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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GESTIÓ DEL SERVEI
“PRIMER
LA
LLAR”
D’ACCÉS
IMMEDIAT
A
L’HABITATGE I SUPORT SOCIOEDUCATIU ADREÇAT A
PERSONES EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR A LA CIUTAT
DE BARCELONA.
CLÀUSULA 1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
El Servei “Primer la Llar” s’inscriu en la xarxa de serveis i equipaments que ofereix la
ciutat a les persones en situació de sense llar. Es va iniciar el 2015 i actualment té 50
persones participants (participants a partir d’ara).
El Servei “Primer la Llar” està inspirat en el model Housing First i en experiències
internacionals d’atenció a persones en situació de sense llar que presenten necessitats
socials severes associades al problema d’habitatge. Consisteix en oferir un habitatge
estable a aquestes persones i, partint d’aquest punt, iniciar el procés de recuperació,
autonomia i inserció social. Es tracta, doncs, d’un servei d’accés immediat a l’habitatge
i d’acompanyament socioeducatiu mentre la persona assoleix un grau de recuperació
que li permeti mantenir-se en el mateix habitatge sense més suport que el de les xarxes
normalitzades de serveis.
El concepte del que es parteix a l’hora de la intervenció amb la persona és el de
“recovery” (recuperació en anglès). És un concepte amb els orígens en el camp de la
Salut Mental i que suposa una aposta decidida per posar a la persona com a protagonista
del seu procés. Aquest enfocament posa èmfasi en com la persona afronta la seva vida,
deixant de banda els símptomes o la malaltia. S’orienta a que la persona augmenti la
seva capacitat de viure satisfactòriament, segons els seus interessos, objectius i
possibilitats, inclòs si els símptomes dels seus problemes de salut mental persisteixen.
Davant la situació de manca d’habitatge públic i d’habitatge de mercat privat objecte de
gestió pública, en l’anterior contracte es van acumular en un sol contracte administratiu
prestacions de naturalesa molt diferent: captació, adequació i gestió d’habitatges i
suport socioeducatiu de les participants.
L’experiència ha demostrat que, a nivell organitzatiu, l’acumulació de prestacions tan
diverses en un sol contracte no resulta òptima, ja que acaba requerint en els equips
socials la realització de funcions que excedeixen les tasques que els hi són pròpies, i a la
vegada obstaculitza la intervenció social. És per això que el present contracte preveu el
període transitori de traspàs dels habitatges i de les prestacions relacionades amb
aquests cap a un gestor especialitzat en habitatge, el Consorci d’Habitatge o entitat en
qui delegui.
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CLÀUSULA 2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és establir una fase transitòria, en la que es traspassarà
paulatinament a un gestor especialitzat tota la part relativa a la gestió de l’habitatge del
Servei “Primer la Llar”
Durant aquesta fase transitòria, l’adjudicatari del Servei “Primer la Llar” començarà
mantenint la globalitat de la gestió del Servei tal i com s’estableix en l’anterior
contracte del Servei Primer la Llar, i el Consorci d’Habitatge (o la entitat en qui aquest
delegui) anirà assumint de manera gradual tots els habitatges i la gestió que comporten.
Un cop el Consorci d’Habitatge (o la entitat en qui aquest delegui) hagi assumit tots els
habitatges, es considerarà completada la fase transitòria, donant per finalitzat aquest
Contracte, la temporalitat prevista aniria des de l’adjudicació del present contracte fins
al 31 de desembre de 2020; a partir d’aquí es procedirà a licitar un nou Plec de
Condicions, l’objecte del qual serà la gestió socioeducativa dels habitatges que ja
s’hauran assumit pel Consorci d’habitatge.
L’àmbit de gestió d’aquest Servei es divideix en dos contractes de 25 habitatges
cadascun, un total de 50 habitatges i, en principi, 50 participants. Cada contracte te les
mateixes característiques en quant a la tipologia de serveis a prestar. Els habitatges han
de tenir la dimensió adequada per tal que hi resideixi una sola persona (màxim dues),
segons la normativa vigent sobre habitabilitat, tal i com s’estableix en la clàusula 3, i
tenir el parament bàsic de l’habitatge, tal com s’estableix a l’Annex 1, i han d’estar
distribuïts per tota la ciutat.
CLÀUSULA 3. DEFINICIÓ , OBJECTIUS , DESTINATARIS I CARACTERÍSTIQUES DEL
SERVEI

3.1

Definició del servei

El Servei “Primer la Llar” és un servei públic municipal que facilita l’accés a
l’habitatge, amb caràcter estable, i el suport sòcio-educatiu necessari a persones en
situació de sense llar amb necessitats socials severes.
A partir de la ubicació en l’habitatge es proposa a la persona iniciar un procés
d’acompanyament i intervenció social que persegueix l’objectiu d’apoderar la persona
per tal que visqui un procés de recuperació a tots els nivells (econòmic, domèstic,
social...) i que finalitza quan aquesta no necessita de l’acompanyament socioeducatiu i
assumeix la tinença en favor seu així com les despeses existents, en funció de les seves
possibilitats, de tal manera que l’habitatge on ha iniciat el procés de recuperació pugui
esdevenir la seva pròpia llar.
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Amb aquest objectiu, la intervenció que es farà amb la persona, tot respectant els ritmes
de cadascú i incorporant el treball amb la xarxa de serveis necessaris (socials, sanitaris,
d’ocupació...), pretén que acabi assolint una situació d’autonomia i recuperació en la
pròpia llar.
3.2

