
ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI 
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT

TÍTOL I. SERVEI D'AJUDA A DOMICILI.

FUNDAMENTACIÓ. 

La Constitució Espanyola, com a màxima norma política i jurídica 
de l'Estat, constitueix el pilar sobre el qual s'assenten els Serveis 
Socials a Espanya, configura un Estat Social i Democràtic de dret, i 
reconeix als ciutadans/es i grups en què s'integren, el dret a la 
igualtat social real i efectiva, a la superació de tot tipus de 
discriminació, i a l'eliminació de tots els obstacles que impossibiliten 
el seu ple desenvolupament, tant personal com social.

L'article 31.24 de l'Estatut d'Autonomia estableix la

competència exclusiva de la Comunitat Valenciana en matèria

d'assistència social. Conseqüència d'això és la Llei 5/1997, de 25

de juny de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula i 
estructura el Sistema públic de Serveis Socials en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana. Els articles 25.2 k i 26.1 c de la Llei 7/1995 de 
2 d'abril Reguladora de Bases de Règim Local estableixen que la 
titularitat i gestió dels Serveis Socials Generals o Comunitaris 
correspon al Municipi.

Els Serveis Socials Generals s'integren, entre d'altres, pel Servei
d'Ajuda a Domicili, (d'ara endavant S.A.D. Municipal) el qual s'ha 
d'articular per prestar atenció de caràcter divers quan la 

situació individual o familiar siga d'especial necesitat,
amb l'objecte que la persona romanga al seu nucli familiar o

de convivència, evitant situacions de desarrelament i exclusió

social. 

Aquesta Ordenança estableix les característiques del S.A.D.M., 
així com el naixement, desenvolupament, modificació i extinció del 
servei. Així mateix, estableix el barem per a la selecció de sol·licituds 
dels interessats, basat sempre en la prestació del servei, quan 
corresponga, de forma gratuïta, i amb contribució econòmica quan 
així ho resulte de l'estudi de la sol·licitud.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. OBJECTE.

És objecte d'aquesta Ordenança regular els diferents aspectes que

configuren la prestació del S.A.D., en l'àmbit municipal, a través

dels Serveis Socials Generals de l'Ajuntament de Sant Joan

d'Alacant.



L'Ajuntament de Sant Joan procurarà prestar el servei a quants 
beneficiaris reunisquen les condicions establides, amb 
caràcter transitori, i amb un cost prefixat en ordenança municipal.

Article 2. DEFINICIÓ.

El S.A.D. és una Prestació Bàsica de Serveis Socials Generals,
inserta en una política de Benestar Social, la qual consisteix en
prestar atenció de caràcter domàstic, psicològic,
rehabilitador, social, personal i educatiu, a la pròpia llar,

la situació individualquan   o familiar siga d'especial 
necessitat, procurant la permanència de la persona al seu nucli 
familiar o de convivència.

Ofereix una atenció polivalent i temporal, integrada amb la resta de 
prestacions i xarxa social de la comunitat, per a possibilitar una 
major autonomia i integració al seu entorn.

Article 3. OBJECTIUS DEL S.A.D.

3.1. OBJECTIU GENERAL.
Garantir un conjunt d'actuacions dirigides a possibilitar les condicions 
personals i socials per a la convivència, participació i integració de la 
ciutadania en la vida social.

3.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS.

3.2.1.Proporcionar elements educatius a famílies desorganitzades o 
desestructurades.

3.2.2. Prevenir situacions de crisis familiars que perjudiquen a 
diferents membres de la mateixa.

3.2.3. Mantenir i potenciar els vincles familiars i vecinals.

3.2.4. Proporcionar suport a famílies en situació de crisi perquè la 
qualitat de vida no es deteriore.

3.2.5. Elevar o estimular els nivells d'autonomia i independència de les 
persones, millorant la seua qualitat de vida i les seues relacions 
socials.

3.2.6. Aprofundir en el diagnòstic familiar, com a instrument 
d'aproximació a possibles noves intervencions.

3.2.7. Evitar l'internament de persones en institucions, permetent-
los, sempre que siga possible i desitjable, la permanència en el seu 
entorn familiar.



Article 4. FUNCIONS.

Les funcions a desenvolupar pels Serveis que comprèn la prestació 
d'ajuda a domicili s'enquadren dins dels següents nivells 
d'intervenció:

4.1. PREVENTIU.

 4.4.1. Mantenint en la seua llar a persones amb problemes en el 
seu desenvolupament personal i/o social, evitant un internament 
innecessari i situacions d'aïllament social.

4.4.2 Donant suport o complementant a l'organització familiar, 
evitant situacions de crisis familiars.

4.4.3. Proporcioanant elements educatius en famílies

desorganitzades o desestructurades.

