 A requeriment de la Inspecció, les deficiències s’han d’esmenar en les condicions que aquesta estableixi,
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d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials. Si escau, cal
comunicar les deficiències a la DGAIA per tal que ho comuniqui a la Secretaria General del Departament.

8.1.21 L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei davant de tercers, per unes sumes assegurades mínimes de 400.000 euros per
víctima i de 800.000 euros per sinistre, tenint en compte l’increment dels imports d’indemnització que fixa la
Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les
persones en accidents de circulació, atès que s’aplica, per analogia per al càlcul de totes les indemnitzacions.
Té consideració de tercer en la pòlissa contractada qualsevol persona física o jurídica diferent de l’entitat,
prenedora de l’assegurança i, també, l’entitat assegurada. Així mateix, tenen la consideració de tercers els
infants i/o adolescents sota la guarda de l’entitat que es causin danys entre ells, així com els treballadors de
l’entitat, pels danys causats entre ells o pels infants i/o adolescents. Aquesta pòlissa l’ha de subscriure amb
una entitat de reconeguda solvència.

En relació amb la pòlissa que s’esmenta en el paràgraf anterior, el Departament, mitjançant el Servei
d’Inspecció i Registre ha de realitzar periòdicament controls de la pòlissa contractada per l’entitat, per tal de
comprovar l’abast de la seva cobertura i la seva permanent vigència. L’entitat també està obligada a lliurar al
responsable de la DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, a l’inici d’execució del servei i, en
el termini màxim d’un mes, de les modificacions i/o renovacions d’aquesta pòlissa.

8.1.22 El centre ha de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel Departament de Salut.
Així mateix, l’entitat ha de garantir, per mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les
pràctiques correctes d’higiene i manipulació d’aliments.

8.1.23 Són de compliment obligatori per l’entitat les instruccions, circulars o protocols que es pengin al Portal
de Transparència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.1.24 L’entitat es compromet a instal·lar, a càrrec seu i quan així li requereixi la DGAIA, una placa a l’exterior
de l’entrada del centre, acreditativa de la seva condició d’entitat proveïdora del Sistema Públic de Serveis
Socials de Catalunya, segons el model oficial vigent.

8.1.25 L’entitat ha de disposar de la solvència econòmica i financera, consistent en un patrimoni net o fons
propis positius o ràtio positiva entre actius i passius, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior.

8.1.26 L’entitat ha de disposar de la solvència tècnica suficient, consistent en una experiència en la prestació
de serveis socials durant els dos darrers anys en serveis de la mateixa tipologia o de naturalesa similar,
d’acord amb allò que preveu l’article 8 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. El personal ha de disposar, per a la prestació del
servei, de coneixements tècnics acreditats mitjançant titulacions acadèmiques o professionals.

Quan sigui justificable, en proporció a l’objecte del concert, les convocatòries públiques de provisió de serveis
socials poden exigir una solvència mínima superior o inferior.

8.2 Obligacions referides a l’edifici i instal·lacions

8.2.1 L’entitat es compromet a mantenir l’edifici, que aporta la mateixa entitat, en bones condicions d’ús i
conservació i a vetllar per la seva habitabilitat i confortabilitat.

8.2.2 L’entitat ha de realitzar les despeses que siguin necessàries per mantenir l’edifici, les instal·lacions, els
aparells i altres elements en perfecte estat de conservació i en funcionament.

8.2.3 L’entitat s’ha de fer càrrec de totes les despeses de subministraments, comunicacions i altres necessàries
per a la prestació dels serveis.

8.3 Obligacions en matèria de personal

8.3.1 El personal de l’SPE ha de dependre de l’entitat, la qual té tots els drets i deures inherents a la seva
qualitat d’empresària, i ha de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social,
sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal que té a càrrec seu.

8.3.2 L’entitat, mitjançant els seus òrgans rectors, també ha de tenir cura i ser responsable de l’actuació
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individualitzada del personal del centre, per la qual cosa ha de controlar i decidir allò que sigui més convenient
en cas d’incompliment de la seva tasca.

8.3.3 L’equip de l’SPE es compon d’un/a director/a del servei, educadors/es, integradors/es socials, infermer/a,
jurista, metge/essa, psicòleg/a, tal com s’estableix en l’apartat corresponent. La ràtio s’ha d’establir en cada
convocatòria de provisió, depenent del nombre de places. També els professionals d’infermeria, medicina,
psicologia, etc., s’han d’establir en cada ordre de provisió depenent del nombre de places.

8.3.4 Els torns horaris han de distribuir-se de manera que assegurin un mínim d’educadors que garanteixi una
atenció adequada dels infants i/o adolescents ingressats.

8.3.5 L’entitat s’ha d’encarregar de la formació de tot el personal i de les corresponents activitats de reciclatge,
sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA, als quals aquests professionals tinguin accés.

8.3.6 A efectes d’identificació del personal del centre i control dels documents TC, l’entitat ha de facilitar a la
DGAIA la relació de treballadors del centre i l’horari detallat de cada professional. Posteriorment, cada sis
mesos –o sempre que ho sol·liciti la DGAIA–, l’entitat ha de trametre els documents TC1 i TC2, o document
equivalent corresponent a aquest període, de tot el personal que presti o hagi prestat els seus serveis a
l’equipament social a què fa referència aquesta Ordre. Juntament amb aquests documents, l’entitat ha de
prestar una relació de les persones que treballen al centre en aquell moment.

8.3.7 L’entitat ha d’informar immediatament a la persona responsable de la DGAIA de les altes i les baixes del
personal, tant de serveis com de l’equip educatiu, així com de les seves substitucions. Quan s’escaigui, ha
d’acreditar la titulació exigida del substitut.

8.3.8 L’entitat ha de garantir totes les substitucions del personal educatiu i de l’equip d’intervenció familiar,
mantenint sempre la ràtio corresponent, cada dia de l’any. Els seus horaris s’han d’establir en funció dels
interessos dels infants i/o adolescents, tot respectant els drets laborals dels treballadors.

8.3.9 L’entitat ha de garantir que el centre tingui cobertes les seves necessitats en l’àmbit dels serveis (neteja,
cuina, bugaderia, administració, vigilància), sigui amb personal o amb dispositius d’alarma en el cas del servei
de vigilància i seguretat.

8.3.10 L’entitat ha de disposar i aplicar un programa anual de formació contínua i d’actualització en les
tècniques d’atenció als infants i/o adolescents, per als professionals del centre en els seus diferents àmbits
d’actuació.

8.3.11 L’entitat, a requeriment de la DGAIA, ha de separar, de l’atenció directa dels infants i adolescents, els
professionals (equip educatiu, equip tècnic, direcció i resta de personal que tingui contacte amb els infants i
adolescents acollits) de l’SPE, així com la resta de personal voluntari i en pràctiques, en el termini màxim de 24
hores, des de la notificació, quan aquesta valori, encara que sigui preventivament, d’acord amb l’interès
superior de l’infant i/o adolescent, que pot comportar un risc per al seu desenvolupament integral o el seu
benestar.

8.3.12 Els possibles costos íntegres que es derivin d’aquesta separació dels professionals els ha d’assumir
l’entitat.

8.3.13 L’entitat ha de complir els requisits que s’estableixen en aquesta Ordre, així com en la resta de
normativa vigent, en relació amb el personal en pràctiques i voluntari que col·labori al centre residencial.

9 Règim econòmic

9.1 Contraprestació econòmica

La contraprestació econòmica que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha d’abonar per a
la prestació del servei s’ha de fixar en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials a partir d’un
mòdul base per dia/jove.

Al mòdul s’afegeix per cada jove un pagament únic per kit de roba i productes d’higiene personal que també
s’ha de fixar en la convocatòria de provisió.

En cap cas, es pot superar el nombre d’estades màximes mensuals, d’acord amb el nombre de places
proveïdes. En cap cas, s’han d’abonar les infraocupacions.

Les necessitats educatives i sanitàries dels infants/adolescents acollits han d’estar cobertes pels serveis
sanitaris i educatius oferts per les respectives xarxes públiques, per la qual cosa el seu pagament, a part del
mòdul base, només es pot sol·licitar en els casos degudament justificats i seguint les instruccions vigents del
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Departament.

L’entitat no pot percebre cap tipus de quantitat econòmica en concepte d’estada per part dels usuaris del
centre.

9.2 Facturació

El sistema de facturació és el que determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Annex 20

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de concert social, del servei d’intervenció especialitzada
per a dones en situació de violència i les seves filles i fills a càrrec (SIE)

Primer

Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei d’intervenció especialitzada és un servei públic especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en
el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també als fills i
filles de qui es fan càrrec. Així mateix, ha d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.

El servei s’ha de prestar de dilluns a divendres, amb horari de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 19.30 h.

Persones destinatàries

   - Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista.

   - Les filles i fills que són a càrrec d’aquestes dones.Objectius

L’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de
violència masclista, així com als seus fills i filles a càrrec, i potenciar els programes específics i integrals de
prevenció, assistència, reparació i implicació comunitària.

Segon

Accés als serveis, temps d’estada i drets i deures de les persones beneficiàries del servei

Accés als serveis

Les sol·licituds per utilitzar el servei poden provenir de:

   - Les dones mateixes

   - La Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista

   - Els serveis socials

   - Els serveis de salut

   - Associacions de dones

   - Altres unitats que la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista pugui determinar

Temps d’estada
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El temps d’estada dependrà del procés de recuperació de cada persona usuària, sense que s’estableixi
prèviament un topall.Drets i deures de les persones beneficiàries del servei

Drets de les persones usuàries

   - A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge, i a la protecció de les dades de caràcter personal.

   - A ser informades de les normes de funcionament del servei.

   - A rebre el suport i l’assessorament necessaris a fi de dur a terme el pla de treball individual.

   - A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la directora del servei. En cas de disconformitat
amb la solució proposada, la persona usuària té dret a presentar queixes i reclamacions davant la Sub-direcció
General de Lluita contra la Violència Masclista.

Deures de les persones usuàries

   - Respectar les normes de funcionament.

   - Complir els horaris que s’estableixin.

   - No presentar cap comportament violent físic ni verbal.

   - No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap que pugui alterar les
facultats cognoscitives i/o volitives.

Tercer

Recursos humans

El servei d’intervenció especialitzada ha de disposar del personal següent:

Director/a

Formació: grau en matèria de ciències socials, preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació
social

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4

Nombre de directors/ores: 1

Jornada laboral completa

La seva absència física ha d’estar coberta, sempre, per la persona en qui ho delegui.

Funcions:

   - Encarregar-se de la gestió i organització del servei i del seu equip professional.

   - Planificar i supervisar tots els serveis i les activitats que es desenvolupen dins el servei.

   - Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària.

   - Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les dones i els seus fills i
filles.

   - Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, i garantir el compliment de la normativa
del servei.

   - Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball individual de cada dona i
els seus fills i filles.

   - Fer l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius inicials i de la programació anual.

   - Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei.

   - Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament de Treball, Afers Socials i
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Famílies.

Personal d’atenció psicològica per a les dones

Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb experiència en la intervenció en
violències familiar i masclista

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 2

Jornada laboral completa.

Funcions:

   - Atendre presencialment les dones, i les filles i fills que ho requereixin individualment i en grup.

   - Fer l’acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les relacions abusives i les possibles
situacions de risc, tant per a elles com per a les filles i fills.

   - Acordar amb la dona els aspectes que caldrà treballar en el procés de recuperació: seguretat,
autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions interpersonals.

   - Compartir i coordinar-se amb l’equip amb relació als casos atesos.

   - Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i/o privada.

   - Organitzar i dinamitzar les sessions grupals.

   - Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins l’horari habitual, en el centre mateix o en el
servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ho determini.

Personal d’atenció psicològica per a infants i adolescents

Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb experiència en la intervenció
amb infants i adolescents, i les violències familiar i masclista.

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral completa

Funcions:

   - Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el maltractament.

   - Suport i tractament psicològic dels i les menors per superar el trauma ocasionat per la convivència amb el
maltractament.

   - Derivació dels casos a altres serveis d’atenció psicològica quan sigui necessari.

   - Supervisió de casos en l’equip interdisciplinari.

   - Coordinació amb altres centres d’educació i salut infantil: CSMIJ, CAP (pediatre/a), per al tractament i
seguiment de casos específics.

   - Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins de l’horari habitual, en el centre mateix o en
el servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista ho
determini. Altres funcions que puguin sorgir dins l’àmbit d’actuació del servei.

Jurista

Formació: grau en dret amb experiència en dret de família i penal, i en el treball amb dones

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3
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Nombre de professionals: 1

Jornada laboral completa

Funcions:

   - Assessorar les dones en tots els temes legals que els afectin (denúncies per maltractaments, processos de
separació, guarda i custòdia dels fills i filles, mesures cautelars o provisionals, etc.).

   - Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que requereixi en els procediments
judicials.

   - Fer l’acompanyament de les dones i el seguiment dels processos judicials.

   - Assessorar l’equip professional del servei.

   - Fer el seguiment dels processos de les dones mitjançant professionals de l’advocacia que corresponguin.

   - Participació en els processos de treball de l’equip.

   - Atendre situacions d’urgència, dins l’horari habitual, en el centre mateix o en el servei d’acolliment
d’urgències, en cas que la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista ho determini.

Educador/a social

Formació: grau en educació social o habilitació en educació social

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: un mínim de 2

Jornada laboral completa

Funcions:

   - Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les activitats.

   - Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats en situacions de violència.

   - Elaborar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari.

   - Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.

   - En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou entorn.

   - Fer de pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).

   - Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el centre mateix o en el servei
d’acolliment d’urgències, en cas que la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista ho
determini.

Treballador/a social

Formació: grau en treball social o titulació equivalent.

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral completa

Funcions:

   - Atendre presencialment les dones, i/o les filles i fills, a fi de conèixer-ne la història abusiva (episodis de
violència, freqüència, cronicitat i situació de risc).

   - Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials.