Objectiu general

Oferir a les persones en situació de sense llar amb necessitats socials severes un
habitatge estable amb acompanyament socioeducatiu des del que poder iniciar un procés
de recuperació, apoderament i autonomia personal.
Es tracta d’un servei que s’insereix dins del Programa Municipal d’Atenció a Persones
en situació de sense llar de Barcelona i en el Pla de Lluita contra el Sensellarisme de
Barcelona 2016-2020 i que va adreçat a persones en situació de sense llar i en situació
d’exclusió social greu. Per tal d’oferir atenció a un sector d’aquestes persones que per
les seves característiques personals i necessitats socials, requereixen un tractament
específic, i que s’inicia amb l’assignació d’un habitatge com a punt d’ancoratge en la
societat.
La intervenció en HF se centra en:
- Oferir l'ajuda necessària per mantenir l'allotjament.
- Promoure i recolzar la bona salut i el benestar.
- Desenvolupar suports socials i la integració comunitària i ampliar la participació en
activitats significatives.
La persona esdevé la protagonista del seu propi procés de recuperació.
3.3

Destinataris

3.3.1 Titulars del Servei
El Servei s’adreça a persones soles que reuneixen les característiques següents:
 Persones soles, majors d’edat, excepcionalment podran ser dues persones juntes (bé
perquè siguin parella, bé perquè els uneixi una relació d'amistat/suport que s'avaluï
com a positiva per a ambdues persones).
 Persones amb una llarga trajectòria de vida al carrer, amb les que les propostes
d'atenció col·lectiva (albergs, habitatges compartits) no hagin tingut èxit o
provoquin el rebuig de la persona a intentar-ho.
 Persones amb necessitats socials concurrents amb la manca d'habitatge: manca de
relacions socials i familiars, estat de salut precari, i necessàriament amb presència
de malalties mentals i/o addiccions.
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 Persones amb ingressos econòmics regulars en el moment de l’accés o bé amb
possibilitats de disposar-ne en el transcurs del procés d´atenció.
3.3.2 Acompanyants del titular del servei:
En el cas que el titular del servei tingui la intenció de conviure amb una altra persona a
l’habitatge, haurà de sol·licitar-ho a l’adjudicatari del Servei, el qual ho comunicarà al
Departament d’Atenció Social a les Persones en situació de Sense Llar o en situació
d’Exclusió Residencial (DAPSLL d’ara endavant) per a la seva valoració. En cas que
s’autoritzi la incorporació d’una altra persona a més de la participant i titular de
l’habitatge, tant sigui parella com amic o suport positiu, l’equip Primer la Llar farà un
primer diagnòstic per valorar quin tipus d’acompanyament necessita aquesta segona
persona, que haurà de ser sempre major d’edat. No estarà permesa dins aquest supòsit ni
en cap cas la residència de menors en el Servei “Primer la Llar”
Es valorarà per part de l’equip i en última instància pel DAPSLL l’oportunitat d’assumir
per part de l’equip Primer la Llar també l’acompanyament social d’aquesta persona, no
només en aquells aspectes que siguin indissolubles de la unitat de convivència i per tant
part de l’acompanyament al participant titular, sinó també aquells aspectes propis i
individuals d’aquesta segona persona acompanyant. Aquesta segona persona podrà
passar a ser doncs objecte d’intervenció plena d’acord als continguts del plec, tot i que
no adquirirà la condició de titular de servei.
En tot cas en qualsevol moment ha de quedar clar que el titular tant de l’habitatge com
del servei “Primer la Llar” és únicament el participant principal, i qualsevol variació
respecte aquesta titularitat tindrà un caràcter excepcional i s’haurà d’acordar amb
l’equip d’intervenció i serà validat pel DAPSLL.

3.4

Característiques del servei

3.4.1 El Servei està conformat per les següents prestacions:


Allotjament estable en habitatges equipats.
o A mida que els habitatges es vagin traspassant al Consorci d’Habitatge (o
entitat en qui delegui), aquest passarà a ser el gestor de l’habitatge, i signarà
amb el participant de primer la llar el corresponent contracte de lloguer; el
Consorci d’Habitatge (o entitat en qui delegui) també serà l’interlocutor amb
la propietat.
o Per la seva banda, l’adjudicatari del present contracte, mantindrà la
responsabilitat sobre la gestió dels consums i les despeses de comunitat, així
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com el manteniment dels habitatges (tenint en compte, no obstant, que la
titularitat dels consums correspondrà a la participant).
o L’objectiu a assolir en aquest contracte és que l’adjudicatari del present
contracte, només hagi de vetllar pel pagament de l’aportació al lloguer per
part de la participant, per la gestió i pagament dels subministraments (aigua,
llum i gas) i demés despeses de l’habitatge (Comunitat), així com per la
reparació i substitució del mobiliari i electrodomèstics. Tot això es farà
sempre des de la vessant de l’acompanyament social al participant en el
compliment de les seves obligacions respecte a l’habitatge i el seu
manteniment.
En el cas que la participant no disposi de recursos suficients, tant els
subministraments (aigua, llum i gas), com la reparació i substitucions del
mobiliari i electrodomèstics, seran cobertes per l’adjudicatari.
L’interlocutor amb la propietat serà el Consorci d’Habitatge o gestor en qui
delegui, pel la qual cosa caldrà una estreta coordinació entre els gestors del
present contracte i el Consorci d’Habitatge.