4.2. ASSISTENCIAL.

4.2.1. Cobrint la necessitat de neteja, preparació d'aliments i atenció 
personal i de la llar, millorant la seua qualitat de vida.

4.3. REHABILITADORA. 

4.3.1. Millorant la capacitat de desenvolupament de les persones en 
el seu medi habitual.

4.4. EDUCATIVA. 

4.4.1. Estimulant l'adquisició d'hàbits que afavorisquen l'adaptació al 
medi i faciliten la continuïtat en el mateix, en el cas de menors i 
famílies amb necessitat de suport per problemes de desestructuració 
familiar.

Article 5. FINALITAT.

La present Ordenança parteix del principi que fonamenta el S.A.D.: 
l'increment de l'autonomia personal i familiar, afavorint la 
permanència en el propi entorn de la persona, sempre que aquest 
siga possible i/o desitjable, per la qual cosa la finalitat del recurs 
estarà dirigida a dos nivells:

A.- COM A RECURS FINAL. Es considerarà el S.A.D. com a recurs 
idoni quan  estiga dirigit a atendre a aquelles persones que conserven



un nivell d'autonomia mitjà i que precisen de suport per al 
desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària 
(A.B.V.D.), aconseguint amb la intervenció augmentar la seguretat 
personal i el nivell d'autonomia, evitant així els internaments 
innecessaris, en el cas de persones majors i situacions de crisis 
familiars, que accentuen i desestructuren la unitat de convivència, i 
en el supòsit de treball amb famílies a través de S.A.D. educatiu.

 B.- COM A RECURS INTERMEDI. Podran ser ateses les 
persones les quals, tenint un elevat / total nivell de

dependència, necessiten suport continuat i permanent de tercers

per al desenvolupament normal de la seua vida diària. En cas que 
la necessitat supere el sostre d'atenció de 5 hores/setmana, la 
intervenció dels Serveis Socials Municipals s'orientarà cap a 
l'assoliment de la voluntarietat de la persona beneficiària i/o família a 
tramitar el recurs idoni especialitzat, continuant, si calguera, amb el 
S.A.D. mentre siga concedit el mateix.

CAPÍTOL II. COMPETÈNCIES, PROFESSIONALS I FUNCIONS.

Article 6. COMPETÈNCIES MUNICIPALS.

6.1. Controlar i coordinar el Servei, optant per la forma de

gestió que s'estime més idònia, per assegurar un millor servei.

6.2. Coordinar els recursos existents per a la financiació del
Servei.

6.3. Valorar i resoldre les sol·licituds i incidències del S.A.D.

(modificació/ extinció, etc.). 

6.4. Definir el nivell d'atenció a la persona usuària, així com la 
intensitat del Servei.
6.5. Coordinar el Servei amb la resta de les prestacions i recursos 
existents, a nivell municipal i autonòmic.
6.6. Determinar l'aportació econòmica de les persones usuàries, si 
escau.

Article 7. PROFESSIONALS.

En el desenvolupament del S.A.D. intervenen:

7.1. En un primer nivell, l'Equip de Serveis Socials d'Atenció 
Primària, realitza un treball de caràcter tècnic (diagnòstic, disseny 
d'intervenció dins de la llar, seguiment i avaluació).



7.2. En un segon nivell, trobem el personal encarregat de l'execució 
(auxiliars de llar).

Entre els dos nivells s'establiran línies de coordinació.

Article 8. FUNCIONS.

Les funcions o tasques específiques a desenvolupar per cada

professional són:

8.1. El Tècnic Coordinador en Treball Social.

8.1.1. Supervisar les intervencions realitzades.
   8.1.2. Realitzar el seguiment i avaluació en la prestació del 

servei en coordinació amb l'Empresa Concessionària.
8.1.3. Coordinar-se amb l'empresa concessionària, en el 

desenvolupament de les tasques concretes amb cada usuari, 
mitjançant reunions establides amb la persona Coordinadora de 
l'empresa concessionària.
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8.1.4. Traslladar a l'empresa la comunicació de les altes i baixes 
que es produïsquen en el servei.

8.1.5. Sol·licitar memòria anual del servei prestat.
   8.1.6. Control i supervisió pressupostari del Servei, elevant 

informe de necessitats a la Prefectura de Servei/ Regidor-Regidora de 
Benestar Social.

8.2. El/la Treballador/a Social.
 8.2.1. Difusió i informació sobre el servei.

  8.2.2. Efectuar la detecció, estudi i diagnòstic dels casos a 
atendre.

 8.2.3. Valorar i proposar la concessió, modificació i extinció del 
servei.

  8.2.4. Definir els objectius de la intervenció, la metodologia a 
seguir, i proposar la intensitat del Servei, mitjançant el disseny d'un 
pla d'intervenció.