   - Avaluar la situació de risc tant de la dona com, si escau, dels i les menors en aquesta situació.
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   - Treballar amb la dona les necessitats socials més urgents, ajudar-la en la recerca, i la tramitació, si escau,
dels ajuts corresponents.

   - Acompanyar la dona en el procés de resolució dels aspectes socials que s’hagin acordat.

   - Elaborar informes integrals que recullin els àmbits afectats per la violència, si escau.

   - Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa pública o privada.

   - En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou entorn.

   - Fer de pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).

   - Actuar, dins l’horari de treball, en les situacions d’urgència que se li atribueixin.

   - Atendre situacions d’urgència, dins l’horari habitual, en el centre mateix o en el servei d’acolliment
d’urgències, en cas que la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista ho determini.

Personal de suport

Formació: proposada per l’entitat

Funcions: proporcionar suport administratiu i d’acollida

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral completa

Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal contractat (a excepció del/de
la jurista), s’hauran d’aplicar, com a mínim, les que conté el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció
social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018. En cas que es tracti
d’una cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus estatuts i en cap
cas no poden ser inferiors a les condicions que s’han fixat com a referents en el paràgraf anterior.

Quart

Obligacions de l’entitat

Durant la vigència de l’acreditació, l’entitat està obligada a:

a) Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària, d’acord amb els principis
de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i les disposicions normatives que se li
apliquen.

b) Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei, amb sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre, d’acord amb el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria
d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances.

c) Disposar de totes les autoritzacions necessàries per a l’exercici de les activitats que s‘hagin de dur a terme, i
abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l‘activitat.

d) Facilitar sempre l‘actuació del Servei d‘Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el seguiment de la prestació del servei dut a terme per la Sub-direcció General de Lluita contra la
Violència Masclista, així com comunicar per escrit les modificacions que es puguin produir respecte a la situació
administrativa i registral de l‘entitat o de l‘establiment objecte de l‘acreditació.

e) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb posterioritat immediata al moment en
què es produeixi, qualsevol incidència que afecti el servei que reben les persones usuàries, així com informar
de les baixes i les possibles absències de més de vint dies.

f) Organitzar i gestionar per si mateixa el servei acreditat, de conformitat amb la normativa, les indicacions i
les directrius del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

g) Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

h) Aportar, quan l’Administració ho requereixi, la informació funcional, assistencial, econòmica i estadística, els
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indicadors de gestió i altra documentació que es determini per fer el seguiment de la prestació del servei.

i) Complir estrictament el projecte de funcionament presentat en el procediment d‘acreditació del/s servei/s.
Dur a terme les activitats necessàries per mantenir el màxim nivell d‘integració social de les persones usuàries
en el centre, en el seu entorn, en les seves relacions personals i familiars i en la seva relació amb la comunitat.

j) Elaborar, implantar, mantenir i revisar el pla d’autoprotecció del centre o d’emergència, segons el cas,
d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

k) Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals i constituir, a més, un consell de participació d’acord amb el que preveu el Decret 202/2009, de 22 de
desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

l) Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries en l’horari de prestació dels serveis.

m) Custodiar la correspondència, els oficis i els informes que es tramitin entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’equipament social, i també tots els documents referents a les persones ateses.

n) Disposar, per a cada servei acreditat, de la documentació indicada a continuació, i acreditar-la quan ho
requereixi l’Administració:

La memòria de gestió.

Els estats financers anuals auditats.

El justificant de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta
de documentació que se li requereixi.

Aquesta documentació es pot requerir a partir de l’any següent al de l’acreditació i en els anys successius
durant el període de vigència de l’acreditació.

o) La Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista pot efectuar, en qualsevol moment, les
comprovacions que consideri adients sobre la veracitat de la documentació, així com comprovar el sistema de
gestió o millora de la qualitat, tant pels seus propis òrgans com per mitjà de la inspecció de serveis socials.

p) Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució de la prestació del servei.

q) Utilitzar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de la prestació del
servei acreditat com a entitat col·laboradora. Així mateix, ha d’emprar el català, almenys en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de la prestació del
servei. En tot cas, l’entitat i, si escau, les empreses subcontractistes queden subjectes durant la prestació del
servei a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions
que la despleguen.

r) Posar en coneixement de la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista qualsevol comunicat
de premsa o inserció als mitjans de comunicació que l‘entitat faci pel que fa a la prestació del servei acreditat.

s) Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

t) Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i la presentació del treball contractat, i evitar els
elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

u) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista, qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació, o lesionar, perjudicar o fer
minvar el funcionament del servei.

v) Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que, si escau, tinguin
lloc, incloent-hi els ocasionats pel personal i les persones usuàries durant el desenvolupament del servei.

Cinquè

Edifici i instal·lacions

L’equipament ha de tenir aproximadament 200 m2, i ha de constar dels espais següents: recepció, amb espai
d’espera; sala de treball, amb prou espai i taules individuals per als/les professionals a excepció del/de la
director/a i el personal de suport; despatx de direcció; quatre sales per a l’atenció a les dones; sala per a
l’atenció a infants; sala polivalent; petit office d’ús per a professionals, i banys per al personal i les persones
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usuàries.

Tots els espais han d’estar equipats amb mobiliari adequat a la seva finalitat.

Caldrà també que l’equipament disposi dels recursos informàtics adequats.

El local ha d’estar ubicat en un lloc de la ciutat de fàcil accés amb transport públic, i en un entorn normalitzat.

Cal que l’equipament compleixi la normativa en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.

La unitat promotora es reserva el dret d’inspeccionar prèviament els espais oferts.

Sisè

Règim econòmic

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania haurà d’abonar un cost fix anual per la prestació del servei.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins dels mòduls que
s’estableixin.

L’entitat prestadora del servei no pot facturar a les persones usuàries cap quantitat per la prestació dels
serveis que preveu aquest annex.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Setè

Solvència tècnica o professional requerida a les entitats per a la provisió del servei

S’acreditarà mitjançant:

   - Relació signada dels principals serveis similars als de l’objecte del concert duts a terme durant els darrers
tres anys, que inclogui la descripció, les dates, els imports i els destinataris, l’import anual acumulat dels quals
en l’any de més execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana de la provisió.

   - Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l’entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la provisió.

   - No haver estat sancionats amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus. Aquest requisit és exigible fins que
hagin transcorregut els terminis de prescripció de les sancions legalment previstos, s‘hagi fet efectiva la sanció
i s’hagin aplicat les mesures correctores prescrites per l’administració pública competent.

Annex 21

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de gestió delegada, del servei d’intervenció especialitzada
per a dones en situació de violència i les seves filles i fills a càrrec (SIE)

Primer

Definició, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei d’intervenció especialitzada és un servei públic especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en
el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també als fills i
filles de qui es fan càrrec. Així mateix, ha d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.
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El servei s’ha de prestar de dilluns a divendres, amb horari de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 19.30 h. Aquest horari
es podrà adaptar en funció de les necessitats de les persones usuàries.

Persones destinatàries

   - Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista.

   - Les filles i fills que són a càrrec d’aquestes dones.

Objectiu

L’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de
violència masclista, així com els seus fills i filles de qui es fan càrrec i potenciar els programes específics i
integrals de prevenció, assistència, reparació i implicació comunitària.

Segon

Accés als serveis, temps d’estada i drets i deures de les persones beneficiàries del servei

Accés als serveis

Les sol·licituds per utilitzar el servei poden provenir de:

   - Les dones mateixes

   - La Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista

   - Els serveis socials

   - Els serveis de salut

   - Associacions de dones

   - Altres unitats que la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista pugui determinar

Temps d’estada

El temps d’estada dependrà del procés de recuperació de cada persona usuària, sense que s’estableixi
prèviament un topall.

Drets de les persones usuàries

   - A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge, i a la protecció de les dades de caràcter personal.

   - A ser informades de les normes de funcionament del servei.

   - A rebre el suport i l’assessorament necessaris per tal de dur a terme el pla de treball individual.

   - A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la coordinadora del servei. En cas de
disconformitat amb la solució proposada, la persona usuària té dret a presentar queixes i reclamacions davant
la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista.

Deures de les persones usuàries

   - Respectar les normes de funcionament.

   - Complir els horaris que s’estableixin.

   - No presentar cap comportament violent físic ni verbal.

   - No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap que pugui alterar les
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facultats cognoscitives i/o volitives.

Tercer

Recursos humans

El servei d’intervenció especialitzada comptarà amb el personal següent:

Director/ora

Formació: grau en matèria de ciències socials, preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació
social

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4

Nombre de directors/ores: 1

Jornada laboral completa

La seva absència física ha d’estar coberta, sempre, per la persona en qui ho delegui.

Funcions:

   - Encarregar-se de la gestió i organització del servei i del seu equip professional.

   - Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei.

   - Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària.

   - Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les dones i els seus fills i
filles.

   - Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, garantint el compliment de la normativa
del servei.

   - Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball individual de cada dona i
els seus fills i filles.

   - Realitzar l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius inicials i de la programació anual.

   - Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei.

   - Representar el servei davant l’entitat gestora així com davant del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

Personal d’atenció psicològica per a les dones

Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb experiència en la intervenció en
violències familiar i masclista

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit : 3

Nombre de professionals: 2

Jornada laboral completa.

Funcions:

   - Atendre presencialment les dones, i les filles i fills que ho requereixin individualment o en grup.

   - Realitzar l’acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les relacions abusives i les possibles
situacions de risc, tant per a elles com per a les filles i fills.

   - Acordar amb la dona els aspectes que caldrà treballar en el procés de recuperació: seguretat,
autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions interpersonals.

   - Compartir i coordinar-se amb l’equip amb relació als casos atesos.
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   - Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i/o privada.

   - Organitzar i dinamitzar les sessions en grup.

   - Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins l’horari habitual, en el centre mateix o en el
servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Secretaria de Família així ho determini.

Personal d’atenció psicològica per a infants i adolescents

Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb experiència en la intervenció
amb infants i adolescents, i les violències familiar i masclista

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral completa

Funcions:

   - Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el maltractament.

   - Suport i tractament psicològic dels i les menors per a la superació del trauma ocasionat per la convivència
amb el maltractament.

   - Derivació dels casos a altres serveis d’atenció psicològica quan sigui necessari.

   - Supervisió de casos en l’equip interdisciplinari.

   - Coordinació amb altres centres d’educació i salut infantil: CSMIJ, CAP (pediatre/a), per al tractament i
seguiment de casos específics.

   - Altres funcions que puguin sorgir dins l’àmbit d’actuació del servei.

   - Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins l’horari habitual, en el centre mateix o en el
servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista així
ho determini.

Jurista

Formació: grau en dret amb experiència en dret de família i penal, i en el treball amb dones.

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral completa

Funcions:

   - Assessorar les dones en tots els temes legals que les afectin (denúncies per maltractaments, processos de
separació, guarda i custòdia dels fills i filles, mesures cautelars o provisionals, etc.).

   - Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que requereixi en els procediments
judicials.

   - Realitzar l’acompanyament de les dones i el seguiment dels processos judicials.

   - Assessorar l’equip professional del servei.

   - Fer el seguiment dels processos de les dones mitjançant els professionals de l’advocacia que corresponguin.

   - Participació en els processos de treball de l’equip.

   - Atendre situacions d’urgència, dins l’horari habitual, en el mateix centre o en el servei d’acolliment
d’urgències, en cas que la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista així ho determini.
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Educador/ora social

Formació: grau en educació social o habilitació en educació social

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre professionals: un mínim de 2

Jornada laboral completa

Funcions:

   - Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les activitats.

   - Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats en situacions de violència.

   - Realitzar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari.

   - Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa pública o privada.

   - En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou entorn.

   - Fer de pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).

   - Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el centre mateix o en el servei
d’acolliment d’urgències, en cas que la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista així ho
determini.

Treballador/ora social

Formació: grau en treball social o titulació equivalent

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral completa

Funcions:

   - Atendre presencialment les dones, i/o les filles i fills, per tal de conèixer-ne la història abusiva (episodis de
violència, freqüència, cronicitat i situació de risc).

   - Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials.

   - Avaluar la situació de risc tant de la dona com, si escau, dels i les menors en aquesta situació.

   - Treballar amb la dona les necessitats socials més urgents, ajudar-la en la recerca i en la tramitació, si
escau, dels ajuts corresponents.

   - Acompanyar la dona en el procés de resolució dels aspectes socials que s’hagin acordat.

   - Elaborar informes integrals que recullin els àmbits afectats per la violència, si escau.

   - Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.

   - En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou entorn.

   - Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).

   - Actuar, dins l’horari de treball, en aquelles situacions d’urgència que li siguin atribuïdes.

   - Atendre situacions d’urgència, dins l’horari habitual, en el centre mateix o en el servei d’acolliment
d’urgències, en cas que des de la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista així es determini.

Personal de suport

Formació: proposada per l’entitat
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Funcions: proporcionar suport administratiu i d’acollida

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral completa

Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal contractat (a excepció del/de
la jurista), li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al Conveni col·lectiu de treball de Catalunya
d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018. En el cas que es
tracti d’una cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus estatuts i en
cap cas no poden ser inferiors a les condicions fixades com a referents al paràgraf anterior.