Suport socioeducatiu orientat a:
o Procurar l’accés de les participants a la xarxa de serveis i a les prestacions de
caràcter universal (sanitat, serveis socials, ocupació...).
o Facilitar l’accés a les prestacions econòmiques i assistencials a les que es
pugui tenir dret.
o Promoure la recuperació de les habilitats personals de cura pròpia i de
l’habitatge.
o Promoure la recuperació de les habilitats d’autogestió (economia domèstica,
relació amb l’entorn...).
o Promoure la recuperació de les relacions familiars i socials, sempre que sigui
possible.
o Promoure la integració comunitària en el barri on es resideixi.
o Oferir suport en el seguiment dels tractaments terapèutics que siguin
requerits (psicològics, físics...).
o En cas de manca de recursos suficients i/o capacitats per part de la
participant, cobrir quan sigui necessari les necessitats bàsiques (alimentació,
higiene, transport, medicació...) i per l’organització de la vida quotidiana.
o Vetllar pel compliment dels compromisos en relació a l’habitatge (pagament
del lloguer, relació amb la comunitat de veïns...)
o Vetllar pel compliment dels compromisos recollits al contracte social.
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3.5

L’equip Primer la Llar

3.5.1 Un equip Multidisciplinar
L’equip consta d’un equip social integrat per Educadores i Treballadores Socials,
Integradores Socials i en un futur també Treballadors Parells, i un equip de Salut
Mental, integrat pel l’Equip de Salut Mental per a persones Sense Sostre (ESMES),
format per psiquiatres, infermeres i un professional d’acompanyament en salut mental
del Programa de Seguiment Individualitzat (PSI). És un equip de psiquiatria que també
treballa amb la resta de serveis i centres del Programa Municipal d’Atenció a Persones
en situació de sense llar.
Dins de l’equip Primer la Llar, l’equip social i de salut son equips diferenciats, encara
que comparteixen dinàmiques i espais de treball de forma regular, i estretes
coordinacions. S’han d’establir dinàmiques que aproximin els equips al tractament
assertiu comunitari i que incorporin l’equip ESMES en la intervenció si la complexitat
del cas així ho requereix.
Els professionals del camp social actuaran com a referents dels participants i com a
suport del procés d’acompanyament, encara que qualsevol membre de l’equip social o
sanitari pot desenvolupar aquesta funció en cas de que es consideri adequat en el
desenvolupament del treball interdisciplinari en equip.
El programa Primer la Llar utilitza una metodologia mixta entre la gestió intensiva de
casos (ICM) i el tractament assertiu comunitari (ACT), sobre tot amb perfils d’alta
necessitat.
L’objectiu final de la intervenció social és la recuperació de la persona.

3.5.2 Funcions de l’equip del Servei
Durant el present contracte, el Servei “Primer la Llar” funcionarà amb dos tipus de
gestions diferenciades: Gestió de l’habitatge i Gestió socioeducativa i finalitzarà una
vegada estiguin fets tots els traspassos de gestió d’habitatge al Consorci d’Habitatge.
A partir de llavors les funcions de l’adjudicatari en relació a l’habitatge tindran un caire
residual i sempre des de la vessant de l’acompanyament social al participant en el
compliment de les seves obligacions respecte al mateix.
Tot seguit, passem a detallar els àmbits de gestió i les tasques de cadascun en funció de
la fase d’implementació del present contracte en el cas de l’Àmbit de Gestió de
l’Habitatge:
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3.5.2.1 Àmbit de Gestió de l’habitatge
Es farà un traspàs gradual dels contractes al Consorci d’Habitatge, de la manera i en el
moment que determinin el DAPSLL i el Consorci d’Habitatge.
Una vegada fet el traspàs de l’habitatge al Consorci d’Habitatge, caldrà una estreta
coordinació de l’equip Primer la Llar amb l’equip del Consorci d’Habitatge per tal de
donar el suport necessari per preveure i minimitzar l’impacte de qualsevol incidència en
relació tant al propi habitatge com a la comunitat de veïns.
Mentre no es faci el traspàs al Consorci d’Habitatge, la titularitat del pis serà dels
gestors de l’anterior contracte Primer la Llar. Un cop es faci el pas al Consorci
d’Habitatge, la titularitat de l’habitatge serà a nom de la participant, sempre que sigui
possible.