    8.2.5. Efectuar el seguiment periòdic del cas, en coordinació amb 
el personal d'atenció domiciliària, podent realitzar visites al domicili 
dels usuaris, així com qualsevol altra activitat que s'estime oportuna.

8.2.6. Orientar, tant al personal d'atenció domiciliària com als 
usuaris del Servei, en els problemes que plantegen, oferint-los els 
recursos i alternatives existents.

 8.2.8. Coordinar-se amb altres professionals del sistema de 
protecció social, amb la finalitat d'abordar adequadament la 
intervenció del cas.

8.3. L'empresa concesionària.

8.3.1. Respectar i complir les prescripcions i condicions que 
regeixen el contracte subscrit.

8.4. Auxiliar de llar.
Aquests/es professionals centren les seues actuacions en el 

domicili de l'usuari, en tasques molt concretes i amb diferents 
funcions:

8.4.1. Assistencial: higiene personal, ajuda personal, neteja de la 
llar, roba, compres, etc.

8.4.2. Educativa: Orientar a persones o famílies en l'adquisició o 
modificació d'hàbits i capacitats per a desenvolupar-se per si 
mateixos. Ensenyar i estimular. Educació dietètica i administrativa.

  8.4.3. Preventiva: control de règim alimentari. Detectar situacions 
que puguen generar conflictes.

8.4.4. Sanitaria-Asistencial: control de l'administració de
fàrmacs. Acompanyament al metge.

 8.4.5. Rehabilitadora: ajuda per a la realització d'exercicis de 
rehabilitació i/o terapèutics.

 8.4.6. Orientadora: modificació d'hàbits de neteja i alimentació.



CAPÍTOL III. PERSONES USUÀRIES DEL SERVEI.

Són destinatàries del S.A.D. aquelles famílies, nuclis de convivència o 
persones soles que, per raons físiques, psicològiques o socials, es 
troben en situacions que limiten la seua autonomia i precisen suport 
per a la realització de les seues activitats elementals de la vida diària, 
sempre que complisquen les condicions establides en aquesta 
Ordenança.

Artículo 9. CLASSIFICACIÓ D'USUARIS.

El S.A.D. és de caràcter polivalent i atendrà a les persones usuàries 
enquadrades en els següents col·lectius:

9.1. Famílies o nuclis de convivència amb situacions 
relacionals conflictives.
9.1.1. Amb menors que no puguen ser atesos íntegrament.
9.1.2. Amb sobrecàrrega per a alguns dels membres de la família. 
9.1.3. Amb marcada problemàtica social (problemes d'inadaptació 
social, escassetat d'hàbits higiènics, pautes de comportament 
inadequades, incompliment d'horaris escolars, etc.)

9.2. Tercera Edat.
9.2.1. Persones les quals, pel seu nivell de dependència, precisen 
d'atenció domèstica i/o personal.
9.2.2. Persones que visquen soles o a càrrec de familiars que no 
puguen atendre'ls adequadament.
9.2.3. Persones les quals, estant ateses pels seus familiars, aquestes 
precisen de suport.

9.3. Persones amb diversitat funcional física, psíquica o 
sensorial. 

9.3.1. Persones que, pel seu nivell de dependència a causa de 
l'existència de discapacitat i problemes de mobilitat reduïda, vulguen 
mantenir el seu entorn i necessiten suport per al seu 
desenvolupament.
9.3.2. Persones que, presentant grau de discapacitat i necessitat 
d'ajuda de tercera persona, visquen sols o a càrrec de familiars que 
no puguen atendre-les adequadament.
9.3.3. Persones amb diversitat funcional i necessitat d'ajuda per a la 
realització de les activitats bàsiques de la vida diària les quals, estant 
ateses pels seus familiars, aquests precisen de suport.

9.4. Altres situacions

9.4.1. Persones que patisquen enfermetats terminals.



9.4.2. Persones afectades per una patologia o una lesió que 
temporalment els obligue a precisar de l'ajuda d'una tercera persona.
9.4.3. Aquelles altres situacions no descrites anteriorment, que 
encaixen en els objectius marcats per aquesta Ordenança.

Article 10. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES
USUÀRIES.

10.1. Les persones usuàries del S.A.D. tindran els següents drets.

- Que el personal que preste el Servei vaja degudament
identificat, amb targeta o document acreditatiu de la seua condició 
laboral, a fi d'evitar problemes de seguretat.

- Que el servei es preste complint les mesures de seguretat i
higiene establides en la legislació vigent.

- Que la informació relacionada amb les seues dades es tracte de
forma confidencial, i mantenint sempre el secret professional. Pel 
que fa al tractament de dades de caràcter personal, es respectaran 
les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre 
de Protecció de Dades.