Quart

Obligacions de l’entitat

Durant la vigència de l’acreditació, l’entitat està obligada a:

a) Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària, d’acord amb els principis
de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions normatives que li són
aplicables.

b) Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei, amb sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre, d’acord amb el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria
d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances.

c) Disposar de totes les autoritzacions necessàries per a l’exercici de les activitats que s’hagin de dur a terme, i
abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat.

d) Facilitar sempre l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el seguiment de la prestació del servei per part de la Sub-direcció General de Lluita contra la
Violència Masclista, així com comunicar per escrit les modificacions que es puguin produir respecte a la situació
administrativa i registral de l’entitat o de l’establiment objecte de l’acreditació.

e) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb posterioritat immediata al moment en
què es produeixi, qualsevol incidència que afecti el servei que reben les persones usuàries, així com comunicar
les baixes i les possibles absències de més de vint dies.

f) Organitzar i gestionar per si mateixa el servei acreditat, de conformitat amb la normativa, les indicacions i
les directrius del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

g) Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

h) Aportar, a requeriment de l’Administració, la informació funcional, assistencial, econòmica i estadística, els
indicadors de gestió i altra documentació que es determini per al seguiment de la prestació del servei.

i) Complir estrictament el projecte de funcionament presentat al procediment d’acreditació del/s servei/s. Dur a
terme les activitats necessàries per mantenir el màxim nivell d’integració social de les persones usuàries en el
centre, en el seu entorn, en les seves relacions personals i familiars i en la seva relació amb la comunitat.

j) Elaborar, implantar, mantenir i revisar el pla d’autoprotecció del centre o d’emergència, segons el cas,
d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

k) Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals i constituir, a més, un consell de participació d’acord amb el que preveu el Decret 202/2009, de 22 de
desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

l) Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries en l’horari de prestació dels serveis.

m) Custodiar la correspondència, els oficis i els informes que es tramitin entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’equipament social, i també tots els documents referents a les persones ateses.

n) Disposar, per a cada servei acreditat, de la documentació indicada a continuació, i acreditar-la a
requeriment de l’Administració:

La memòria de gestió.
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Els estats financers anuals auditats.

El justificant de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta
de documentació que li sigui requerida.

Aquesta documentació es pot requerir des de l’any següent al de l’acreditació i en els anys successius durant el
període de vigència de l’acreditació.

o) La Sub-direcció General de Violència Masclista pot efectuar, en qualsevol moment, les comprovacions que
consideri adients sobre la veracitat de la documentació, així com comprovar el sistema de gestió o millora de la
qualitat, tant pels seus propis òrgans com per mitjà de la inspecció de serveis socials.

p) Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució de la prestació del servei.

q) Utilitzar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de la prestació del
servei acreditat com a entitat col·laboradora. Així mateix, ha d’emprar el català, almenys en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de la prestació del
servei. En tot cas, l’entitat, i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes durant la prestació del
servei a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions
que la despleguen.

r) Posar en coneixement de la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista qualsevol comunicat
de premsa o inserció als mitjans de comunicació que l’entitat faci pel que fa a la prestació del servei acreditat.

s) Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

t) Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i la presentació del treball contractat, i evitar els
elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

u) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista, qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació, o lesionar, perjudicar o fer
minvar el funcionament del servei.

v) Assumir els riscs econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que, si escau, tinguin
lloc, inclosos els ocasionats pel personal i les persones usuàries durant el desenvolupament del servei.

Cinquè

Edifici i instal·lacions

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posarà a disposició de l’entitat prestadora del servei el local
així com l’equipament, el mobiliari i l’aixovar necessaris per prestar el servei. No inclou telefonia ni
equipaments informàtics.

Sisè

Règim econòmic

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania abonarà un cost fix anual per la prestació del servei.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins dels mòduls que
s’estableixin. A la convocatòria per a la provisió del servei

L’entitat prestadora del servei no pot facturar a les persones usuàries cap quantitat per la prestació de serveis
que aquest annex preveu.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Setè

Solvència tècnica o professional requerida a les entitats per a la provisió del servei

S’acreditarà mitjançant:

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.2020252/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



   - Relació signada dels principals serveis similars als de l’objecte del concert realitzats durant els darrers tres
anys que, inclogui la descripció, les dates, els imports i els destinataris, l’import anual acumulat dels quals en
l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana de la provisió.

   - Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l’entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la provisió.

   - No haver estat sancionats amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus. El dit és exigible fins que hagin
transcorregut els terminis de prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció i
s’hagin aplicat les mesures correctores prescrites per l’administració pública competent.

Annex 22

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de gestió delegada, del servei d’acolliment i recuperació
(SAR)

Primer

Definició, persones destinatàries i objectiu

Definició

Els serveis d’acolliment i recuperació són serveis especialitzats, residencials i temporals, que ofereixen
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i als seus fills i filles
dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència
masclista, vetllant per la seva autonomia.

El servei d’acolliment i recuperació prestarà els serveis 365 dies l’any.

Persones destinatàries

   - Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista.

   - Els fills i les filles que són a càrrec d’aquestes dones.

Objectiu

L’acolliment residencial i la recuperació integral de les dones que han estat o estan en situació de violència
masclista en l’àmbit de la parella, així com dels fills i filles de qui es fan càrrec.

Segon

Accés als serveis, criteris d’admissió, temps d’estada i drets i deures de les persones destinatàries del servei

Accés als serveis

Per accedir al servei serà necessària l’autorització d’ingrés mitjançant una resolució de la persona titular de la
Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista.

Criteris d’admissió

   - Les dones i les seves filles i fills que han estat en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella.
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   - Que les dones tinguin com a mínim divuit anys o siguin menors emancipades legalment.

   - Que manifestin lliurement la voluntat d’accedir al servei i la disponibilitat de seguir un pla de treball
establert conjuntament amb l’equip professional.

   - Que tinguin un grau d’autonomia que els permeti la convivència amb altres unitats familiars sense la
necessitat de suport professional continu.

En quedaran excloses les dones que puguin dificultar el procés de treball de la resta de les dones i les que
puguin posar en perill la resta d’unitats familiars per motius de seguretat.

Temps d’estada

Inicialment, l’estada en un servei d’acolliment i recuperació és de sis mesos, en funció del procés individual de
cadascuna de les dones acollides, ampliables posteriorment per períodes de tres mesos, i amb l’objectiu que el
procés de recuperació els permeti viure de manera autònoma o sense suport professional continuat.

Drets de les persones usuàries

   - A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge, i a la protecció de les dades de caràcter personal.

   - A rebre el suport i l’assessorament necessaris per tal de dur a terme el pla de treball individual.

   - A ser respectades en els drets individuals i col·lectius que quedaran recollits en normes de règim intern,
d’acord i amb la legislació vigent, i de conformitat amb les directrius de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista.

   - A participar en l’organització del servei i proposar millores de funcionament.

   - A elaborar, conjuntament amb els/les professionals del servei, el contracte d’estada al servei, que contindrà
el pla de treball, en què es fixaran els objectius que cal complir i altres qüestions relacionades amb el procés
de recuperació, així com les normes de règim intern.

Deures de les persones usuàries

   - Respectar el contracte d’estada al servei, que contindrà el pla de treball elaborat conjuntament entre la
mateixa dona i els/les professionals del servei, en què es fixaran els objectius que cal complir i altres qüestions
relacionades amb el procés de recuperació, així com les normes de règim intern.

   - Respectar i facilitar la convivència amb altres unitats familiars.

   - Tenir cura de tot el que fa referència al manteniment, les instal·lacions i el funcionament del servei
d’acolliment.

   - Responsabilitzar-se i tenir cura de les filles i fills a càrrec.

   - No es permet el consum ni la tinença de drogues ni alcohol a la casa.

   - És imprescindible respectar la confidencialitat de l’adreça i el telèfon de la casa, així com de la resta de
persones acollides. Per raons de seguretat, no es poden rebre visites al servei, ni facilitar-ne l’adreça ni el
telèfon a ningú.

Tercer

Recursos humans

El servei d’acolliment i recuperació comptarà amb el personal següent:

Director/a
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Formació: grau en matèria de ciències socials, preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació
social

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4

Nombre de directors/ores: 1

Jornada laboral completa

La seva absència física ha d’estar coberta, sempre, per la persona en qui ho delegui.

Funcions:

   - Gestionar l’organització del servei d’acolliment i del seu equip professional.

   - Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei.

   - Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària.

   - Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les dones i els seus fills i
filles.

   - Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, garantint el compliment de la normativa
del servei d’acolliment.

   - Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball individual de cada dona i
els seus fills i filles.

   - Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei.

   - Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

Treballador/a social

Formació: grau en treball social o titulació equivalent

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral completa

Funcions:

   - Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de la dona i acompanyar-la en la presa de
decisions i en el procés de resolució dels aspectes que s’hagin acordat.

   - Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit social del pla de treball individual i fer-ne el seguiment.

   - Facilitar la informació i acompanyar-la, si escau, per accedir als recursos de la Xarxa d'atenció i recuperació
integral per a les dones en situació de violència masclista?

   - Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa de serveis del territori.

Psicòleg/òloga

Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica, i amb experiència en el camp dels
maltractaments i la violència masclista

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral: mitja jornada

Funcions:

   - Oferir un espai de suport psicològic per a les dones que ho sol·licitin.
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   - Suport psicològic als nens i les nenes en el context del servei d’acolliment.

   - Oferir un espai de suport psicològic per abordar les conseqüències de la violència en la relació entre mare i
filla/fill.

   - Suport a l’equip del servei d’acolliment.

   - Derivació al servei d’intervenció especialitzada, en aquells casos en què es valori la necessitat d’una atenció
terapèutica per la situació de violència viscuda.

   - Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa integral especialitzada.

c) Educador/a social

Formació: grau en educació social o habilitació en educació social

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: un mínim de 7 professionals

Jornada laboral: almenys 6 professionals han de tenir jornada completa, de cicle continuat

La convocatòria de provisió concretarà el nombre de professionals per a cada servei.

Funcions:

   - Acompanyar la dona en els seus processos de recuperació per la violència viscuda.

   - Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació entre mare i filla/fill.

   - Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit educatiu del pla de treball individual i fer-ne el seguiment.

   - Fer-se càrrec de l’atenció als fills i filles en aquells moments en què la mare no ho pot fer per motius de
formació, treball o gestions.

   - Acompanyar la dona i els seus fills, si escau, als recursos de la xarxa d’atenció integral.

   - Organitzar les activitats lúdiques del servei d’acolliment.

El personal educatiu ha de donar cobertura al servei les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

En relació amb la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal contractat li seran
d’aplicació, com a mínim, les contingudes al Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb
infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018. En el cas que es tracti d’una
cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus estatuts, i en cap cas no
poden ser inferiors a les condicions fixades com a referents al paràgraf anterior.

Quart

Obligacions de l’entitat

Durant la vigència de l’acreditació, l’entitat està obligada a:

a) Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària, d’acord amb els principis
de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions normatives que li són
aplicables.

b) Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei, amb sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre, d’acord amb el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria
d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances.

c) Disposar de totes les autoritzacions necessàries per a l’exercici de les activitats que s’hagin de dur a terme, i
abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat.

d) Facilitar sempre l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el seguiment de la prestació del servei per part de la Sub-direcció General de Lluita contra la
Violència Masclista, així com comunicar per escrit les modificacions que es puguin produir respecte a la situació
administrativa i registral de l’entitat o de l’establiment objecte de l’acreditació.
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e) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb posterioritat immediata al moment en
què es produeixi, qualsevol incidència que afecti el servei que reben les persones usuàries, així com comunicar
les baixes i les possibles absències de més de vint dies.

f) Organitzar i gestionar per si mateixa el servei acreditat, de conformitat amb la normativa, les indicacions i
les directrius del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

g) Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

h) Aportar, quan ho requereixi l’Administració, la informació funcional, assistencial, econòmica i estadística, els
indicadors de gestió i altra documentació que es determini per al seguiment de la prestació del servei.

i) Complir estrictament el projecte de funcionament presentat al procediment d’acreditació del servei o serveis.
Dur a terme les activitats necessàries per mantenir el màxim nivell d’integració social de les persones usuàries
en el centre, en el seu entorn, en les seves relacions personals i familiars i en la seva relació amb la comunitat.

j) Elaborar, implantar, mantenir i revisar el pla d’autoprotecció del centre o d’emergència, segons el cas,
d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

k) Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals i constituir, a més, un consell de participació d’acord amb el que preveu el Decret 202/2009, de 22 de
desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

l) Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries en l’horari de prestació dels serveis.

m) Custodiar la correspondència, els oficis i els informes que es tramitin entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’equipament social, i també tots els documents referents a les persones ateses.

n) Disposar, per a cada servei acreditat, de la documentació indicada a continuació, i acreditar-la quan ho
requereixi l’Administració:

La memòria de gestió.

Els estats financers anuals auditats.

El justificant de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta
de documentació que li sigui requerida.

Aquesta documentació es pot requerir des de l’any següent al de l’acreditació i en els anys successius durant el
període de vigència de l’acreditació.

o) La Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista pot efectuar, en qualsevol moment, les
comprovacions que consideri adients sobre la veracitat de la documentació, així com comprovar el sistema de
gestió o millora de la qualitat, tant pels seus propis òrgans com per mitjà de la inspecció de serveis socials.

p) Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució de la prestació del servei.

q) Utilitzar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de la prestació del
servei acreditat com a entitat col·laboradora. Així mateix, ha d’emprar el català, almenys en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de la prestació del
servei. En tot cas, l’entitat, i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes durant la prestació del
servei a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions
que la despleguen.

r) Posar en coneixement de la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista qualsevol comunicat
de premsa o inserció als mitjans de comunicació que l’entitat faci pel que fa a la prestació del servei acreditat.

s) Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

t) Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i la presentació del treball contractat, i evitar els
elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

u) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista, qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació, o lesionar, perjudicar o fer
minvar el funcionament del servei.

v) Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que, si escau, tinguin
lloc, inclosos els ocasionats pel personal i les persones usuàries durant el desenvolupament del servei.
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Cinquè

Edifici i instal·lacions

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posarà a disposició de l’entitat prestadora del servei el local,
així com l’equipament, el mobiliari i l’aixovar necessaris per prestar el servei. No inclou telefonia ni
equipaments informàtics.

Sisè

Règim econòmic

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania abonarà per la prestació del servei un import màxim anual en
funció de les unitats familiars establertes.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins dels mòduls que
s’estableixin.

L’entitat prestadora del servei no pot facturar a les dones cap quantitat per la prestació de serveis que aquest
annex preveu.

Cost fix mensual: té per objectiu el pagament de les despeses fixes mensuals per a cadascuna de les unitats
familiars. S’abona a l’entitat amb independència dels acolliments de dones i filles i fills efectivament prestats.