A. Tasques a realitzar mentre no s’hagi fet efectiu el traspàs:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

Gestió i pagament del lloguer a la propietat
Cobrament al participant de la seva aportació.
Gestió i pagament d'assegurances, inclosa l’Assegurança de la Llar
Gestió i pagament dels subministraments (aigua, llum i gas).
Relacions amb la propietat.
Reclamació d'impagaments.
Procediment de desallotjament
Reparacions ordinàries i estructurals.
Neteges intensives per a la posta a punt per a entrada de nou participant i
neteja de xoc en cas necessari
Fer les compres necessàries (mobles, electrodomèstics, etc.) per a la posta a
punt, tant dels pisos que s’incorporin de nou com dels pisos que s’hagin de
reemplaçar.
Mobiliari i electrodomèstics: Reparacions i substitucions.
Acompanyament a la participant en la presentació dels diferents habitatges
que pot escollir (només en cas que s’hagi de proporcionar algun habitatge nou
abans del traspàs al Consorci d’Habitatge).
Celebració del contracte amb la participant (o entitat) en la seva condició de
titular de l’ús de l’immoble (només en cas que s’hagi de proporcionar algun
habitatge nou abans del traspàs al Consorci d’Habitatge).
Coordinar-se amb el Consorci d’Habitatge per negociar la pròrroga
d’arrendament o nova cessió amb el propietari
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B. Tasques a realitzar una vegada fet efectiu el traspàs:
o Fer les compres necessàries (mobles, electrodomèstics, etc.) per a la posta a
punt, tant dels pisos que s’incorporin de nou com dels pisos que s’hagin de
reemplaçar.
o Neteges intensives per a la posta a punt per a entrada de nou participant i
neteja de xoc en cas necessari
o Reparacions ordinàries.
o Vetllar pel pagament de l’aportació al lloguer per part de la participant
o Vetllar per la gestió i pagament dels subministraments (aigua, llum i gas),
o Vetllar per la reparació i substitucions del mobiliari i electrodomèstics
o Vetllar pel bon ús envers l’habitatge.
Les tasques a realitzar una vegada fet efectiu el traspàs es faran sempre des de la vessant
de l’acompanyament a la participant en el compliment de les seves obligacions respecte
a l’habitatge i el seu manteniment i en estreta coordinació amb el Consorci d’Habitatge.
En el cas que la participant no disposi de recursos suficients, tant els subministraments
(aigua, llum i gas), com la reparació i substitucions del mobiliari i electrodomèstics,
seran cobertes per l’adjudicatari del present plec.
L’adjudicatari del present contracte haurà de justificar mensualment al DAPSLL la
col·laboració econòmica executada tant per les despeses lligades a l’habitabilitat dels
habitatges com les destinades a les condicions de vida dels participants.
3.5.2.2 Àmbit de Gestió Socioeducativa
La gestió socioeducativa del Servei “Primer la Llar” comprèn el suport instrumental a la
vida diària i l’acompanyament social. Aquesta gestió es durà a terme en base als eixos
d’intervenció que estableix el plec.
La intervenció social haurà de tenir en compte en particular els següents paràmetres:
o
o
o
o
o
o
o
o

Perspectiva de gènere
Relacions de parella i violència masclista
Trajectòries vitals i perspectiva biogràfica
Perspectiva del trauma i successos vitals estressants
Resistències a la intervenció i Indefensió apresa en situació de sensellarisme
Resiliència desenvolupada al carrer
Soledat, auto estigma i inserció a la comunitat
Espiritualitat
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o Entrevista motivacional
o Ocupabilitat i Inserció laboral
L’adjudicatari dotarà el Servei amb un equip específic que es responsabilitzarà de totes
les funcions: atenció socioeducativa i suport instrumental així com l’establiment d’un
treball multidisciplinari amb l’equip de psiquiatria específic sense sostre (ESMES).
A. Tasques àrea de gestió socioeducativa:
o Ser el Referent del sistema de Serveis Socials per a les participants.
o Acompanyament al participant (tràmit d'empadronament, visita a centres de
salut, “counselling”, atenció social, etc.)
o Reunions i coordinacions: sobre casos, amb xarxes de serveis de benestar,
amb serveis salut, amb l’equip ESMES (la col·laboració i l’encaix de
l’ESMES en els equips s’haurà d’anar treballant segons les necessitats i
evolució dels casos concrets), serveis o entitats per la inserció laboral, amb els
serveis socials de base, etc.
o Tasques tècniques: tramitació de prestacions, redacció d'informes tècnics,
elaboració d’itineraris de recuperació, etc.
o Suport en la inserció laboral, gestió de currículums, etc.
o Tasques de mediació davant situacions de desacord o conflicte.
o Tasques de treball en xarxa amb la comunitat.
o Suport instrumental a la vida diària:
 Relacions amb la comunitat de veïns. Donar suport al procés
d’establiment de vincles i relacions socials amb la comunitat,
especialment amb la resta de veïns i veïnes de l’immoble.
 Suport en la gestió econòmica
 Assessorament i assistència per a garantir que l'habitatge està en bones
condicions.
 Suport en la gestió de l’alimentació, de la higiene...
S’estableixen per una setmana d’activitat de 5 dies un total de 191,50 hores setmanals
per la intervenció directa, de les quals 114,90 hores setmanals es destinaran a les
tasques socioeducatives i 76,6 hores al suport instrumental a la vida diària.
La titulació mínima requerida per les tasques socioeducatives serà la d’Educadora
Social o Treballadora Social, Pedagoga o Psicòloga.
La titulació mínima requerida per les tasques de suport instrumental a la vida diària
(manteniment i cura personal) serà la de Tècnica en Integració Social o en el seu
defecte, en altres disciplines socials o educatives, amb experiència i/o formació
complementària en el camp propi d’intervenció.
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De les 191,50 hores setmanals dedicades a la intervenció directa, 19,15 hores seran
realitzades per la pròpia Coordinadora del Servei, que dedicarà mitja jornada a la
coordinació i mitja jornada a la intervenció directa, amb l’objectiu de facilitar un major
coneixement de les dinàmiques de la intervenció amb els participants i els equips
(sempre ens referim a setmana estàndard de 5 dies de servei).
El Servei ha de garantir la suficient flexibilitat i disposició horària per atendre possibles
urgències i necessitats que es puguin produir durant les 24 hores del dia, de dilluns a
diumenge, tots els dies de l’any, a través de disponibilitat telefònica mòbil, i atenció
d’urgència si s’escau.
Les jornades especificades inclouen no únicament la intervenció directa amb la
participant sinó totes les hores necessàries per la coordinació dels casos, dels equips,
elaboració dels itineraris de recuperació, així com l’acompanyament i supervisió dels
equips.
B. Espais de debat i espais de supervisió tècnica:
El Servei “Primer la Llar” està basat en el model Housing First, on no hi ha protocols
tancats, per la qual cosa caldrà una actuació basada en l’assaig-error que demanarà una
important reflexió sobre els límits i la pròpia intervenció.
o El treball es basarà en un enfocament multidisciplinari, on hi pot haver més d’un
professional de referència.
o Es per això que s’hauran de preveure els espais comuns de debat necessaris, que
seran un element clau en la intervenció.
o S’hauran de preveure també espais de supervisió tècnica externa, que seran d’un
mínim de 2h al mes per tot l’equip que formi part del servei en cada moment del
contracte.