- Que el tracte rebut siga respectuós i correcte.
- Que les seues queixes, davant qualsevol incident que puga sorgir

en el desenvolupament del Servei, siguen ateses pel Departament 
Municipal  dels Serveis Socials.

10.2. Les persones usuàries del S.A.D. tindran les següents 
obligacions:

- Notificar les absències i, en general, els canvis que es
produïsquen en la seua situació personal i que puguen repercutir 
en la prestació del servei.

- Informar amb antelació a l'equip base de qualsevol canvi o
circumstància que afecte a la prestació del Servei concedit.

- Respectar les tasques assignades en la resolució.
- Eludir tot conflicte amb el personal que preste el servei,informant

al Centre Social sobre qualsevol incident.
- Tractar amb respecte i correcció al personal que li preste el

servei.
- Facilitar i col·laborar en les tasques del personal del S.A.D. quan

el nivell d'autonomia de la unitat familiar ho permeta.
- Renovar la sol·licitud de S.A.D. anualment, aportant la

documentació corresponent si escau.
- Acceptar les modificacions del Servei amb posterioritat a la seua

adjudicació i mentre dure el mateix, de conformitat amb l'exposat 
en l'article 27 de la present Ordenança.

- Aportar qualsevol tipus de documentació o informe que li siga
requerit per l'Equip Tècnic  Municipal dels Serveis Socials mentre es



siga beneficiari/a del S.A.D., a fi d'estudiar i actualitzar la seua 
situació.

- Signar i complir l'establit en el contracte una vegada s'inicie la
prestació del servei.

ICAPÍTOL IV. SELECCIÓ DE PERSONES USUÀRIES

ACCÉS AL SERVEI.

Article 11. REQUISITS I CONDICIONS.

11.1. Requisits: 
- Estar empadronat/da i amb residència continuada en el

municipi de Sant Joan d'Alacant, (durant un període mínim d'1 
any). Podent-se atendre de manera excepcional i mitjançant criteri 
tècnic fonamentat, a persones que no complisquen l'esmentat 
criteri temporal.

- Aportar la documentació requerida per l'Equip Tècnic del
departament de Benestar Social, i la qual queda reflectida en la 
present Ordenança.

- Si escau, abonar la quota corresponent sobre la base de
l'Ordenança Municipal Reguladora del Preu Públic del Servei d'Ajuda 
a domicili que s'aprove a aquest efecte i que determinarà la 
participació econòmica de les persones usuàries, atenent al barem 
establit a aquest efecte i segons el nivell de rendes i els ingressos 
econòmics de la unitat de convivència.

- Notificar a l'Equip Tècnic de Benestar Social qualsevol
modificació de la situació econòmica, d'incapacitat, de convivència, 
sobrevingudes a la persona sol·licitant en relació amb la situació 
valorada en la data de la sol·licitud de l'ajuda.

- Informar a l'Equip Tècnic de Serveis Socials quants incidents
alteren o afecten al bon funcionament del Servei.

- Posar a la disposició de la persona auxiliar d'ajuda a domicili els
útils i materials necessaris per a la realització de les tasques 
domèstica i/o personals assignades.

- Trobar-se en una situació de necessitat a la qual no puga fer
front pels seus propis mitjans i es requerisca la prestació d'algun 
dels serveis que constitueixen el contingut de l'ajuda a domicili.

- Es considera que la persona sol·licitant es troba en situació de
necessitat en funció del resultat i categorització en l'aplicació del 
barem per a la prestació del servei, valorant el grau d'autonomia 
personal i la situació soci-familiar.

- No es prestarà el S.A.D. sense que amb caràcter previ la
persona sol·licitant haja acceptat les condicions del servei.

Article 12.  COL·LABORACIÓ EN EL SERVEI.



1. En el desenvolupament del servei ha de col·laborar activament la 
persona beneficiària, la seua unitat familiar i, si escau, els familiars 
obligats a prestar aliments, en tan alt grau com resulte imprescindible 
i els resulte possible.
2. Quan s'aprecie l'existència de familiars obligats a prestar aliments, 
segons article 143 del Codi Civil, el qual, malgrat trobar-se en 
disposició de complir amb el citat precepte legal mantinguen en 
situació d'abandó a la persona beneficiària del servei, s'adonarà al 
Ministeri Fiscal, als efectes previnguts pel tercer paràgraf de l'article 
148 del Codi Civil. En tal cas, previ informe tècnic, es podrà valorar la 
possibilitat de concedir els serveis de caràcter domèstic, social o 
rehabilitador a què es refereix l'apartat anterior. 