Cost variable: té per objectiu el pagament de les despeses consumibles dels acolliments. Aquest import
retribueix només els acolliments reals de dones i infants.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Setè

Solvència tècnica o professional

S’acreditarà mitjançant:

   - Relació signada dels principals serveis similars als de l’objecte del concert realitzats durant els darrers tres
anys, que inclogui la descripció, les dates, els imports i els destinataris, l’import anual acumulat dels quals en
l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana de la provisió.

   - Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l’entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la provisió.

   - No haver estat sancionats amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus. El dit requisit és exigible fins que
hagin transcorregut els terminis de prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció
i s’hagin aplicat les mesures correctores prescrites per l’administració pública competent.

Annex 23

Condicions d’execució i criteris de provisió en règim de concert social, relatives a l’organització i al
funcionament del servei de pis suport – servei substitutori de la llar (SSL)

Primer

Definició, persones destinatàries i objectiu

Definició
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Els serveis d’acolliment substitutori de la llar són serveis temporals que substitueixen la llar, per facilitar la
plena integració social i laboral de les dones que pateixen situacions de violència masclista.

El servei d’acolliment substitutori de la llar presta els serveis d’acolliment, convivència, allotjament,
manutenció, descans i lleure. La manutenció implica alimentació i higiene, tant de la dona com dels fills i filles
de qui es fa càrrec.

Està previst que cada servei pugui acollir quatre dones i sis fills o filles.

Persones destinatàries

   - Dones en situació de violència masclista.

   - Els fills i les filles que són a càrrec d’aquestes dones.

Objectius

Donar suport a les dones i les seves filles i fills per als processos de recuperació facilitant la plena integració
sociolaboral de les dones acollides que han patit situacions de violència masclista.

Segon

Accés als serveis, criteris d’admisió, temps d’estada i drets i deures de les persones usuàries del servei

Per accedir al servei cal l’autorització d’ingrés mitjançant una resolució de la persona titular de la Sub-direcció
General de Lluita contra la Violència Masclista, amb la sol·licitud prèvia feta per les àrees bàsiques de serveis
socials, els serveis d’informació i atenció a les dones, els serveis d’intervenció especialitzada i altres serveis
d’acolliment de la xarxa.

Criteris d’admissió

   - Dones i els seus fills i filles que han estat en situació de violència masclista.

   - Que les dones tinguin com a mínim divuit anys o siguin menors emancipades legalment.

   - Que manifestin lliurement la voluntat d’accedir al servei i la disponibilitat de seguir un pla de treball
establert conjuntament amb l’equip professional.

   - Que tinguin un grau d’autonomia que els permeti la convivència amb altres unitats familiars sense la
necessitat d’un suport professional continuat.

En quedaran excloses les dones que puguin dificultar el procés de treball de la resta de les dones i les que
puguin posar en perill la resta d’unitats familiars per motius de seguretat.

Temps d’estada

Inicialment, l’estada en un servei d’acolliment substitutori de la llar és de sis mesos, en funció del procés
individual de cadascuna de les dones acollides, i amb l’objectiu que el procés de recuperació els permeti viure
de manera autònoma. Es podrà prorrogar l’estada mitjançant una resolució de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista.

Drets de les persones usuàries

   - A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge, i a la protecció de les dades de caràcter personal.

   - A rebre el suport i l’assessorament necessaris per tal de dur a terme el pla de treball individual.

   - A ser respectada en els drets individuals i col·lectius que quedaran recollits en normes de règim intern,
d’acord la legislació vigent, i de conformitat amb les directrius de la Sub-direcció General de Lluita contra la
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Violència Masclista.

   - A participar en l’organització del servei i proposar millores de funcionament.

   - A elaborar, conjuntament amb els/les professionals del servei, el contracte d’estada al servei, que contindrà
el pla de treball, en què es fixaran els objectius que cal complir i altres qüestions relacionades amb el procés
de recuperació, així com les normes de règim intern.

Deures de les persones usuàries

   - Respectar el contracte d’estada al servei, que contindrà el pla de treball elaborat conjuntament entre la
mateixa dona i els/les professionals del servei, en què es fixaran els objectius que cal complir i altres qüestions
relacionades amb el procés de recuperació, així com les normes de règim intern.

   - Respectar i facilitar la convivència amb altres unitats familiars.

   - Tenir cura de tot el que fa referència al manteniment, les instal·lacions i el funcionament del servei
d’acolliment.

   - Responsabilitzar-se i tenir cura de les filles i fills que tingui a càrrec.

   - No és permès el consum ni la tinença de drogues ni alcohol a la casa.

   - És imprescindible respectar la confidencialitat de l’adreça i el telèfon de la casa, així com de la resta de les
persones acollides. Por raons de seguretat, no es poden rebre visites al servei, ni facilitar l’adreça ni el telèfon
a ningú.

Tercer

Recursos humans

El servei substitutori de la llar comptarà almenys amb el personal següent:

Educadors/ores socials

Formació: grau en educació social o habilitació en educació social

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 2

Jornada laboral: mitja jornada laboral cadascuna de les persones

En qualsevol cas, s’ha de garantir la prestació del servei en horari de matí i tarda.

Funcions:

   - Elaborar, d’acord amb la dona, el pla de treball individual i fer-ne el seguiment.

   - Acompanyar la dona i els seus fills i filles, si es considera necessari, als recursos de la xarxa comunitària.

   - Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa comunitària.

   - Establir les derivacions i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral especialitzada.

Coordinador/a

Nombre de professionals: 1

Les funcions de coordinació podran recaure en un dels professionals descrits anteriorment.

Funcions:

   - Gestionar l’organització del servei i del seu equip professional.
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   - Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei.

   - Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària.

   - Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les dones i els seus fills i
filles.

   - Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, garantint el compliment de la normativa
del servei.

   - Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball individual de cada dona i
els seus fills.

   - Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei.

   - Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

En relació amb la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal contractat, li seran
d’aplicació, com a mínim, les condicions que conté el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social
amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018, o el que el substitueixi. En el
cas que es tracti d’una cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus
estatuts i en cap cas no poden ser inferiors a les condicions fixades com a referents al paràgraf anterior.

Quart

Obligacions de l’entitat

Durant la vigència de l’acreditació, l’entitat està obligada a:

a) Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària, d’acord amb els principis
de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions normatives que li són
aplicables.

b) Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei, amb sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre, d’acord amb el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria
d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances.

c) Disposar de totes les autoritzacions necessàries per a l’exercici de les activitats que s’hagin de dur a terme, i
abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat.

d) Facilitar sempre l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el seguiment de la prestació del servei per part de la Sub-direcció General de Lluita contra la
Violència Masclista, així com comunicar per escrit les modificacions que es puguin produir respecte a la situació
administrativa i registral de l’entitat o de l’establiment objecte de l’acreditació.

e) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb posterioritat immediata al moment en
què es produeixi, qualsevol incidència que afecti el servei que reben les persones usuàries, així com comunicar
les baixes i les possibles absències de més de vint dies.

f) Organitzar i gestionar per si mateixa el servei acreditat, de conformitat amb la normativa, les indicacions i
les directrius del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

g) Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

h) Aportar, quan ho requereixi l’Administració, la informació funcional, assistencial, econòmica i estadística, els
indicadors de gestió i altra documentació que es determini per al seguiment de la prestació del servei.

i) Complir estrictament el projecte de funcionament presentat al procediment d’acreditació del servei o serveis.
Dur a terme les activitats necessàries per mantenir el màxim nivell d’integració social de les persones usuàries
en el centre, en l’entorn, en les seves relacions personals i familiars i en la seva relació amb la comunitat.

j) Elaborar, implantar, mantenir i revisar el pla d’autoprotecció del centre o d’emergència, segons el cas,
d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

k) Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
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legals i constituir, a més, un consell de participació d’acord amb el que preveu el Decret 202/2009, de 22 de
desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

l) Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries en l’horari de prestació dels serveis.

m) Custodiar la correspondència, els oficis i els informes que es tramitin entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’equipament social, i també tots els documents referents a les persones ateses.

n) Disposar, per a cada servei acreditat, de la documentació indicada a continuació, i acreditar-la quan ho
requereixi l’Administració:

La memòria de gestió.

Els estats financers anuals auditats.

El justificant de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta
de documentació que li sigui requerida.

Aquesta documentació es pot requerir des de l’any següent al de l’acreditació i en els anys successius durant el
període de vigència de l’acreditació.

o) La Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista pot efectuar, en qualsevol moment, les
comprovacions que consideri adients sobre la veracitat de la documentació, així com comprovar el sistema de
gestió o millora de la qualitat, tant pels seus propis òrgans com per mitjà de la inspecció de serveis socials.

p) Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució de la prestació del servei.

q) Utilitzar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de la prestació del
servei acreditat com a entitat col·laboradora. Així mateix, ha d’emprar el català, almenys en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de la prestació del
servei. En tot cas, l’entitat, i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes durant la prestació del
servei a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions
que la despleguen.

r) Sol·licitar a la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista autorització per a qualsevol
comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que l’entitat vulgui fer amb relació a la prestació del
servei acreditat.

s) Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

t) Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i la presentació del treball contractat, i evitar els
elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.

u) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista, qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació, o lesionar, perjudicar o fer
minvar el funcionament del servei.

v) Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que, si escau, tinguin
lloc, inclosos els ocasionats pel personal i les persones usuàries durant el desenvolupament del servei.

Cinquè

Edifici i instal·lacions

L’equipament ha de ser suficient per poder acollir, tret que s’indiqui una altra cosa, quatre unitats familiars,
amb espais de convivència, cuina, bugaderia, dos banys complets —un dels quals amb banyera (mínim)— i
quatre habitacions amb prou espai per acollir, cadascuna d’elles, una unitat familiar. No és imprescindible que
les quatre places estiguin ubicades en un únic habitatge.

Ha d’estar ubicat en un nucli de població habitat i de fàcil accés amb transport públic, i en un entorn
normalitzat.

Cal que l’equipament compleixi la normativa en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.

La unitat promotora es reserva el dret d’inspeccionar prèviament els espais oferts.
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Sisè

Règim econòmic

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania abonarà per la prestació del servei un import màxim anual en
funció de les unitats familiars previstes.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins dels mòduls que
s’estableixin.

L’entitat prestadora del servei no pot facturar a les dones cap quantitat per la prestació de serveis que aquest
annex preveu.

Cost fix mensual: té per objectiu el pagament de les despeses fixes mensuals per a cadascuna de les unitats
familiars. S’abona a l’entitat amb independència dels acolliments de dones i filles i fills efectivament prestats.

Cost variable: té per objectiu el pagament de les despeses consumibles dels acolliments. Aquest import
retribueix només els acolliments reals de dones i infants.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Setè

Solvència tècnica o professional

S’acreditarà mitjançant:

   - Relació signada dels principals serveis similars als de l’objecte del concert realitzats durant els darrers tres
anys, que inclogui la descripció, les dates, els imports i els destinataris, l’import anual acumulat dels quals en
l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana de la provisió.

   - Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l’entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la provisió.

   - No haver estat sancionats amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus. o mitjançant l

El requisit esmentat de no haver estat sancionat és exigible fins que hagin transcorregut els terminis de
prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció i s’hagin aplicat les mesures
correctores prescrites per l’administració pública competent.

Annex 24

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de concert social del servei tècnic de punt de trobada
(STPT)

Primer

Definició, persones destinatàries i objectiu

Definició

El servei de punt de trobada s’entén com un servei destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori,
i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, i, en
concret, en el compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert en resolució judicial per
als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de
l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de menors d’edat.
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Persones destinatàries

   - Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de relació i comunicació
amb els seus familiars i que, atenent al seu interès primordial, escau que aquesta visita, o el lliurament i la
recollida, sigui verificada en un espai neutral amb intervenció de persones professionals.

   - Pares i mares d’aquests infants.

   - Altres familiars a qui la llei concedeix el règim de relació i comunicació.

Objectiu

Garantir als i les menors el seu dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, preservant-los de la
relació conflictiva i/o de tot tipus de violència de les persones adultes, i en especial de la violència masclista en
els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o divorci dels progenitors o en els supòsits d’exercici de la tutela
per part de l’Administració pública.

Segon

Accés als serveis, temps d’estada, calendari i drets i deures de les persones destinatàries del servei

Accés als serveis

L’accés als serveis requereix la petició de l’òrgan derivant i l’acceptació de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista.

Només poden atendre les peticions de derivació als serveis tècnics de punt de trobada provinents de:

   - Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures cautelars o definitives, que
estableixi l’exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles que s’han de desenvolupar en els
serveis tècnics de punt de trobada.

   - L’acord dels progenitors separats, divorciats o amb matrimoni anul·lat sobre el règim de relació i
comunicació que consti en el pla de criança d’acord amb l’article 233-9.2.d) Codigo Civil de Catalunya (CCC), a
través dels òrgans judicials.

   - Els òrgans competents en matèria de protecció a la infància i adolescència, mitjançant una resolució
administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o acolliment en centres residencials, un cop
considerada la proposta efectuada per l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència.

   - Des dels centres d’intervenció especialitzada de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en
situació de violència masclista es pot sol·licitar l’exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles
als i les menors sota la tutela de dones en situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els
progenitors, i amb l’avaluació prèvia de l’equip tècnic.

Temps d’estada

Amb caràcter general, el temps d’utilització del servei tècnic de punt de trobada el determina l’òrgan derivant,
amb un termini màxim de dotze mesos, prorrogables per períodes de tres, motivats. La utilització màxima del
servei no ha d’excedir els divuit mesos de durada.

Calendari

El servei de punt de trobada:

Dimecres de 17 h a 20 h.

Divendres de 17 h a 20 h.

Dissabtes i diumenges de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.
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Aquest horari regeix tot l’any sense excepció.

Les entrevistes inicials i de seguiment amb les persones destinatàries del servei, les coordinacions amb altres
professionals i amb els òrgans derivants, les reunions d’equip, les sessions de supervisió i altres activitats s’han
de dur a terme fora de l’horari destinat a les visites.

