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1. EL PROGRAMA: 
 
- És un servei d’acompanyament adreçat a familiars que conviuen 
amb persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament 
(DID) de caràcter PUNTUAL, per tant; no és un servei permanent. 
 
El Servei no es realitza durant hores lectives escolars, o durant les 
jornades de serveis diürns i/o nocturns de les Entitats ni a les activitats 
de Lleure on estigui atesa la persona amb DID. 
 
El servei està subjecte a tres criteris: de prioritat, de disponibilitat 
dels professionals i al pressupost general destinat al programa 
segons la subvenció i el copagament. No hi ha un nombre d’hores 
assignades per sol·licitant ni per període anual. 
 

El servei funciona amb  ràtio 1:1 (un/a  professional per una 
persona participant de cada unitat familiar) 

 
El servei no és una atenció domiciliària ,el/la professional no pot 
realitzar tasques relacionades amb la llar(netejar, cuinar, etc.). 

 
El servei es pot realitzar dins el domicili familiar  i/o fóra 
d’aquest. Per exemple: acompanyament a l’escola, taller, centre, 
recursos del barri, activitats extraescolars, desplaçaments i 
passejos, visites a llocs que els agradi, activitats a la ludoteca, fer 
exercici a l’aire lliure.  
En relació a l’acompanyament i/o suport a dins el domicili, les 
tasques a realitzar per el/la  professional han d’estar dirigides a la 
persona amb DID , com suport a les activitats bàsiques de la vida 
quotidiana. 
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2. FINALITAT  
 

Oferir suport especialitzat dins l’entorn natural de la persona 
amb DID i assistir a la família en la Conciliació de la seva vida 
personal, familiar i laboral. 

 
 
 
3. REQUISITS D’ACCÈS AL SERVEI 
 

Totes les famílies amb un familiar amb DF poden sol·licitar el 
servei. Per tal de poder accedir-hi, caldrà complir TOTS els 
següents requisits: 
 

o La persona participant ha de conviure amb els familiars o tutors 
legals que demanen el servei. No s’oferirà el servei a persones 
que visquin a llars residencials.  

o El document “Sol·licitud”: S’ha d’adjuntar cada vegada que es 
sol·licita el servei i és imprescindible que estigui signat pel 
tutor legal que demana el servei. Les sol·licituds poden ser d’un, 
dos o tres mesos màxim. 
 

o El document “Informe de la persona”: A omplir  i signar pel 
tutor/a-familiar. S’ha de presentar la primera vegada que es 
sol·licita el servei.  
 

o El document “Informe Sociofamiliar”: A omplir, signar i segellar 
per part d’un professional referent de la família (Referent serveis 
socials, Psicòleg, Treballador/a Social, equip tècnic escolar..). S’ha 
de presentar la primera vegada que es sol·licita el servei i 
renovar als 6 mesos. En el supòsit que la sol·licitud tingui 
l’informe de Gratuïtat omplert i signat per serveis socials, XERA 
no cobrarà cap contraprestació, exclusivament per el servei de 
personal de suport. 
 

o El document “Full de Dades Bancàries”: A omplir i signar per la 
família. L’entitat bancària haurà  de   signar i segellar també el 
document. S’ha de presentar la primera vegada que es sol·licita 
el servei. 
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Els  documents per sol·licitar el servei s’han de presentar ABANS 
DEL DIA 15 del mes anterior al servei. I es començarà a realitzar 
l’acompanyament a partir del dia 1 del mes següent de la 
presentació de la documentació requerida.  
 
 
Els documents necessaris per realitzar la sol·licitud  s’hauran d’enviar a 
olga.cano@ongxera.com, degudament omplerts  
 

TOTA LA DOCUMENTACIÓ HA D’ESTAR EN FORMAT PDF 
 
 
IMPORTANT: El fet de realitzar la sol·licitud i acomplir tots els 
requisits NO significa que s’atorgui el servei. 
 
 
 
4. PRIORITATS 
    
Es tindrà en compte el següent ordre de prioritats PER 
L’ASSIGNACIÓ DEL SERVEI: 
 
1. Famílies amb més d’una persona amb DID al nucli  
      familiar. 
2. Famílies amb problemes de salut: malaltia dels pares, pares amb 

més de 60 anys que necessiten suport en l’atenció a la persona 
amb DID. 

3. Famílies amb greus dificultats econòmiques per assumir el cost 
del servei. Es requerirà coherència amb l’informe de serveis 
socials. 

4. Motius d’estrès familiar: degut a situacions de conducta disruptiva 
continuada, mort d’algun familiar, hospitalització d’algun familiar o 
situacions puntuals que provoquin alteracions a la rutina de la llar. 

5. Motius laborals: conciliació de la vida laboral i de  
      la vida familiar. 
6. Famílies amb persones amb discapacitat no ateses per cap 

centre educatiu o d’atenció diürna.  
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5.  Condicions GENERALS 
   
 

Les famílies podran sol·licitar el servei de Personal de Suport 
mínim una hora al dia, i màxim les 24h amb l’atenuant que 
cada professional te una jornada màxima de 8 hores , segons 
conveni. Llavors, si es demanen més de 8 hores, seran dos 
professionals els que donin el servei. 

 
 XERA  serà qui mantindrà la relació contractual amb els/les 

professionals. 
 

La família ha de SIGNAR I REENVIAR EL PACTE D’HORES  
designades  via correu electrònic.  
 
 
Complir amb els horaris establerts d’inici i final del servei, 
SEGONS EL PACTE. No es pot demanar el servei com un banc 
d’hores i disposar dels professionals a demanda, fora del pacte. 
La família i el/la professional que ho facin poden ser amonestats 
i perdre el servei. 

 
Aportar un número de telèfon en el qual el/la familiar estigui 
disponible durant el temps que la persona amb DID estigui 
participant en el servei. 
 
Si durant el servei cal fer un desplaçament, és la família qui 
s’encarrega del títol de transport vàlid per el/la professional. 

 
INFORMAR A LA COORDINACIÓ DEL PROGRAMA DE 
QUALSEVOL INCIDÈNCIA O CANVI D’HORES AMB 24H 
D’ANTELACIÓ a la realització del servei. 
Si no s’avisa amb aquesta antelació,  la família assumirà el 
cost del servei. 
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6. Copagament  
 
 

• XERA  es responsabilitza de la relació laboral i els  costos derivats 
de la contractació dels seus professionals. La família assumeix 
un copagament de 3€/hora (amb una ràtio 1:1); si aplica 
gratuïtat, aquest cost és: 0 € 

 
 

• El pagament del servei es farà per domiciliació bancària a mes 
vençut. En cas d’impagament es deixarà de realitzar el servei 
fins que no s’ingressi el deute.  En cas que es tinguin deutes 
d’anys anteriors al programa no es podrà iniciar el servei fins el 
seu abonament 

 
 

 
Per més informació podeu contactar amb: 
Olga Cano al 930 25 94 22  - 6 91 90 11 14 

En horari de matins o  al correu electrònic: 
olga.cano@ongxera.com 

 