Article 13.   PARTICIPACIÓ ECONÒMICA EN EL SERVEI. 

1. Les persones beneficiàries participaran en el cost del Servei 
(SAD), en funció de la seua capacitat econòmica i del cost 
d'aquest servei.

2. Per a la determinació de l'import concret que haja d'abonar la 
persona usuària s'aplicaran els percentatges establits en la 
corresponent ordenança reguladora del preu públic del Servei 
d'Ajuda a domicili que s'aprove a aquest efecte.

3. La persona usuària satisfarà la quota o preu del servei 
formalitzant els documents de compromís de prestació del 
servei i domiciliació bancària i, en tot cas, des del moment en 
què es preste qualsevol dels serveis pel personal que 
l'Ajuntament tinga assignat a aquesta fi. La falta de pagament 
del servei donarà lloc a la suspensió de la seua prestació, amb 
independència de la exigibilitat de la quantitat deguda 
mitjançant la via de constrenyiment. Suspesa la prestació del 
servei per impagament, quan aquest no es verifique en el 
termini de deu dies, l'usuari causarà baixa en el servei. 

Article 14.  CÀLCUL DE LA QUOTA. 

A l'efecte d'establir la quota o preu a satisfer per la persona 
beneficiària del servei, es computarà la totalitat dels ingressos bruts 
de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, ja provinguen 
de sous, rendes, propietats, interessos bancaris, pensions i fins i tot 
ajudes d'institucions públiques o privades, dividint l'import total entre 
el nombre de membres de la unitat familiar. Hauran de justificar-se 
documentalment els ingressos, preferentment mitjançant 
certificacions expedides per organismes públics.



Article 15. BAREM DE SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS. 

Aquest té com a objectiu determinar el grau de limitació que té una 
persona en la realització de les Activitats de la Vida Diària (A.B.V.D.) i 
conèixer, per tant, si es tracta d'una persona depenent o no en el 
desenvolupament de les mateixes, aplicant així el tipus de recurs 
idoni d'acord amb la situació valorada. Aquest barem s'aplicarà en els 
casos susceptibles d'atenció domèstica i/o personal. L'atenció soci-
educativa quedarà exclosa de l'aplicació d'aquest barem, en aquells 
casos que únicament requerisquen aquest tipus de prestació, sent el/
la Treballador/a Social exclusivament, qui valore la seua concessió.

Per a la selecció d'usuaris serà aplicable el barem de selecció de 
sol·licituds del S.A.D. la qual es publicarà amb la convocatòria anual 
corresponent.

INTENSITAT I CAPÍTOL V. PRESTACIONS, 
INCOMPATIBILITATS DEL SERVEI. 

El S.A.D. ha d'oferir una atenció integral i polivalent a les persones 
usuàries, que abaste la totalitat de necessitats de la persona, 
recolzant i estimulant els aspectes de la relació humana i la millora de 
les condicions de vida. Cal ressaltar el caràcter educatiu, preventiu i 
rehabilitador de totes les intervencions.

Article 16. PRESTACIONS INCLOSES EN EL SERVEI. 

La varietat de serveis que s'ofereixen des del S.A.D. són: 

A. De caràcter domèstic:
- Neteja de l'habitatge.

- Organització domèstica.
- Cuina d'Aliments.
- Compra.

- Rentada, estesa i organització de roba. 

B. De caràcter personal.
- Neteja personal.

- Ajuda per a la mobilització. 
- Control sanitari: seguiment de la medicació, acompanyament 

en visites al Centre de Salut, foment d'hàbits de salut, etc.

C. De caràcter socio-educatiu.



     Com a premissa general per a aquest tipus de servei es partirà 
de la participació i cooperació de la persona beneficiària en les 
tasques exercides. Està dirigit fonamentalment a famílies 
monoparentals i/o desestructurades o qualsevol altre tipus de 
famílies que precisen suport per a la implantació de pautes 
educatives.

- Detectar les deficiències i inadequades relacions familiars 
existents.

- Treballar els hàbits higiènics en el domicili.
- Desenvolupament de capacitats potencials per a la millora de les 

relacions i dinàmiques de convivència. 

- Afavorir la implicació dels familiars en la situació de la persona 
usuària.

- Motivar a la persona usuària a millorar les seues actituds i 
relacions amb els seus familiars.

- Donar normes per a:
1. Organització de tasques domèstiques (neteja, roba de 

menors, etc.)
2. Organització de menús i dietes alimentàries.
3. Organització d'horaris (assistència al col·legi dels menors, 

activitats extra escolars, etc.)
4. Qualsevol altra que el/la Treballador/a Social propose i 

fonamente tècnicament.