Drets i deures de les persones beneficiàries del servei

Drets de les persones usuàries

   - A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge.

   - A ser informades de les normes de funcionament del servei, de la manera com tindran lloc les trobades i de
les conseqüències de l’incompliment.

   - A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la coordinadora del servei. En cas de
disconformitat amb la solució proposada, la persona usuària té dret a presentar queixes i reclamacions davant
la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista.

Deures de les persones usuàries

   - Respectar les normes de funcionament.

   - Complir els horaris que s’estableixin.

   - Aportar tot el que es consideri que l’infant pot necessitar durant el desenvolupament de la visita.

   - No presentar cap comportament violent físic ni verbal.

   - No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap que pugi alterar les
facultats cognoscitives i/o volitives.

   - Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació personal i/o familiar que pugui afectar el
desenvolupament del servei.

Tercer

Recursos humans

El servei tècnic de punt de trobada comptarà amb el personal següent:

Tècnic/a coordinador/ora

Formació: grau en psicologia o titulació equivalent

Anys d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral: 22 hores setmanals

Funcions:

   - Gestionar l’organització del servei i del seu equip professional.

   - Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei.

   - Realitzar les entrevistes d’acollida i el seguiment als progenitors, els contactes amb els equips externs.

   - Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària.

   - Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les dones i els seus fills i
filles.

   - Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, garantint el compliment de la normativa
del servei.
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   - Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball individual de cada
expedient familiar.

   - Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei.

   - Representar el servei davant l’entitat gestora així com davant del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

Tècnic/a referent:

Formació: grau en psicologia, treball social, educació social o titulació equivalent

Experiència en aquest àmbit

Nombre de tècnics/tècniques necessaris: 4, amb un mínim de contractació, en conjunt, de 88 hores setmanals.
En la convocatòria de provisió corresponent es concretarà, per a cada servei, el nombre exacte de
tècnics/tècniques referents, en funció de la població que s’hagi d’atendre.

Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir el grau en psicologia i podrà assumir les funcions de
coordinació del servei en substitució de la persona titular.

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2

Jornada laboral: 22 hores setmanals

Funcions:

   - Seguiment de les visites.

   - Acompanyar els menors dins el punt de trobada mentre es fan les entrevistes prèvies a l’inici del servei.

   - Acompanyar els menors durant els intercanvis.

   - Elaborar els informes de seguiment i avaluació corresponents.

   - Fer de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de desenvolupar diàriament.

Jurista

Formació: grau en dret o titulació equivalent

Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 1

Modalitat contractual i temps de contractació: concretats per l’entitat

Funcions: assessorar l’equip professional del servei tècnic de punt de trobada en l’àmbit de les competències.

Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal contractat (a excepció del/ de
la jurista), li seran d’aplicació, com a mínim, les que conté el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció
social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018. En el cas que es tracti
d’una cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus estatuts i en cap
cas no poden ser inferiors a les condicions fixades com a referents al paràgraf anterior.

Quart

Obligacions de l’entitat

Durant la vigència de la provisió, l’entitat està obligada a:

a) Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària, d’acord amb els principis
de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions normatives que li són
aplicables.

b) Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei, amb sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre, d’acord amb el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria
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d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances.

c) Disposar de totes les autoritzacions necessàries per a l’exercici de les activitats que s’hagin de dur a terme, i
abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat.

d) Facilitar sempre l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el seguiment de la prestació del servei per part de la Sub-direcció General de Lluita contra la
Violència Masclista, així com comunicar per escrit les modificacions que es puguin produir respecte a la situació
administrativa i registral de l’entitat o de l’establiment objecte de l’acreditació.

e) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb posterioritat immediata al moment en
què es produeixi, qualsevol incidència que afecti el servei que reben les persones usuàries, així com comunicar
les baixes i les possibles absències de més de vint dies.

f) Organitzar i gestionar per si mateixa el servei acreditat, de conformitat amb la normativa, les indicacions i
les directrius del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

g) Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

h) Aportar, a requeriment de l’Administració, la informació funcional, assistencial, econòmica i estadística, els
indicadors de gestió i altra documentació que es determini per al seguiment de la prestació del servei.

i) Complir estrictament el projecte de funcionament presentat al procediment d’acreditació del/s servei/s. Dur a
terme les activitats necessàries per mantenir el màxim nivell d’integració social de les persones usuàries al
centre, a l’entorn, en les seves relacions personals i familiars i en la seva relació amb la comunitat.

j) Elaborar, implantar, mantenir i revisar el pla d’autoprotecció del centre o d’emergència, segons el cas,
d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

k) Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals i constituir, a més, un consell de participació d’acord amb el que preveu el Decret 202/2009, de 22 de
desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

l) Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries en l’horari de prestació dels serveis.

m) Custodiar la correspondència, els oficis i els informes que es tramitin entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’equipament social, i també tots els documents referents a les persones ateses.

n) Disposar, per a cada servei acreditat, de la documentació indicada a continuació, i acreditar-la a
requeriment de l’Administració:

La memòria de gestió.

Els estats financers anuals auditats.

El justificant de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta
de documentació que li sigui requerida.

Aquesta documentació es pot requerir des de l’any següent al de l’acreditació i en els anys successius durant el
període de vigència de l’acreditació.

o) La Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista pot efectuar, en qualsevol moment, les
comprovacions que consideri adients sobre la veracitat de la documentació, així com comprovar el sistema de
gestió o millora de la qualitat, tant pels seus propis òrgans com per mitjà de la inspecció de serveis socials.

p) Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució de la prestació del servei.

q) Utilitzar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de la prestació del
servei acreditat com a entitat col·laboradora. Així mateix, ha d’emprar el català, almenys en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de la prestació del
servei. En tot cas, l’entitat, i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes durant la prestació del
servei a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions
que la despleguen.

r) Posar en coneixement de la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista qualsevol comunicat
de premsa o inserció als mitjans de comunicació que l’entitat faci pel que fa a la prestació del servei acreditat.

s) Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.
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t) Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i la presentació del treball contractat, i evitar els
elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

u) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista, qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació, o lesionar, perjudicar o fer
minvar el funcionament del servei.

v) Assumir els riscs econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que, si escau, tinguin
lloc, inclosos els ocasionats pel personal i les persones usuàries durant el desenvolupament del servei.

Cinquè

Edifici i instal·lacions

L’espai on es presti l’STPT ha de complir les condicions següents:

   - Espai ampli, amb un mínim de 100 m2 disponibles.

   - Un mínim de tres sales de visita i una per a lliuraments i recollides d’almenys 9 m2 cadascuna, i una sala
de treball per a professionals.

   - Ubicat en un lloc d’accés fàcil i amb bona comunicació amb transport públic.

   - Ha de disposar de mobiliari constituït per elements senzills, sense angles vius, per evitar accidents.

   - Ha de disposar de material educatiu, adequat a cada edat i amb indicació del perill possible del material per
a certes edats, així com material i espai de lleure infantil i juvenil.

   - Bany adaptat a la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres, i canviador per a nadons.

   - Office, per a poder preparar/escalfar un biberó o un berenar.

   - El local ha de complir les mesures de seguretat i accessibilitat requerides per llei.

Sisè

Règim econòmic

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania abonarà un cost fix anual per la prestació del servei.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins dels mòduls que
s’estableixin en la convocatòria per a la provisió del servei

L’entitat prestadora del servei no pot facturar a les persones usuàries cap quantitat per la prestació de serveis
que aquest annex preveu.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Setè

Solvència tècnica o professional

S’acreditarà mitjançant:

   - Relació signada dels principals serveis similars als de l’objecte del concert realitzats durant els darrers tres
anys, que inclogui la descripció, les dates, els imports i els destinataris, l’import anual acumulat dels quals en
l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana de la provisió.

   - Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l’entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la provisió.

   - No haver estat sancionades amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus.
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El dit requisit de no haver estat sancionat és exigible fins que hagin transcorregut els terminis de prescripció de
les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció i s’hagin aplicat les mesures correctores prescrites
per l’administració pública competent.

Annex 25

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de gestió delegada, del servei tècnic de punt de trobada
(STPT)

Primer

Definició, persones destinatàries i objectiu

Definició

El servei de punt de trobada s’entén com un servei destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori,
i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, i, en
concret, en el compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles que s’estableix en resolució
judicial per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part
de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de menors d’edat.

Persones destinatàries

   - Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de relació i comunicació
amb els seus familiars i que, atenent el seu interès primordial, escau que aquesta visita, o el lliurament i
recollida, sigui verificada en un espai neutral amb intervenció de persones professionals.

   - Pares i mares d’aquests infants.

   - Altres familiars a qui la llei concedeix el règim de relació i comunicació.

Objectiu

Garantir als i les menors el dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, preservar-los de la
relació conflictiva i/o de tot tipus de violència de les persones adultes, i en especial de la violència masclista en
els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela
per part de l’Administració pública.

Segon

Accés als serveis, temps d’estada, calendari i drets i deures de les persones destinatàries del servei

Accés als serveis

L’accés als serveis requereix una petició de l’òrgan derivant i l’acceptació de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista.

Només poden atendre les peticions de derivació als serveis tècnics de punt de trobada provinents de:

   - Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures cautelars o definitives, que
estableixi l’exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles que s’han de desenvolupar en els
serveis tècnics de punt de trobada.

   - L’acord dels progenitors separats, divorciats o amb matrimoni anul·lat sobre el règim de relació i
comunicació que consti en el pla de criança en virtut de l’article 233-9.2.d) del Codi civil de Catalunya (CCC), a
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través dels òrgans judicials.

   - Els òrgans competents en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, mitjançant una resolució
administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o acolliment en centres residencials, un cop
considerada la proposta efectuada per l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència.

   - Des dels centres d’intervenció especialitzada de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en
situació de violència masclista, es pot sol·licitar l’exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles
menors sota la tutela de dones en situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i
amb l’avaluació prèvia de l’equip tècnic.

Temps d’estada

Amb caràcter general, el temps d’utilització del servei tècnic de punt de trobada està determinat per l’òrgan
derivant, amb un termini màxim de dotze mesos, prorrogables per períodes de tres, motivats. La utilització
màxima del servei no ha d’excedir els divuit mesos de durada.

Calendari

El servei de punt de trobada:

Dimecres de 17 a 20 h.

Divendres de 17 a 20 h.

Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.

Aquest horari regeix tot l’any sense excepció.

Les entrevistes inicials i de seguiment amb les persones destinatàries del servei, les coordinacions amb altres
professionals i amb els òrgans derivants, les reunions d’equip, les sessions de supervisió i altres activitats s’han
de dur a terme fora de l’horari destinat a les visites.

Drets de les persones usuàries

   - A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge.

   - A ser informades de les normes de funcionament del servei, de la manera com tindran lloc les trobades i de
les conseqüències de l’incompliment.

   - A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la persona tècnica coordinadora del servei. En
cas de disconformitat amb la solució proposada, la persona usuària té dret a presentar queixes i reclamacions
davant la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista.

Deures de les persones usuàries

   - Respectar les normes de funcionament.

   - Complir els horaris que s’estableixin.

   - Aportar tot el que es consideri que el i la menor pot necessitar durant el desenvolupament de la visita.

   - No presentar cap comportament violent físic ni verbal.

   - No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap que pugui alterar les
facultats cognoscitives i/o volitives.

   - Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació personal i/o familiar que pugui afectar el
desenvolupament del servei.

Tercer

Recursos humans
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El servei tècnic de punt de trobada ha de disposar del personal següent:

Tècnic/a coordinador/a

Formació: grau en psicologia o titulació equivalent

Anys d’experiència en aquest àmbit: 3

Nombre de professionals: 1

Jornada laboral: 22 hores setmanals

Funcions:

   - Gestionar l’organització del servei i del seu equip professional.

   - Planificar i supervisar tots els serveis i les activitats que es desenvolupen dins el servei.

   - Fer les entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors, així com mantenir els contactes amb els equips
externs.

   - Representar el servei en les relacions amb els serveis i els recursos de la xarxa comunitària.

   - Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les dones i els seus fills i
filles.

   - Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, a fi de garantir el compliment de la
normativa del servei.

   - Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball individual de cada
expedient familiar.

   - Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei.

   - Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

Tècnic/a referent:

Formació: grau en psicologia, treball social, educació social o titulació equivalent

Experiència en aquest àmbit

Nombre de tècnics/tècniques necessaris: 4, amb un mínim de contractació, en conjunt, de 88 hores setmanals.
En la convocatòria de provisió corresponent s’haurà de concretar, per a cada servei, el nombre exacte de
tècnics/tècniques referents per a cada servei, en funció de la població que s’hagi d’atendre.

Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir el grau en psicologia i podrà assumir les funcions de
coordinació del servei en substitució de la persona titular.

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2

Jornada laboral: 22 hores setmanals

Funcions:

   - Seguiment de les visites.

   - Acompanyar els menors dins el punt de trobada mentre es fan les entrevistes prèvies a l’inici del servei.

   - Acompanyar els menors durant els intercanvis.

   - Elaborar els informes de seguiment i avaluació corresponents.

   - Fer de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de desenvolupar diàriament.

Jurista
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Formació: grau en dret o titulació equivalent

Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 1

Modalitat contractual i temps de contractació: concretats per l’entitat

Funcions: assessorar l’equip professional del servei tècnic de punt de trobada en l’àmbit de les competències.

Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal contractat (a excepció del/de
la jurista), s’hauran d’aplicar, com a mínim, les que conté el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció
social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018. En cas que es tracti
d’una cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus estatuts i en cap
cas no poden ser inferiors a les condicions que s’han fixat com a referents en el paràgraf anterior.

