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■ Diari de Girona

SUPLEMENT ESPECIAL

l servei d’ajuda a domicili és
una prestació garantida per la
Cartera de Serveis Socials establerta a partir de la Llei
12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials.
Es defineix com el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família , dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats
de desenvolupament o d’integració social
o manca d’autonomia personal. El servei
d’ajuda a domicili podrà completar-se
amb altres modalitats d’atenció.
L’objecte és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes
condicions adients de convivència en el
seu propi entorn familiar i sociocomunitari. Entre les funcions es descriu l’atenció
personal, l’ajuda a la llar, el suport social i
familiar, la relació amb l’entorn, etc.
Es considera un servei bàsic dirigit especialment a les persones amb dependència i/o risc social. La resolució del 2 de
març de 2008, per la qual es pública l’Acord del Consell Territorial del Sistema per
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència
sobre criteris comuns d’acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis de
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència (BOE núm. 303, de 17 de desembre del 2008), estableix l’acreditació
per a la qualificació professional corresponent per aquest servei.
En concret, la resolució es refereix al
Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitaria a persones en el domicili, re-
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gulat pel Reial Decret 13/9/2008 del 1 d’agost. Per la serva part, el Departament de
Benestar i Família, en una nota informativa respecte al requeriment del personal
auxiliar d’atenció a la dependència de Catalunya 2015, estableix per als professionals que estan treballant o que s’incorporen abans del 31 de desembre del 2015, l’exigència de tenir i/o acreditar formació
professional d’àmbit sociosanitari, d’infermeria, d’integració social i/o d’atenció a la
dependència, o bé l’acreditació corresponent al certificat de professionalitat d’atenció sociosanitari a persones en el domicili.
El 25 de març de 2015, una nova nota,
fent referència a un comunicat del 4 de
març del 2015, del Consell Territorial de
Serveis Socials i del Sistema d’Autonomia i
Atenció a la Dependència, acorda mantenir el compromís de seguir avançant en el
compliment del procés d’acreditació i
constituir un grup de treball d’àmbit esta-

Les oficines de SERSA, situades al carrer Valladolid de Girona.

tal amb la participació de les Comunitats
Autònomes i la resta de parts implicades,
per tal de determinar les actuacions a realitzar, establir els mecanismes adients i fixar, abans que acabi l’any 2015, un nou
termini perquè tots els professionals en

actiu puguin qualificar-se, amb l’objectiu
de no perjudicar les persones que
actualment estan prestant serveis i no disposen de la qualificació professional
requerida, i garantir així l’estabilitat del
sector.