- Altres. 
- Acompanyament per a realitzar gestions imprescindibles.
- Companyia.
- Totes  aquelles que es  consideren pertinents per a la bona fi de  

la prestació, seguint els objectius arreplegats en el present 
Reglament.

Article 17. PRESTACIONS EXCLOSES DEL SERVEI.

A. Quan la persona usuària del S.A.D. siga una única 
persona, el personal d'atenció domiciliària no atendrà a un altre 
membre de la mateixa família o afins, que habiten en el mateix 
domicili, ni assumirà la neteja de la casa en els aspectes no 
relacionats amb el servei personalitzat a l'usuari.

B. Les/els auxiliars de llar no realitzaran reparacions de certa 
entitat, com ara pintar, empaperar, reparació de la casa, 
lampisteria, jardí, neteja d'escales d'edificis, etc.

C. El Servei es prestarà, únicament, en l'horari i freqüència 
establits.



D. En general, queden excloses del servei totes aquelles 
tasques físiques, que posen en perill la salut i la integritat física 
del personal professional que presta el servei.

E. Queden expressament excloses les realitzacions de 
funcions o tasques de caràcter sanitari que requerisquen una 
especialització de la qual manque el personal auxiliar que presta 
el servei. 

Article 18. INTENSITAT DEL S.A.D. 

A partir de l'aplicació del Barem d'accés al S.A.D., s'obté una 
puntuació que determina la seua concessió però, a causa de la gran 
diversitat de situacions, fins i tot davant resultats de puntuació 
similars, no és possible establir una equivalència exacta entre situació 
de necessitat (puntuació total) i hores a prestar, per la qual cosa 
prevaldrà sempre el criteri i valoració professional.

Com a regla general, no seran prestades més de 5 hores/setmana, de 
caràcter gratuït ni menys de 2 hores setmanals, excepte casos 
excepcionals.

Article 19. DIES EN QUÈ ES PRESTARÀ EL SERVEI. 

El Servei es prestarà en els dies i hores fixades per a cada usuari, de 
dilluns a divendres. El servei no es prestarà ni dissabtes ni festius, 
excepte en casos excepcionals en què, després de valoració i 
proposta tècnica, es podrà prestar servei en dissabtes i festius.

Article 20. HORARI EN QUÈ ES PRESTARÀ EL S.A.D. 

L'horari del Servei serà de 8:00 a 22:00 hores, com a norma 

general. En els casos del SAD Educatiu, podrà avançar-se la 
prestació del Servei a les 07:30h.

Article 21. INCOMPATIBILITATS DEL SERVEI. 

La prestació del Servei d'Ajuda a domicili Municipal amb caràcter de 
gratuïtat, serà incompatible amb la percepció de qualsevol servei i/o 
prestació del sistema de protecció públic de Serveis Socials que s'haja 
concedit per a la mateixa naturalesa, com ara:

 Prestacions i/o Serveis a l'empara de la Llei 39/2006 de 14 
de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció  a Persones  en Situació de Dependència, únicament 



serà compatible el SAD Municipal amb aquells serveis i 
prestacions de prevenció de la dependència, com ara: 
teleassistència, centre de dia i prestació econòmica 
vinculada a centre de dia. Sent incompatible amb tots els 
restants, en aquest sentit s'entendrà com a persona 
beneficiària del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la 
Dependència una vegada formalitzada i acceptada la 
proposta del Pla Individual d'Atenció, en els termes 
establits en la norma que estableix el procediment per a 
reconèixer el dret a les prestacions del sistema valencià per 
a les persones en situació de dependència. 

 En aquest sentit, quan es considere idoni a criteri tècnic    
(Atenció personal I i II del barem de valoració), s'instarà a 
la persona sol·licitant i/o beneficiària del SAD Municipal, a 
tramitar la sol·licitud de reconeixement de la situació de 
dependència i del dret a les prestacions del sistema 
(SVAAD).

 Aquelles altres prestacions i/o serveis d'anàloga naturalesa 
que, sota criteri tècnic fonamentat, s'entenga incompatible 
amb el SAD. 

Les prestacions del SAD contemplades en la present Ordenança, 
s'entendran compatibles en els casos en què la persona sol·licitant 
participe econòmicament del Servei, sempre que això no perjudique a 
sol·licitants que requerisquen la prestació gratuïta del mateix.

CAPÍTOL VI. PROCEDIMENT. 

Article 22. SOL·LICITUD DEL SERVEI. 

El procediment per a la concessió del SAD podrà iniciar-se d'ofici o a 
instàncies de la persona interessada o del seu representant legal. Si 
s'inicia d'ofici s'haurà de garantir, en la seua tramitació posterior, el 
compliment dels requisits o circumstàncies documentals fixats per al 
cas d'inici a instàncies de part.