Quart

Obligacions de l’entitat

Durant la vigència de la provisió, l’entitat està obligada a:

a) Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària, d’acord amb els principis
de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i les disposicions normatives que se li
apliquen.

b) Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei, amb sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre, d’acord amb el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria
d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances.

c) Disposar de totes les autoritzacions necessàries per a l’exercici de les activitats que s’hagin de dur a terme, i
abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat.

d) Facilitar sempre l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el seguiment de la prestació del servei dut a terme per la Sub-direcció General de Lluita contra la
Violència Masclista, així com comunicar per escrit les modificacions que es puguin produir respecte a la situació
administrativa i registral de l’entitat o de l’establiment objecte de l’acreditació.

e) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb posterioritat immediata al moment en
què es produeixi, qualsevol incidència que afecti el servei que reben les persones usuàries, així com informar
de les baixes i les possibles absències de més de vint dies.

f) Organitzar i gestionar per si mateixa el servei acreditat, de conformitat amb la normativa, les indicacions i
les directrius del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

g) Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

h) Aportar, quan l’Administració ho requereixi, la informació funcional, assistencial, econòmica i estadística, els
indicadors de gestió i altra documentació que es determini per fer el seguiment de la prestació del servei.

i) Complir estrictament el projecte de funcionament presentat en el procediment d’acreditació del/s servei/s.
Dur a terme les activitats necessàries per mantenir el màxim nivell d’integració social de les persones usuàries
en el centre, en el seu entorn, en les seves relacions personals i familiars i en la seva relació amb la comunitat.

j) Elaborar, implantar, mantenir i revisar el pla d’autoprotecció del centre o d’emergència, segons el cas,
d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

k) Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals i constituir, a més, un consell de participació d’acord amb el que preveu el Decret 202/2009, de 22 de
desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

l) Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries en l’horari de prestació dels serveis.

m) Custodiar la correspondència, els oficis i els informes que es tramitin entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’equipament social, i també tots els documents referents a les persones ateses.

n) Disposar, per a cada servei acreditat, de la documentació indicada a continuació, i acreditar-la quan ho
requereixi l’Administració:
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La memòria de gestió.

Els estats financers anuals auditats.

El justificant de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la resta
de documentació que se li requereixi.

Aquesta documentació es pot requerir a partir de l’any següent al de l’acreditació i en els anys successius
durant el període de vigència de l’acreditació.

o) La Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista pot efectuar, en qualsevol moment, les
comprovacions que consideri adients sobre la veracitat de la documentació, així com comprovar el sistema de
gestió o millora de la qualitat, tant pels seus propis òrgans com per mitjà de la inspecció de serveis socials.

p) Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució de la prestació del servei.

q) Utilitzar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de la prestació del
servei acreditat com a entitat col·laboradora. Així mateix, ha d’emprar el català, almenys en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de la prestació del
servei. En tot cas, l’entitat i, si escau, les empreses subcontractistes queden subjectes durant la prestació del
servei a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions
que la despleguen.

r) Posar en coneixement de la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista qualsevol comunicat
de premsa o inserció als mitjans de comunicació que l’entitat faci pel que fa a la prestació del servei acreditat.

s) Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

t) Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i la presentació del treball contractat, i evitar els
elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

u) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista, qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació, o lesionar, perjudicar o fer
minvar el funcionament del servei.

v) Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que, si escau, tinguin
lloc, incloent-hi els ocasionats pel personal i les persones usuàries durant el desenvolupament del servei.

Cinquè

Edifici i instal·lacions

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posarà a disposició de l’entitat prestadora del servei el local,
així com l’equipament, el mobiliari i l’aixovar necessaris per prestar el servei. No inclou telefonia ni
equipaments informàtics.

Sisè

Règim econòmic

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania haurà d’abonar un cost fix anual per la prestació del servei.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins dels mòduls que
s’estableixin.

L’entitat prestadora del servei no pot facturar a les persones usuàries cap quantitat per la prestació dels
serveis que preveu aquest annex.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Setè

Solvència tècnica o professional
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S’acreditarà mitjançant:

   - Relació signada dels principals serveis similars als de l’objecte del concert duts a terme durant els darrers
tres anys, que inclogui la descripció, les dates, els imports i els destinataris, l’import anual acumulat dels quals
en l’any de més execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana de la provisió.

   - Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l’entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la provisió.

   - No haver estat sancionats amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus. El dit requisit és exigible fins que
hagin transcorregut els terminis de prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció
i s’hagin aplicat les mesures correctores prescrites per l’administració pública competent.

Annex 26

Condicions d’execució i criteris de provisió en règim de gestió delegada, relatives a l’organització i el
funcionament del servei de pis suport —servei substitutori de la llar (SSL)

Primer

Definició, persones destinatàries i objectiu

Definició

Els serveis d’acolliment substitutori de la llar són serveis temporals que actuen com a substitució de la llar, per
facilitar la plena integració social i laboral de les dones que pateixen situacions de violència masclista.

El servei d’acolliment substitutori de la llar presta els serveis d’acolliment, convivència, allotjament,
manutenció, descans i lleure. La manutenció implica alimentació i higiene, tant de la dona com dels fills i filles
que té a càrrec.

Està previst que cada servei pugui acollir quatre dones i sis fills o filles.

Persones destinatàries

   - Dones en situació de violència masclista.

   - Els fills i filles a càrrec d’aquestes dones.

Objectius

Donar suport a les dones i les seves filles i fills per als processos de recuperació facilitant la plena integració
sociolaboral de les dones acollides que han patit situacions de violència masclista.

Segon

Accés als serveis, temps d’estada i drets i deures de les persones usuàries del servei

Per accedir al servei cal l’autorització d’ingrés mitjançant una resolució del o la titular de la Sub-direcció
General de Lluita contra la Violència Masclista, amb la sol·licitud prèvia feta per les àrees bàsiques de Serveis
Socials, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els Serveis d’Intervenció Especialitzada i altres serveis
d’acolliment de la xarxa.

Criteris d’admissió
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   - Dones i les seves filles i fills que han estat en situació de violència masclista.

   - Que les dones tinguin com a mínim 18 anys o siguin menors emancipades legalment.

   - Que manifestin lliurement la voluntat d’accedir al servei i la disponibilitat de seguir un pla de treball
establert conjuntament amb l’equip professional.

   - Que tinguin un grau d’autonomia que els permeti la convivència amb altres unitats familiars sense la
necessitat d’un suport professional continuat.

   - En quedaran excloses les dones que puguin dificultar el procés de treball de la resta de les dones i les que
puguin posar en perill la resta d’unitats familiars per motius de seguretat.

Temps d’estada

Inicialment, l’estada en un servei d’acolliment substitutori de la llar és de sis mesos, en funció del procés
individual de cadascuna de les dones acollides, i amb l’objectiu que el procés de recuperació els permeti viure
de manera autònoma. Es podrà prorrogar l’estada mitjançant resolució de la Sub-direcció General de Lluita
contra la Violència Masclista.

Drets de la usuària

   - A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge i a la protecció de les seves dades de caràcter
personal.

   - A rebre suport i assessorament necessaris per dur a terme el pla de treball individual.

   - A ser respectada en els drets individuals i col·lectius que quedaran recollits en normes de règim intern,
d’acord amb la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista, amb la legislació vigent i de
conformitat amb les directrius d’aquesta sub-direcció general.

   - A participar en l’organització del servei i proposar millores per al seu funcionament.

   - A elaborar, conjuntament amb els i les professionals del servei, el contracte d’estada al servei, que
contindrà el pla de treball en què es fixaran els objectius que cal complir i altres qüestions relacionades amb el
procés de recuperació, així com les normes de règim intern.

Deures de la usuària

   - Respectar el contracte d’estada al servei, que contindrà el pla de treball realitzat conjuntament entre la
mateixa dona i els i les professionals del servei, en què es fixaran els objectius que cal complir i altres
qüestions relacionades amb el procés de recuperació, així com les normes de règim intern.

   - Respectar i facilitar la convivència amb altres unitats familiars.

   - Tenir cura de tot el que fa referència al manteniment, les instal·lacions i el funcionament del servei
d’acolliment.

   - Responsabilitzar-se i tenir cura de les filles i fills a càrrec.

Tercer

Recursos humans

El servei substitutori de la llar comptarà almenys amb el personal següent:

Educadors/ores socials

Formació: grau en Educació Social o habilitació en educació social.

Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3
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Nombre de professionals: 2

Jornada laboral: mitja jornada laboral cadascuna de les persones

En qualsevol cas, s’ha de garantir la prestació del servei en horari de matí i tarda.

Funcions

1) Elaborar, d’acord amb la dona, el pla de treball individual i fer-ne el seguiment.

2) Acompanyar la dona i les seves filles i fills, si es considera necessari, als recursos de la xarxa comunitària.

3) Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa comunitària.

4) Establir les derivacions i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral especialitzada.

Coordinador/a

Nombre de professionals: 1

Les funcions de coordinació podran recaure en un o una dels i les professionals descrits anteriorment.

Funcions:

   - Gestionar l’organització del servei i del seu equip professional.

   - Planificar i supervisar tots els serveis i les activitats que es desenvolupen dins el servei.

   - Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària.

   - Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a les dones i els seus fills i
filles.

   - Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte tot garantint el compliment de la
normativa del servei.

   - Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball individual de cada dona i
els seus fills i filles.

   - Garantir espais de formació interna i externa per a tots els i les professionals del servei.

   - Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

En relació amb la contractació i a les condicions de treball del personal contractat li seran d’aplicació, com a
mínim, les contingudes al Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i
d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 o el que el substitueixi. En el cas que es tracti d’una
cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que n’especifiquin els estatuts i en cap cas no
poden ser inferiors a les condicions fixades com a referents al paràgraf anterior.

Quart

Obligacions de l’entitat

Durant la vigència de l’acreditació, l’entitat està obligada a:

a) Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la continuïtat necessària, d’acord amb els principis
de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i a les disposicions normatives que li són
aplicables.

b) Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei, amb sumes assegurades mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per
sinistre, d’acord amb el Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria
d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances.

c) Disposar de totes les autoritzacions necessàries per a l’exercici de les activitats que s’hagin de dur a terme i
abonar tots els impostos, gravàmens i arbitris que afectin l’activitat.
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d) Facilitar sempre l’actuació del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el seguiment de la prestació del servei per part de la Sub-direcció General de Lluita contra la
Violència Masclista, així com comunicar per escrit les modificacions que es puguin produir respecte a la situació
administrativa i registral de l’entitat o de l’establiment objecte de l’acreditació.

e) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb posterioritat immediata al moment en
què es produeixi, qualsevol incidència que afecti el servei que reben les persones usuàries, així com comunicar
les baixes i les possibles absències de més de 20 dies.

f) Organitzar i gestionar per si mateixa el servei acreditat, de conformitat amb la normativa, les indicacions i
les directrius del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

g) Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.

h) Aportar, a requeriment de l’Administració, la informació funcional, assistencial, econòmica i estadística i els
indicadors de gestió i altra documentació que es determini per al seguiment de la prestació del servei.

i) Complir estrictament el projecte de funcionament presentat al procediment d’acreditació del servei o serveis.
Dur a terme les activitats necessàries per mantenir el màxim nivell d’integració social de les persones usuàries
al centre, al seu entorn, en les seves relacions personals i familiars i en la seva relació amb la comunitat.

j) Elaborar, implantar, mantenir i revisar el Pla d’autoprotecció del centre o d’emergència, segons el cas,
d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

k) Establir els mecanismes d’informació i de participació de les persones usuàries o dels seus representants
legals i constituir, a més, un consell de participació d’acord amb el que preveu el Decret 202/2009, de 22 de
desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

l) Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries en l’horari de prestació dels serveis.

m) Custodiar la correspondència, els oficis i els informes que es tramitin entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’equipament social, i també tots els documents referents a les persones ateses.

n) Disposar, per a cada servei acreditat, de la documentació indicada a continuació, i acreditar-la a
requeriment de l’Administració:

- La memòria de gestió.

- Els estats financers anuals auditats.

- El justificant de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, així com la
resta de documentació que li sigui requerida.

Aquesta documentació es pot requerir des de l’any següent al de l’acreditació i en els anys successius durant el
període de vigència de l’acreditació.

o) La Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista pot efectuar, en qualsevol moment, les
comprovacions que consideri adients sobre la veracitat de la documentació, així com comprovar el sistema de
gestió o millora de la qualitat, tant pels seus propis òrgans com per mitjà de la inspecció de Serveis Socials.

p) Aplicar la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució de la prestació del servei.

q) Utilitzar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de la prestació del
servei acreditat com a entitat col·laboradora. Així mateix, ha d’emprar el català, almenys en els rètols, les
publicacions i els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de la prestació del
servei. En tot cas, l’entitat i, si escau, les empreses subcontractades, queden subjectes durant la prestació del
servei a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions
que la despleguen.

r) Sol·licitar a la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista autorització per a qualsevol
comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que l’entitat vulgui fer en relació amb la prestació
del servei acreditat.

s) Disposar d’un sistema informàtic per a la gestió integral del centre.

t) Incorporar la perspectiva de gènere en l’elaboració i la presentació del treball contractat i evitar els elements
de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.

u) Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Sub-direcció General de Lluita
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contra la Violència Masclista, qualsevol incidència que pugui vulnerar la legislació o lesionar, perjudicar o fer
minvar el funcionament del servei.

v) Assumir els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que, si escau, tinguin
lloc, inclosos els ocasionats pel personal i les persones usuàries durant el desenvolupament del servei.

Cinquè

Edifici i instal·lacions

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posarà a disposició de l’entitat prestadora del servei el local,
així com l’equipament, el mobiliari i el parament de la llar necessaris per a la prestació del servei. Això no
inclou ni telefonia ni equipaments informàtics.

Sisè

Règim econòmic

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania abonarà per la prestació del servei un import màxim anual en
funció de les unitats familiars previstes.

Totes i cadascuna de les despeses que es derivin de la gestió queden incloses dins dels mòduls que
s’estableixin.

L’entitat prestadora del servei no pot facturar a les dones cap quantitat per la prestació de serveis que aquest
annex preveu.

Cost fix mensual: té per objectiu el pagament de les despeses fixes mensuals per a cadascuna de les unitats
familiars.

S’abona a l’entitat amb independència dels acolliments de dones i filles i fills efectivament prestats.