3.5.2.3 Funcions de coordinació
Es considera que la figura de Coordinador/a del Servei té una importància cabdal i un
rol central en el funcionament del Servei. És la figura que ha de poder tenir cura de
l’equip, que ha de permetre que la professional no es quedi encallada, estant
suficientment lluny de l’equip per tenir la visió global, però a la vegada suficientment a
prop de la intervenció per a saber les dificultats concretes. És per aquest motiu, que es
considera que aquesta figura haurà d’alternar hores de coordinació amb hores
d’intervenció directa.
S’hauran de garantir les funcions de coordinació:
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Direcció i Coordinació de l'equip de l’àrea de gestió socioeducativa.
Responsable de la coordinació amb l’ESMES.
Gestió dels habitatges i les incidències en un primer moment, i un cop traspassats
els habitatges al Consorci d’Habitatge serà la responsable de la coordinació amb el
Consorci d’Habitatge.
Coordinació amb l'Institut Municipal de Serveis Socials.

La figura de Coordinadora del Servei realitzarà 19,15h setmanals de coordinació i a
banda realitzarà 19,15h setmanal d’intervenció directa. De manera que la mateixa
persona que assumeixi la coordinació del servei haurà de compaginar les tasques de
coordinació amb les tasques d’intervenció directa. (sempre ens referim a setmana
estàndard de 5 dies de servei).
Les jornades especificades inclouen no únicament la intervenció directa amb la
participant sinó totes les hores necessàries per la coordinació dels casos, dels equips,
elaboració dels itineraris de recuperació, així com l’acompanyament i supervisió dels
equips:
 En resum els professionals que es consideren necessaris per a la prestació del
servei s’expliciten en el següent quadre:

2019

2020

TOTAL
CONTRACTE

De coordinació del servei

425,00

637,50

1.062,50

De coordinació del servei fent tasques de
educador social/treballador social

425,00

637,50

1.062,50

De tècnic mitja (educador
social/treballador social)

2.125,00

3.187,50

5.312,50

De personal qualificat amb formació
d'integrador social

1.700,00

2.550,00

4.250,00

Per funció

CLÀUSULA 4. ORG ANITZACIÓ DEL SERVEI
4.1

Criteris d’accés

Es determinen com a criteris d’accés al Servei “Primer la Llar”, que en qualsevol cas
hauran de reunir totes les persones que hi accedeixin, els següents:



Persones majors de 18 anys.
Persones que tenen el perfil descrit a la clàusula 3.3 i que manifestin motivació per
viure en un habitatge i viure sols.
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Acceptar voluntàriament el suport professional del Servei, amb un contacte mínim
setmanal.
Disposició a contribuir al cost de l’habitatge.
Respectar la convivència veïnal i de comunitat
Ser autònomes funcionalment.
Circuit d’entrada

4.2

L’adjudicatari rebrà les propostes per accedir al servei a través de la Comissió d’Accés.
La Comissió rebrà les propostes de candidats procedents dels serveis del Programa
Municipal d´atenció a Persones Sense Llar i validarà el compliment dels requisits
establerts per poder accedir al servei. La Comissió d´Accés estarà composada per
personal tècnic del DAPSLL. Els habitatges s’adjudicaran segons els criteris d’accés
establerts pel DAPSLL.
4.3

Circuit de sortida del servei

La sortida de la persona del Servei es produirà d’acord amb les indicacions que
s’estableixin des del DAPSLL.
Les possibles sortides del Servei seran:
a. Per haver assolit l’autonomia suficient: El Servei “Primer la Llar” contemplarà
les accions següents de preparació de la sortida del servei:


Gestió per tal d’assegurar el manteniment de la tinença de l’habitatge (el
mateix o un altre) per part de la participant, assumint aquesta les responsabilitats
i les despeses.
Es farà tot el possible per tal que la participant pugui continuar ocupant de
manera individual i estable l’habitatge assignat, un cop finalitzada la sortida del
recurs per l’assoliment dels objectius, i si no és possible, per un altre de similars
característiques, preferiblement en el mateix entorn.
 Gestió per obtenir el suport econòmic de manera coordinada amb els serveis
socials i el Consorci d’Habitatge per l’establiment de la necessitat, o no, de
suport econòmic per fer front al pagament de totes les despeses per viure de
forma independent (lloguer, subministraments, cobertura necessitats bàsiques,
etc.).
 Gestió per la vinculació amb la xarxa ordinària de serveis de benestar:
serveis socials, serveis sanitaris i altres, si s’escau.
 Tot i que el model parla d’una durada indefinida del servei, cal fomentar la
sortida en positiu del programa.
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b. Per un canvi en les necessitats de la persona que facin impossible la seva vida
independent, la sortida consistirà en l’acompanyament al dispositiu o servei més
adient per a la seva situació, decisió que en última instància serà presa pel DAPSLL.
c. Perquè la participant del Servei abandoni l’habitatge de manera voluntària o
per abandonament sense informar a l’equip professional. Transcorreguts un
mínim de 3 mesos sense notícies de la participant, s’entendrà que aquesta desisteix
de la participació en el Servei, fet que implicarà la pèrdua del dret a l'ús de
l'habitatge per la participant, així com la rescissió del contracte social, decisió que
en última instància serà presa pel DAPSLL.
d. Per incompliments reiterats o greus del contracte social així com dels Acords
de Funcionament Intern; això podrà comportar la finalització del Servei Primer la
Llar, fet que implicarà la finalització de l’acompanyament i la pèrdua de
l’habitatge, si així es determina pel gestor de l’habitatge, l’equip Primer la Llar i el
DAPSLL. Atenent a les circumstàncies particulars de cada cas, es valorarà la decisió
a prendre, que en última instància serà decisió pel DAPSLL.
Excepcionalment, els incompliments no considerats greus del contracte social així com
dels Acords de Funcionament Intern poden no implicar la baixa del programa, encara
que l’equip de professionals podrà acordar amb el DAPSLL i amb el Consorci
d’Habitatge la baixa o trasllat de la participant de l’habitatge, tot i que es
continuarà mantenint l’acompanyament social. Transcorregut el temps acordat, es
tornarà a allotjar a la participant en un habitatge, en funció de la disponibilitat del Servei
“Primer la Llar” i del Consorci d’Habitatge.
4.4

Seguiment posterior a la sortida del servei

En cas de sortida en positiu de la participant per haver assolit l’autonomia suficient o en
cas de sortida per un canvi en les necessitats de la persona que facin impossible la seva
vida independent, es farà un seguiment semestral de la situació de la persona durant
un any, per tal de donar suport en el manteniment de l’estabilitat de la seva situació,
seguiment que haurà d’incloure un informe de situació.
El seguiment s’haurà de fer en coordinació amb els serveis socials del territori on
estigui ubicat el nou habitatge o recurs residencial, per poder valorar l’evolució de les
persones una vegada han sortit del servei.
4.5

Eina de seguiment de la intervenció

El programa Primer la Llar utilitza una metodologia mixta entre la Gestió Intensiva
de Casos (ICM en les sigles en anglès) i el Tractament Assertiu Comunitari (ACT),
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sobretot amb perfils d’alta necessitat. L’acompanyament s’ofereix des d’un Equip
Multidisciplinar, que consta d’un equip social i un equip de salut mental.
El Servei “Primer la Llar” té un enfocament de recuperació, que busca el benestar de la
persona en la seva globalitat. La recuperació de la persona incorporaria tant la dimensió
individual com la dimensió social. La metodologia d’intervenció socioeducativa serà de
caràcter individual i centrada en la persona.
En principi s’utilitzarà l’Outcomes Star com a eina base a partir de la qual,
s’identificaran les necessitats socials de cada participant i les seves potencialitats, que es
plasmaran en el gràfic de l’Estrella. A partir de l’Estrella i de les observacions
s’establirà l’itinerari de recuperació. La decisió de quines accions i quan iniciar-les
seran per tant decisió de la participant, essent l’equip d’intervenció una figura que
acompanya, orienta i dóna suport.
Amb l’Outcomes Star, l’atenció individualitzada ha de contemplar i permetre
l’adaptació dels ritmes d’intervenció i d’evolució a les característiques individuals de
les participants; elaborant noves Estrelles periòdicament, mínim cada 6 mesos, i
sotmetent l’Itinerari de Recuperació a revisions periòdiques, juntament amb la persona,
per tal d’avaluar conjuntament l’adequació del mateix i l’assoliment dels objectius.
La intervenció socioeducativa ha de donar un lloc rellevant al treball en xarxa amb els
recursos comunitaris, tant pel que fa als serveis públics que puguin participar en la
millora de les condicions individuals de la persona (salut, prestacions econòmiques...),
com pel que fa a la xarxa comunitària del barri on resideixi (associacions, espais
comunitaris...). La intervenció mitjançant la metodologia del treball en xarxa ha de
permetre, no sols l’optimització dels recursos, sinó, sobretot, un camí cap a la integració
social de la persona mitjançant l’ús dels dispositius que la societat li ofereix.
L’atenció grupal es valora en funció del perfil de les participants; així serà recomanable
el desenvolupament d’activitats grupals que permetin la creació d’uns certs vincles
d’ajuda mútua que permetin un major grau d’autonomia individual mitjançant el suport
dels seus iguals, tot tenint en compte la proximitat de residència i l’existència
d’interessos o necessitats comunes.
En principi s’utilitzarà l’Outcomes Star, tot i que podrà ser substituït per qualsevol altra
eina d’avaluació i seguiment que l’Institut Municipal de Serveis Socials consideri mes
adequada i que cobreixi millor, al seu criteri, les necessitats del Programa. S’haurà
d’utilitzar l’eina Outcomes Star que ha estat incorporada a l’Aplicatiu Municipal Sense
Sostre/SIAS, el qual serà facilitat pel propi Institut Municipal de Serveis Socials.
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4.6