Les persones que requerisquen les prestacions regulades en el 
present Reglament, hauran de formalitzar la demanda en els Serveis 
Socials Municipals, exposant els motius pels quals precisa el Servei, 
mitjançant entrevista programada amb els/les Treballadors/es Socials 
Municipals corresponents.



Una vegada atesa la demanda, el/la treballador/a social informarà 
sobre els requisits i condicions del Servei, indicant la documentació i 
informes que han de ser aportats i que, juntament amb la sol·licitud 
es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Joan 
d'Alacant.

Només podran ser ateses les sol·licituds de persones que es troben 
empadronades en aquest municipi, excepte casos excepcionals que, 
residint en un altre municipi, seran considerats per els/ñes 
Treballadors/es Socials Municipals.

Article 23. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA 
VALORACIÓ DE L'EXPEDIENT. 

Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada, com a mínim, dels 
següents documents: 

- Còpia del D.N.I. de la persona sol·licitant/beneficiària i del 
cònjuge, si escau, o altres membres del nucli de convivència.
- Volant d'empadronament de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant 
(aportat mitjançant administració electrònica pel propi Ajuntament 
de Sant Joan d'Alacant)

- Còpia del Llibre de Família.

- Còpia Cartilla de la Seguretat Social o Targeta Sanitària.
- Còpia de l'última Declaració de la Renta completa i/o 

certificació negativa en cas de no realitzarla. 
- Informe mèdic de prestacions socials. Segons model establit per 

la Conselleria de Sanitat.
- Justificant d'ingressos del sol·licitant i de la resta de membres 

majors de 16 anys de la Unitat de Convivència (pensió del INSS, 
prestació de l'INEM, etc.).

- Certificat bancari d'actius i passius financers de l'any anterior i 
de l'any en curs.
- Altres: Còpia de la Calificació de Minusvalidesa en cas de tenir-la.

Podrà exigir-se, a més de la documentació ressenyada, tota aquella 
que es considere d'interès per a la correcta valoració de l'expedient.

En aquells supòsits en què la situació de la persona beneficiària 
presentara una extrema gravetat i urgència, podrà dictar-se resolució 
provisional de concessió del servei, fins que siga completat 
l'expedient. Però, si transcorregut el termini establit per a l'esmena, 
no s'haguera completat l'expedient, es procedirà a la revocació i 
corresponent extinció de la prestació del servei.



Quan la documentació presentada no siga correcta, es requerirà a la 
persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene 
la falta o aporte els documents preceptius, amb indicació que, si així 
no ho fera, s'entendrà per desestimada la seua petició, arxivant-se 
l'expedient sense més tràmit.

Article 24. VALORACIÓ DE LES SOL·ICITUDS. 

A. Cada sol·licitud serà estudiada per el/la Treballador/a 
Social de Serveis Socials, qui emetrà el corresponent Informe 
Social valorant la situació i establint:

- Tipus d'atenció que requierisca el sol·licitant.
- Freqüència  de l'atenció  i, si escau,  el termini de  temps per al 

qual es recomana la concessió del Servei. 
- Activitats a realitzar pel personal d'atenció domiciliària.

- Data prevista  per a la revisió  del cas (no sent aquesta superior 
a un any, des de l'inici de la prestació). 

- Valoració d'urgència per a prestar el S.A.D., atenent a la 
següent escala: Baixa, Mitja i Alta. 

B. Prevaldran les valoracions de Servei d'Atenció Personal i/o 
Educatiu, davant els d'Atenció Domèstica.

C. Els informes desfavorables motivaran la denegació del 
S.A.D., sobre la base de les disposicions d'aquesta Ordenança.

Els informes realitzats per les/els Treballadores/s Socials, 
s'examinaran en la Comissió de Valoració Tècnica, on després de ser 
aplicat i analitzat el barem de concessió de SAD de cada sol·licitud, 
s'elevarà proposta de resolució de concessió o denegació de les 
mateixes, per a la seua notificació.

Article 25. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ. 

L'Alcaldia-Presidència o, per delegació, la Regidoria de Benestar 
Social, a proposta de la Comissió de Valoració d'Ajudes, dictarà 
Resolució expressa, ja siga favorable o desfavorable, sobre la base de 
la valoració tècnica proposta.

La sol·licitud de la prestació del S.A.D. es resoldrà, com a màxim, en 
el termini d'1 mes comptat des de la presentació de la mateixa, en el 
Registre General de l'Ajuntament de Sant Joan Alacant, amb la 
totalitat de la documentació pertinent.



Contra la Resolució expressa o presumpta, que pose fi a la via 
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu 
en la forma, termini i condicions que determine la Llei Reguladora 
d'aquesta jurisdicció.