Cost variable: té per objectiu el pagament de les despeses consumibles dels acolliments. Aquest import
retribueix només els acolliments reals de dones i infants.

El sistema de facturació s’ha de determinar mitjançant una instrucció de la Secretaria General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Setè

Solvència tècnica o professional

S’acreditarà mitjançant:

   - Relació signada dels principals serveis similars als de l’objecte de la gestió delegada realitzats durant els
darrers tres anys que inclogui la descripció, les dates, els imports i els destinataris l’import anual acumulat dels
quals en l’any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana de la provisió.

   - Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l’entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la provisió.

   - No haver estat sancionats amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus. El dit requisit és exigible fins que
hagin transcorregut els terminis de prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció
i s’hagin aplicat les mesures correctores prescrites per l’administració pública competent.

Annex 27

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de gestió delegada, del servei d’integració familiar en
matèria d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva i d’acolliment de caps de setmana i vacances en
famílies col·laboradores, d’infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya (SIF-AFA)
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Primer

Definició, objecte, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei d’integració familiar és un dels serveis socials especialitzats que estableix el Catàleg classificat de
serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials. Es defineix com el servei dirigit a promoure
la incorporació d’un infant o adolescent en situació de desemparament en el si d’una família acollidora a fi
d’assolir el seu desenvolupament integral. Aquest servei preveu les tasques que es deriven de la valoració i
formació de la família o persona que sol·licita acollir o adoptar i de la integració que hi fa l’infant o
l’adolescent.

Objecte

L’objecte d’aquesta provisió és la prestació del servei d’integració familiar en matèria d’acolliment en família
aliena sense finalitat adoptiva i d’acolliment de caps de setmana i vacances en famílies col·laboradores,
d’infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les especificacions d’aquest annex.

Amb aquest servei es vol donar resposta a situacions i necessitats dels infants i adolescents tutelats per la
Generalitat que requereixen una especialització tècnica en la seva cura i atenció alternatives a la seva família
d’origen amb la promoció de l’acolliment familiar.

Com que es tracta d’un servei de titularitat pública competència de l’Institut Català de l’Acolliment i de
l’Adopció (ICAA), vist el que disposa l’article 2.3 del Decret 69/2020, la gestió delegada és el sistema de
provisió del servei per a la gestió indirecta per entitats acreditades, en aquest cas, institucions col·laboradores
d’integració familiar (ICIF).

Persones destinatàries

Infants i adolescents desemparats tutelats per la Generalitat de Catalunya que necessitin una família acollidora
o col·laboradora.

Objectius

Els objectius concrets d’aquesta provisió són:

Promocionar l’acolliment familiar en les seves diferents tipologies, així com les famílies col·laboradores.

Formar i valorar les famílies sol·licitants d’acolliment, així com les famílies que s’ofereixin com a família
col·laboradora, d’un infant o adolescent tutelat per la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
disposi la normativa vigent aplicable, i en atenció a les característiques dels infants susceptibles d’acolliment.

Garantir, per mitjà de seguiments, la plena i adequada integració de l’infant o adolescent, així com la seva
protecció efectiva en la família acollidora o col·laboradora que l’acull, a fi d’assegurar el desenvolupament
integral de la seva personalitat en un entorn harmònic i estable, en atenció a les seves característiques
concretes.

Segon

Recursos humans destinats a l’execució del servei

Per prestar les funcions que configuren el servei a proveir, la ICIF amb la qual es formalitzi la gestió delegada
haurà de disposar dels mitjans personals necessaris, d’acord amb el que s’estableixi en la convocatòria de
provisió corresponent, per executar eI servei correctament i assolir els objectius establerts.

El personal esmentat dependrà exclusivament de la ICIF, per la qual cosa aquesta institució tindrà tots els drets
i deures inherents a la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de
prevenció de riscos laborals en el treball, i de conciliació laboral i familiar, que es refereixen al personal propi
existent. Així mateix, haurà de complir, respecte dels seus treballadors, totes les obligacions en matèria de
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formació, vigilància de la salut, auditoria o reglamentació preventiva.

El personal haurà de gaudir de la titulació especifica per desenvolupar les seves funcions. El proveïdor del
servei s’encarregarà de la formació de tot el personal i de les activitats de reciclatge.

L’entitat haurà de garantir l’atenció telefònica d’un professional tècnic qualificat de l’equip les 24 h dels 365
dies a l’any per atendre consultes, dubtes o urgències de les famílies acollidores.

Sempre que una institució col·laboradora d’integració familiar (ICIF) ofereixi la possibilitat de fer pràctiques a
un estudiant en pràctiques en un equip d’acolliment familiar, la ICIF haurà de demanar autorització prèvia a la
direcció de l’ICAA, abans d’iniciar el procés de formació corresponent.

L’estudiant haurà de signar un document de compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i/o
explotació de treballs i de protecció de dades de caràcter personal (el model d’imprès el facilitarà l’ICAA).

La ICIF que resulti seleccionada per proveir el servei haurà de subrogar, si ho estableix la normativa laboral
aplicable, el personal de l’anterior entitat proveïdora que integrava l’equip mínim multiprofessional que l’ICAA
requereix.

Els equips hauran d’estar dimensionats en tot moment d’acord amb el que estableixi la convocatòria de
provisió corresponent en relació amb el nombre jornades de professionals i perfils professionals. Qualsevol
canvi de professional l’haurà d’aprovar expressament l’ICAA. A aquest efecte, l’entitat haurà de facilitar les
dades relatives a la formació i l’experiència del/de la professional. Els canvis de professionals en cap cas poden
comportar una modificació de la dimensió de l’equip.

Tercer

Obligacions que configuren el servei a proveir

Obligacions de les ICIF

Les obligacions que configuren el servei a proveir i que, en tot cas, ha de complir qualsevol ICIF que sigui
proveïdora del servei són:

Promocionar l’acolliment familiar en les diferents modalitats de l’acolliment (simple, permanent, en unitat
convivencial d’acció educativa –UCAE– i per famílies d’urgència i diagnòstic) i promocionar l’acolliment de caps
de setmana i vacances amb famílies col·laboradores.

Fer recerca de famílies que vulguin acollir un infant a Catalunya d’acord amb les instruccions de l’ICAA.

Informar les famílies que s’ofereixin per fer un acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva o per ser
família col·laboradora i les que l’ICAA derivi.

Estudiar i valorar les famílies que s’ofereixin per a l’acolliment en família aliena, sense finalitat adoptiva, o com
a família col·laboradora, d’acord amb la normativa vigent i les directrius que s’estableixi per a aquest
procediment.

Realitzar la formació de les famílies acollidores.

Proposar a l’ICAA l’estimació o no estimació de les famílies que s’ofereixin com a acollidores sense finalitat
adoptiva o com a famílies col·laboradores.

Elaborar els plans d’acoblament entre els infants i les famílies seleccionades en els nous casos d’acolliment en
família aliena sense finalitat adoptiva que s’hagin de constituir i dur-los a terme.

Acompanyar i supervisar tècnicament les visites de l’infant o l’adolescent amb la seva família d’origen i fer-ne
una valoració, així com acompanyar i supervisar les visites dels grups de germans amb diferent mesura
protectora constituïda o acollits en diferents famílies.

Realitzar les tasques de seguiment encomanades amb el mínim que estableix l’ICAA en cada moment dels
acolliments en família aliena i de famílies col·laboradores.

Elaborar informes de seguiment amb la periodicitat que estableixi l’ICAA en tots els casos d’acolliment en
família aliena sense finalitat adoptiva que s’atenen i, quan correspongui, elaborar els informes proposta
corresponents així com la documentació relativa a incidències.

Fer les visites que calguin en el domicili dels acollidors, però, com a mínim, una visita semestral. Aquesta visita
ha de tenir per objecte conèixer l’entorn quotidià de l’infant o adolescent i la família acollidora.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8300 - 21.12.2020280/287 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20352041-2020



Fer totes les visites i entrevistes necessàries per tenir coneixement de la situació dels infants o adolescents
acollits i del desenvolupament de la mesura a fi de garantir-ne el benestar dintre de la família acollidora. Així
mateix, haurà d’informar l’ICAA, per escrit, de qualsevol novetat, canvi, incidència o situació problemàtica que
afecti l’infant o adolescent acollit o el seu nucli acollidor. Els incompliments en aquesta matèria poden
comportar l’inici del corresponent expedient de resolució de la provisió.

En relació amb les famílies col·laboradores, sens perjudici de les funcions anteriorment esmentades, tindran les
següents:

- Informar les famílies col·laboradores.

- Realitzar l’estudi de les famílies col·laboradores.

- Fer un seguiment del pla d’estada en coordinació amb el centre corresponent.

Disposar d’un servei d’atenció telefònica per a les famílies acollidores 24 h/365 dies per atendre consultes,
dubtes o urgències relacionades amb l’acolliment. Aquest servei haurà d’assegurar l’atenció d’un professional
tècnic de l’entitat.

Disposar d’un local o espai físic suficient, en l’àmbit territorial en què prestarà el servei, així com dels recursos
materials necessaris per a la correcta prestació del servei i atenció als usuaris

Coordinar-se periòdicament amb la representació de l’ICAA corresponent i respectar les normes i directrius de
procediment que s’estableixin.

Elaborar mensualment estadístiques i un quadre de situació de les famílies d’acord amb les instruccions de
l’ICAA.

Trametre a l’ICAA una memòria anual en la qual s’inclourà:

Un informe sobre les activitats realitzades i sobre la situació de la institució.

Una indicació del nombre anual d’infants o adolescents en seguiment en família acollidora.

Una indicació del nombre anual dels casos nous d’acolliment en família acollidora.

La relació del personal amb especificació de les seves titulacions i tipus de vinculació.

Informar immediatament les autoritats competents sobre qualssevol irregularitat, abús o percepció econòmica
indeguda de què tingui coneixement relatius a infants o adolescents en situació de guarda o acolliment de fet i
informar immediatament l’ICAA d’aquestes situacions de guarda o acolliment irregular.

Desenvolupar les tasques encomanades per mitjà de l’equip multidisciplinari que requereixi l’ICAA en la
convocatòria de provisió corresponent.

Ajustar les intervencions dels professionals sempre a l’interès de la tasca encomanada.

Els professionals de l’entitat no poden participar, mentre sigui vigent la gestió delegada del servei, en tasques
de gestió amb organismes acreditats (OA) en matèria d’intermediació en adopció internacional.

Informar puntualment de les propostes de canvis de professionals que es produeixin amb aportació de les
dades acadèmiques i professionals (formació, titulació i experiència professional) dels nous professionals amb
l’objecte que l’ICAA els valori i els ratifiqui. Els equips en tot moment hauran d’estar dimensionats d’acord amb
el que estableixi la convocatòria corresponent en relació amb el nombre total de jornades de professionals i
perfils professionals. Els canvis de professionals en cap cas poden comportar una modificació de la dimensió de
l’equip requerit.

Sotmetre’s a la normativa vigent i als principis i directrius que estableixi l’ICAA en la matèria corresponent i
respectar-los.

Guardar secret professional de les dades/informacions a què es tingui accés en relació amb persones, famílies
o infants i adolescents per raó de la prestació dels serveis, atès que són confidencials. En el tractament
d’aquestes dades s’haurà de respectar la normativa vigent aplicable en cada moment en matèria de protecció
de dades.

Utilitzar el català en les relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de la prestació del servei
acreditat com a entitat col·laboradora. Així mateix, ha d’emprar el català, almenys en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de la prestació del
servei. En tot cas, l’entitat queda subjecta durant la prestació del servei a les obligacions que deriven de la Llei
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1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la despleguen.

Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil suficient per cobrir la
responsabilitat tant de la mateixa ICIF com del seu personal per actes i omissions que causin danys a tercers i
a la mateixa Administració en la prestació del servei, per un capital mínim de 150.253,03 euros. La pòlissa
haurà de comptar amb assistència jurídica inclosa per als professionals en casos de reclamacions.

Responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i dels serveis realitzats i també de les
conseqüències que es derivin per a l’ICAA o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats
o les conclusions incorrectes en l’execució del servei.

Executar altres funcions que els pugui encomanar l’ICAA d’acord amb l’objecte de la provisió realitzada, en el
marc de la normativa vigent.

Presentar, quan sigui requerits, certificats d’estar al corrent en els pagaments a la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS), l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i l’Agència Tributària de
Catalunya (ATC) o autorització (amb validesa anual) perquè l’ICAA pugui fer-ne la consulta telemàtica
corresponent.

La ICIF seleccionada per proveir el servei se sotmetrà en la seva actuació als principis ètics i les regles de
conducta que s’estableixin en la documentació que regeixi la provisió i acceptarà que incomplir-los serà causa
de resolució de la provisió formalitzada, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la
legislació vigent.

Quart

Règim econòmic

El règim econòmic de la prestació del servei quedarà determinat en la convocatòria corresponent.

En qualsevol cas, l’entitat prestadora del servei no pot facturar a les persones usuàries cap quantitat per la
prestació dels serveis que preveu aquest annex.

Cinquè

Solvència econòmica i financera i tècnica o professional requerida a les entitats en la provisió del servei

Solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis de l’entitat dels tres darrers exercicis tancats, en què el sumatori dels imports dels
tres exercicis haurà de ser igual o superior a l’import de la provisió. Si amb la presentació dels comptes anuals
del darrer exercici ja s’arribés al llindar esmentat, no serà obligatori presentar els comptes dels exercicis
anteriors (en cas contrari, sí). S’haurà de presentar una declaració responsable.

Comptes anuals del darrer exercici, en què figurin el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. No
s’admetrà l’entitat que presenti un patrimoni net negatiu.

Solvència tècnica o professional:

Relació signada dels principals serveis similars als de l’objecte de la provisió realitzats durant els darrers tres
anys que inclogui la descripció, les dates, els imports i els destinataris, l’import anual acumulat dels quals en
l’any de més execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana de la provisió.

Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l’entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la provisió.