Itinerari de Recuperació personalitzat

L’Outcomes Star serà l’eina diagnòstica, de manera que les variables que es
contemplaran en l’Estrella inicial (diagnòstic inicial) seran les següents:











Motivació i responsabilització
Cura d’un mateix i habilitats per la vida
Gestió econòmica
Xarxes i relacions socials
Consum de drogues i alcohol
Salut física
Salut emocional i mental
Ús significatiu del temps
Gestió de la tinença i l’allotjament
Transgredir la llei

En tot cas, el diagnòstic inicial i les actualitzacions seran complimentades en l’aplicatiu
municipal pel professional referent. Aquesta informació podrà ser analitzada
conjuntament amb el DAPSLL amb caràcter semestral, i sempre que es consideri
necessari.
A partir d’aquest diagnòstic, que es farà seguint el mètode Outcomes Star, es pensarà
per a cada participant del Servei “Primer la Llar” un itinerari de recuperació que
perseguirà un doble objectiu:
 Aconseguir l’estabilització de la persona en el domicili propi.
 Assolir l’autonomia personal per mantenir l’habitatge sense el suport específic del
Servei.
L’itinerari de recuperació haurà de contemplar un diagnòstic inicial, que pot elaborar-se
un cop la persona ja està en el domicili. L’estructura d’aquest itinerari de recuperació
contemplarà com a mínim :







Dades personals i familiars de la participant
Diagnòstic inicial
Objectius a treballar
Accions a desenvolupar amb la temporalització orientativa
Quins suport i recursos es proporcionaran
Compromís de les parts

L’itinerari de recuperació s’actualitzarà com a mínim trimestralment i permetrà veure
l’evolució i determinar el moment de la sortida del Servei i de la intensitat de l’atenció
socioeducativa.
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4.7

Vinculació amb la xarxa de serveis

El Servei “Primer la Llar” forma part del Programa Municipal de Serveis Socials
adreçats a l’atenció de les necessitats de les persones en situació de sense llar i/o amb
situacions d’exclusió social greu.
L’objectiu final del Servei, és aconseguir la recuperació de la persona i la seva
integració en un entorn comunitari, per això des del Servei, tot i que en un primer
moment requereixi de l’ús de recursos específics ja existents per a persones en situació
de sense llar (equip de psiquiatria, centres de dia, insertors laborals,..), es treballarà
prioritàriament per aconseguir la vinculació de la persona amb la xarxa de serveis de la
comunitat: socials, sanitaris, ocupacionals, formatius, d’oci...
Es promourà que la participant en el Servei “Primer la Llar” disposi dels professionals
de referència de les principals xarxes de serveis: metge de família, professional social
de referència... Aquest procés de vinculació amb els serveis comunitaris formarà part de
l’Itinerari de Recuperació Individual i s’intensificarà en el període de preparació de la
sortida del Servei.

4.8

Fases d’intervenció i temporalització

Es contemplen tres fases en relació al Servei “Primer la Llar”:
 Accés a l’habitatge: aquesta fase s’inicia amb la selecció de les persones que viuen
al carrer o bé es troben en situació d’ús puntual de recursos d’allotjament per a sense
llar, i s’allarga fins haver elaborat un diagnòstic social acurat de la participant, un
cop ja ha accedit a l’habitatge (en el cas d’incorporació de noves participants i/o
nous habitatges)
 Procés de recuperació: aquesta fase no té una durada estandarditzada perquè depèn
de les característiques de cada persona. En tot cas, a partir del diagnòstic (Estrella)
elaborat en la primera fase i d’acord amb els indicadors fixats pel DAPSLL,
s’articularan totes les mesures que la xarxa de serveis de benestar pugui oferir a la
persona per tal d’assolir la recuperació que li permeti el manteniment de l’habitatge
sense el suport continuat del Servei “Primer la Llar”.
En aquest procés, i quan es consideri adient, en funció dels indicadors d’evolució en
base al diagnòstic inicial i l’Itinerari de Recuperació, la participant haurà de
començar a assumir les despeses de l’habitatge i de la seva pròpia manutenció com a
part d’un procés educatiu-terapèutic.
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 Procés de sortida del Servei: a partir de l’avaluació dels indicadors que mostrin
l’assoliment de la recuperació, s’establirà un període transitori per realitzar les
tasques que s’associen a la sortida del Servei. En el cas de sortida del Servei envers
un altre tipus de dispositiu o mesura, la temporalitat estarà marcada per l’accés a
aquest altre servei.
4.9