La Regidoria de Serveis Socials notificarà les Resolucions a les 
persones interessades en un termini no superior a 10 dies hàbils a 
partir de la data en què siguen dictades.

En aquells casos urgents que així siguen benvolguts pel personal 
tècnic corresponents, podrà començar a prestar-se el Servei de forma 
immediata, una vegada valorada per aquests la necessitat, amb la 
conformitat de la Prefectura de Servei i/o el Tècnic Coordinador en 
Treball Social, seguint a continuació, el mateix procediment que per a 
la resta de les sol·licituds, per la qual cosa haurà de ser dictaminada 
per la Comissió de Valoració i aprovada per Resolució de l'Alcaldia 
amb caràcter retroactiu.

CAPÍTOL VII. REVISIÓ, MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I 
EXTINCIÓ DEL SERVEI. 

Article 26. REVISIÓ DEL SERVEI. 

Atenent al principi de temporalitat del S.A.D., el període de durada de 
la prestació serà determinat en la resolució de la concessió. Tots els 
casos es revisaran una vegada a l'any, no obstant això, podran 
realitzar-se quantes revisions s'estimen oportunes, per al bon 
funcionament del servei.

Article 27. MODIFICACIÓ DEL SERVEI. 

El Servei concedit a l'inici, podrà augmentar-se o reduir-se, sobre la 
base dels següents motius i sempre sota la valoració expressa del/a 
Treballador/a Social, i la conformitat del Tècnic Coordinador en 
Treball Social, així mateix, la proposta de modificació implicarà 
necessàriament l'aplicació prèvia del barem i escala de valoració.

Són motius de modificació: 

A. Millora de la situació la qual va originar el Servei, havent-se 
complit els objectius previstos a aquest efecte, tant per al cas de 
S.A.D. educatiu dirigit a famílies amb menors, com en el cas de 
S.A.D. personal o domèstic dirigit a persones majors i/o amb 
discapacitat.  En aquest cas,  es procedirà reduint  l'horari establert



inicialment, o modificant el tipus de S.A.D. proposat inicialment. 

B. Empitjorament de la situació inicial. En aquest supòsit, es 
procedirà augmentant les hores, si així es considera, o iniciant el 
tràmit del recurs que es considere idoni.

Article 28. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI. 

La prestació del Servei podrà suspendre's de manera provisional, 
degut sempre a causes degudament justificades i motivades.

A. Els motius causants d'aquesta suspensió temporal es podran 
produir per causes imputables a la persona beneficiària, com són: 
hospitalització, trasllat a un altre municipi per un període no 
superior a tres mesos, trasllat no superior a tres mesos al domicili 
de familiars que li puguen atendre i altres situacions anàlogues.

B. A criteri professional motivat i raonat del/a Treballador/a 
Social, i sempre amb el vistiplau del Tècnic Coordinador en Treball 
Social.

C. En el cas del S.A.D. educatiu, sempre que així ho requerisca 
el disseny de la intervenció amb la família i siga proposta per el/la 
Treballador/a Social Municipal.

Article 29. EXTINCIÓ DEL SERVEI. 

   La prestació del Servei s'extingeix, causant baixa la persona 
usuària, quan concórrega alguna de les causes següents: 

1. Desaparició de la necessitat que ho va motivar.
2. Defunció.

3. Renúncia de la persona usuària.

4. Ingrés  en recurs  especialitzat  del  Sistema  de Serveis 
Socials.

5. Trasllat a un altre municipi.
6. Incompliment, per part de la persona usuària, d'algun dels 

punts assenyalats en la present Ordenança.
7. Incompliment,  per  part  de  la  persona  usuària,  de  les 

obligacions reflectides en la resolució de concessió.
8. Haver estat absent més de tres mesos del seu domicili.
9. Qualsevol  altra situació degudament  justificada i motivada 

per l'Equip Tècnic. 



CAPÍTOL VIII. FINANCIACIÓ DEL SERVEI. 

Article 30. FINANÇAMENT. 

El finançament anual del Servei d'Ajuda a domicili es realitzarà a 
través de les següents fonts:

A. Pressupost Municipal.
B. Aquelles  Subvencions  Públiques  orientades a l'esmentat 

recurs. 
C. Aportació econòmica de la persona usuària (si escau).

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Per a tots els punts no disposats en el present Reglament, s'aplicarà 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les 
Administracions Públiques, així com en la Llei 7/1985 de 2 d'abril de 
Bases del Règim Local, i altres normes de general aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, la qual consta de 30 Articles, una disposició 
addicional i una disposició final, entrarà en vigor una vegada siga 
aprovada definitivament pel Ple de l'Excel·lentíssim Ajuntament de 
Sant Joan d'Alacant i publicat al Butlletí Oficial de la Província.