No haver estat sancionades amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus per motius d’infància i adolescència.

L’esmentat requisit de no haver estat sancionat és exigible fins que hagin transcorregut els terminis de
prescripció de les sancions legalment previstos, s’hagi fet efectiva la sanció i s’hagin aplicat les mesures
correctores que prescriu l’administració pública competent.

Sisè
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Criteris per a la provisió del servei

Els criteris de valoració i puntuació de les propostes presentades es detallaran en la convocatòria de provisió
corresponent.

Annex 28

Condicions d’execució i criteris de provisió, en règim de gestió delegada, del servei d’integració familiar en
matèria d’acolliment familiar preadoptiu d’infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya (SIF-
VAS)

Primer

Definició, objecte, persones destinatàries i objectius

Definició

El servei d’integració familiar és un dels serveis socials especialitzats que estableix el Catàleg classificat de
serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials. Es defineix com un servei adreçat a
promoure la incorporació d’un infant o adolescent en situació de desemparament en el si d’una família
acollidora a fi d’aconseguir-ne el desenvolupament integral. Aquest servei preveu les tasques derivades de la
valoració i formació de la família o persona que sol·licita acollir o adoptar i la integració en aquesta d’un infant
o un adolescent.

Objecte

L’objecte d’aquesta provisió és la prestació del servei d’integració familiar en matèria d’acolliment familiar
preadoptiu en relació amb infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les
especificacions d’aquest annex.

Aquest servei inclou la preparació i la valoració dels sol·licitants d’adopció d’infants i adolescent tutelats per la
Generalitat de Catalunya i el seguiment dels infants i els adolescents que es troben sota la mesura d’acolliment
familiar preadoptiu, en relació amb infants i adolescents amb necessitats especials i sense.

En tractar-se d’un servei de titularitat pública competència de l’Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
(ICAA), atès el que disposa l’article 2.3 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, la gestió delegada és el sistema de
provisió del servei per a la seva gestió indirecta per entitats acreditades, en aquest cas institució col·laboradora
d'integració familiar (ICIF).

Persones destinatàries

Infants i adolescents desemparats tutelats per la Generalitat de Catalunya que necessitin una família adoptiva.

Objectius

Els objectius concrets d’aquesta provisió són:

Preparar i valorar les famílies sol·licitants d’adopció d’un infant o adolescent tutelat per la Generalitat de
Catalunya de conformitat amb el que disposi la normativa vigent aplicable i en atenció a les característiques
dels infants susceptibles d’adopció.

Garantir, per mitjà de seguiments, fins a la fermesa de l’adopció, la integració plena i adequada de l’infant, així
com la seva protecció efectiva en la família preadoptiva que l’acull, a fi d’assegurar el desenvolupament
integral de la seva personalitat en un entorn harmònic i estable, en atenció a les seves característiques
concretes.
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Segon

Recursos humans destinats a l’execució del servei

Per a la prestació de les funcions que configuren el servei que cal proveir, la ICIF amb la qual es formalitzi la
gestió delegada haurà de disposar dels mitjans personals necessaris, d’acord amb el que estableixi la
convocatòria de provisió corresponent, a fi d’executar eI servei correctament i assolir els objectius establerts.

El personal esmentat dependrà exclusivament de la ICIF, per la qual cosa aquesta tindrà tots els drets i deures
inherents a la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de
prevenció de riscos laborals en el treball i de conciliació laboral i familiar que fan referència al mateix personal
existent. Així mateix, haurà de complir, respecte dels seus treballadors, totes les obligacions en matèria de
formació, vigilància de la salut, auditoria o reglamentació preventiva.

El personal haurà de disposar de la titulació específica per desenvolupar-ne les funcions. El proveïdor del servei
s’encarregarà de la formació de tot el personal i de les activitats de reciclatge.

Sempre que una institució col·laboradora d’integració familiar ofereixi la possibilitat de fer pràctiques a un
estudiant en pràctiques en un equip d’acolliment familiar, la ICIF haurà de demanar autorització prèvia a la
direcció de l’ICAA abans d’iniciar el procés de formació corresponent.

L’estudiant haurà de signar un document de compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i/o
explotació de treballs i de protecció de dades de caràcter personal. (El model d’imprès el facilitarà l’ICAA.)

La ICIF que sigui seleccionada per proveir el servei haurà de subrogar, si ho estableix la normativa laboral
aplicable, el personal de l’anterior entitat proveïdora que integrava l’equip mínim multiprofessional requerit per
l’ICAA.

Els equips en tot moment hauran d’estar dimensionats d’acord amb el que estableixi la convocatòria de
provisió corresponent en relació amb el nombre total de jornades dels professionals i els perfils professionals.
Qualsevol canvi de professional haurà de ser aprovat per l’ICAA. Per aquest efecte, l’entitat haurà de facilitar
les dades relatives a la formació i experiència del professional. Els canvis de professionals en cap cas poden
comportar una modificació de la dimensió de l’equip.

Tercer

Obligacions que configuren el servei a proveir

Obligacions de les ICIF

Les obligacions que configuren el servei a proveir i que, en tot cas, ha de complir qualsevol ICIF que sigui
proveïdora del servei són:

Pel que fa al servei de preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció d’infants o adolescents tutelats per la
Generalitat de Catalunya:

Per encàrrec de l’ICAA, dur a terme els processos de preparació i valoració, així com les actualitzacions
d’estudis fets de les famílies que sol·liciten l’adopció d’infants o adolescents tutelats per la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb la normativa vigent. En aquest sentit, haurà d’informar les famílies sobre tot el
que estigui relacionat amb l’adopció; formar-les en la matèria; fer les entrevistes oportunes, incloent-hi la
domiciliària; elaborar els informes psicosocials corresponents; informar l’ICAA de les tasques encomanades, i
col·laborar-hi.

Proposar a la direcció de l’ICAA la idoneïtat o la no idoneïtat de les famílies sol·licitants d’adopció d’acord amb
la normativa vigent i els criteris que estableix l’Institut esmentat. En aquest sentit, l’entitat ha de trametre a
l’ICAA, en els terminis establerts, els informes psicosocials corresponents de valoració de les persones o
famílies l’estudi de les quals té encomanades.

Comunicar a la persona o família interessada a adoptar que li hagi adreçat directament una sol·licitud que té
l’obligació de trametre-la a l’ICAA.

Actualitzar els estudis i les valoracions quan correspongui.

Coordinar-se amb l’ICAA i respectar les indicacions i les directrius que dona l’organisme autònom esmentat.

Qualsevol altra que li encomani l’ICAA.
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Pel que fa al servei de seguiment dels infants i adolescents que es troben sota la mesura d’acolliment familiar
preadoptiu:

Participar en l’elaboració dels plans d’acoblament dels infants o adolescents i les famílies seleccionades dels
nous casos d’acolliment preadoptiu que s’hagin de constituir i dur-los a terme.

Acompanyar i supervisar tècnicament les visites de l’infant o adolescent amb la seva família d’origen quan
escaigui.

Coordinar-se periòdicament amb la representació de l’ICAA corresponent i respectar les normes de
procediment que s’estableixin.

Dur a terme les tasques de seguiment encomanades d’acolliment preadoptiu i de casos nous que es trametin
des de l’ICAA.

Elaborar informes de seguiment amb una periodicitat semestral de tots els casos d’acolliment familiar
preadoptiu que s’atenen i, quan correspongui, elaborar els informes proposta. Aquests informes s’han
d’acompanyar de tota la documentació necessària en relació amb la família i l’infant, i han de contenir tota la
informació del nucli acollidor, de la situació de l’infant i de qualsevol incidència que es doni.

Fer un mínim de dues visites anuals en el domicili dels acollidors. Aquesta visita té l’objectiu de conèixer
l’entorn quotidià de l’infant i la família acollidora.

Fer totes les visites i les entrevistes necessàries i utilitzar la resta de recursos disponibles, a fi de conèixer la
situació dels infants o adolescents acollits i saber com es desenvolupa la mesura de protecció per tal de
garantir-ne el benestar dintre de la família acollidora. Així mateix, haurà d’informar l’ICAA per escrit de
qualsevol novetat, canvi, incidència o problema que afecti l’infant acollit o el seu nucli acollidor. Els
incompliments en aquesta matèria podran comportar l’inici del corresponent expedient de resolució de la
provisió.

Elaborar mensualment estadístiques i quadre de situació de les famílies d’acord amb les instruccions de l’ICAA.

Informar per escrit l’ICAA del tancament dels casos en seguiment una vegada l’infant estigui adoptat.

Qualsevol altra que li encomani l’ICAA.

La ICIF, pel que fa als dos serveis esmentats, té les obligacions següents:

Trametre a l’ICAA una memòria anual en què s’han d’incloure:

Un informe sobre les activitats dutes a terme i sobre la situació de la institució.

Indicació del nombre anual d’infants en seguiment en mesura d’acolliment preadoptiu.

Indicació del nombre anual de casos nous d’acolliment preadoptiu.

La relació del personal, en què s’especifiquin les titulacions i el tipus de vinculació.

Desenvolupar les tasques encomanades per mitjà de l’equip multidisciplinari que estableixi la convocatòria de
provisió corresponent.

Ajustar les intervencions dels professionals segons l’interès de la tasca encomanada.

No participar, els professionals de l’entitat, mentre sigui vigent la gestió delegada del servei, en tasques de
gestió amb organismes acreditats (OA) en matèria d’intermediació en adopció internacional.

Informar puntualment de les propostes de canvis de professionals que es produeixin i aportar les dades
acadèmiques i professionals (formació, titulació i experiència professional) dels nous professionals perquè
siguin valorats i ratificats per la direcció de l’ICAA. Els equips, en tot moment, hauran d’estar dimensionats
d’acord amb el que estableixi la convocatòria corresponent en relació amb el nombre total de jornades de
professionals i perfils professionals. Els canvis de professionals en cap cas poden comportar una modificació de
la dimensió de l’equip requerit.

Disposar d’un local o espai físic suficient en l’àmbit territorial en què prestarà el servei, així com dels recursos
materials necessaris per prestar correctament el servei i atendre els usuaris.

Respectar i sotmetre’s a la normativa vigent i als principis i les directrius que estableixi l’ICAA en la matèria
corresponent.

Guardar secret professional de les dades o informacions a les quals tingui accés en relació amb persones,
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famílies o infants per raó de la prestació dels serveis, atès que són confidencials. En el tractament d’aquestes
dades, s’haurà de garantir la confidencialitat d’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció
de dades.

Utilitzar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de la prestació del
servei acreditat com a entitat col·laboradora. Així mateix, ha d’emprar el català, almenys en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de la prestació del
servei. En tot cas, l’entitat està subjecta durant la prestació del servei a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, així com a les disposicions que la despleguen.

Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil suficient per cobrir la
responsabilitat, tant de la mateixa ICIF com del seu personal, per actes i omissions que causin danys a tercers
i a la mateixa Administració en la prestació del servei, per un capital mínim de 150.253,03 euros. La pòlissa
haurà de comptar amb assistència jurídica inclosa per als professionals en casos de reclamacions.

Responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i dels serveis duts a terme, així com de
les conseqüències que afectin l’ICAA o tercers i que derivin de les omissions, els errors, els mètodes inadequats
o les conclusions incorrectes en l’execució del servei.

Altres funcions que puguin ser encomanades per l’ICAA d’acord amb l’objecte i en el marc de la normativa
vigent.

Presentar anualment certificats d’estar al corrent en els pagaments a la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) o
autorització (amb validesa anual) perquè l’ICAA pugui fer la consulta telemàtica corresponent.

La ICIF seleccionada per proveir el servei se sotmetrà en la seva actuació als principis ètics i les regles de
conducta que estableixi la documentació que regeixi la provisió, i acceptarà que el seu incompliment serà causa
de resolució de la provisió formalitzada, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la
legislació vigent.

És una obligació específica del servei quan s’executi amb relació amb infants o adolescents amb necessitats
especials, a més de les que s’han esmentat en els punts A, B i C, promocionar l’adopció de menors amb
necessitats especials tutelats per la Generalitat de Catalunya.

Quart

Règim econòmic

El règim econòmic de la prestació del servei es determinarà a la convocatòria corresponent.

En qualsevol cas, l’entitat prestadora del servei no pot facturar a les persones usuàries cap quantitat per la
prestació dels serveis que preveu aquest annex.

Cinquè

Solvència econòmica i financera i tècnica o professional que es requereix a les entitats en la provisió del servei

Solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis de l’entitat dels tres darrers exercicis tancats, en què el sumatori dels imports dels
tres exercicis haurà de ser igual o superior a l’import de la provisió. En cas que amb la presentació dels
comptes anuals del darrer exercici s’arribi al llindar esmentat, no serà obligatori presentar els comptes dels
exercicis anteriors (en cas contrari, sí). S’haurà de presentar una declaració responsable.

Comptes anuals del darrer exercici, en què constin el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. No
s’admetrà l’entitat que presenti un patrimoni net negatiu.

Solvència tècnica o professional:

Relació signada dels principals serveis similars als de l’objecte del contracte executats durant els darrers tres
anys, que inclogui la descripció, les dates, els imports i els destinataris, l’import anual acumulat dels quals en
l’any de més execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana de la provisió.

Les titulacions acadèmiques i professionals del personal directiu de l’entitat i, en particular, del personal
responsable de l’execució de la provisió.
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No haver estat sancionats amb caràcter executiu, administrativament o penalment, ni l’entitat ni els seus
representants legals i responsables, per infraccions greus i/o molt greus per motius d’infància i adolescència.

El requisit de no haver estat sancionat que s’ha esmentat és exigible fins que hagin transcorregut els terminis
de prescripció de les sancions legalment previstes, s’hagi fet efectiva la sanció i s’hagin aplicat les mesures
correctores prescrites per l’administració pública competent.

Sisè

Criteris de valoració per a la provisió del servei

Els criteris de valoració i puntuació de les propostes presentades es detallaran en la convocatòria de provisió
corresponent.

(20.352.041)
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