Eixos d’intervenció

 Socioeducatiu
Es tindrà cura especial en l’acompanyament per establir relacions socials de
veïnatge en la comunitat de veïns de l’habitatge i amb la comunitat més propera
(barri); així com en la recuperació de relacions i xarxes socials que haguessin pogut
existir.
 Sanitari
Es vetllarà per l’atenció a les necessitats sanitàries de la participant del Servei, tot
garantint la seva inclusió a la xarxa pública sanitària. Es comptarà amb la
col·laboració en l’equip de professionals de l’equip de psiquiatria ESMES i dels
equips d’atenció a drogodependències, si s’escau.
 Hàbits de vida quotidiana
Es farà suport per tal que la persona incorpori o recuperi les habilitats bàsiques de
cura personal i de la llar, incrementant el seu grau de responsabilització al llarg del
temps, així com l’organització.
 Socioeconòmic
Es vetllarà per facilitar a la persona l’accés a les prestacions econòmiques a les que
pugui tenir accés, segons la seva situació personal i antecedents; així com, si
s’escau, la recuperació d’habilitats orientades a l’ocupabilitat. Es comptarà amb la
col·laboració de l’equip d’ insertors laborals existents en els centres de dia adreçats
a persones en situació de sense llar.
 Legal
Situació administrativa, causes pendents,etc.
 Habitatge
Suport social al participants en el seu manteniment en l’habitatge en un sentit ampli,
des de vetllar per tal que el participant pagui tant el lloguer, subministraments,
compra i reparació mobiliari i electrodomèstics, que inclourà suport econòmic si és
necessari.
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4.10 Acords de Funcionament Intern
A banda de la normativa sobre l’habitatge que establirà el Consorci d’Habitatge, la
propietat de l’habitatge i la Comunitat de Veïns, els Acords de Funcionament Intern del
Servei “Primer la Llar” regulen el funcionament del Servei, i les condicions que les
persones que hi accedeixen han de conèixer i acceptar. Aquestes normes es facilitaran a
l’adjudicatari per part de l’Institut Municipal de Serveis Socials a l’inici del contracte.
S’estableixen els següents requeriments mínims, que seran d’obligat compliment:
1. Contribuir al cost del lloguer de l’habitatge, en cas de disposar d’ingressos
econòmics.
2. Acceptar les visites periòdiques, de freqüència mínima setmanal i obligatòriament
dins l’habitatge, de l’equip de professionals. Només excepcionalment aquesta visita
es podrà realitzar en un lloc diferent de l’habitatge (hospitalització, reallotjament
temporal, etc.) i amb una freqüència inferior a la setmanal.
3. Respectar la convivència veïnal i de la comunitat .
4. No dur a terme accions violentes ni intimidatòries envers les persones i els
professionals (professionals, habitant del pis, veïns...).
5. Absència d’activitats il·legals dins l’habitatge (tràfic d’estupefaents, relloguer
d’habitacions, facilitar l’ocupació, etc.).
L’incompliment greu o reiterat d’aquests requeriments per part de la participant podrà
comportar la finalització del Servei “Primer la Llar” (punt ‘d’ de l’apartat 4.3 del Plec),
fet que implicarà la finalització de l’acompanyament i la pèrdua de l’habitatge, si així es
determina pel gestor de l’habitatge, l’equip Primer la Llar i el DAPSLL. Atenent a les
circumstàncies particulars de cada cas, es valorarà la decisió a prendre, que en última
instància serà decisió del DAPSLL.
Excepcionalment, els incompliments no considerats greus del contracte social així com
dels Acords de Funcionament Intern poden no implicar la baixa del programa. L’equip
de professionals podrà acordar amb el DAPSLL i amb el Consorci d’Habitatge la baixa
o trasllat de la participant de l’habitatge, tot i que es continuarà mantenint
l’acompanyament social. Transcorregut el temps acordat, es tornarà a allotjar a la
participant en un habitatge, en funció de la disponibilitat del Servei Primer la Llar i del
Consorci d’Habitatge.
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4.11 Contracte d’estada i de permanència en el Servei
Partint de l’objectiu central del Servei, es signarà un “Contracte Social” per l’accés i
permanència en el Servei “Primer la Llar”. Mentre no es faci el traspàs dels habitatges
al Consorci d’Habitatge aquest contracte haurà de tenir també un bloc diferenciat que
reguli l’accés a l’habitatge.
4.11.1 Bloc que regula l’accés a l’habitatge:
 La participant signarà un document que li permeti l’ocupació i ús de l’habitatge. El
document podrà ser de dues maneres, en funció de si s’ha fet o no el traspàs de
l’habitatge del Consorci d’Habitatge:




Mentre els habitatges no s’hagin traspassat al Consorci d’Habitatge, al contracte
hi constarà l’aportació econòmica al lloguer lligada al procés terapèutic segons
s’estableix en l’Annex 2.
Una vegada l’habitatge s’hagi traspassat al Consorci d’Habitatge, l’aportació
econòmica deixarà d’estar recollida al contracte social i s’establirà pel Consorci
d’Habitatge tant pel que fa al seu import com a la documentació que sigui
necessària.

4.11.2 Bloc que regula l’ús de l’habitatge:




L’habitatge és perquè resideixi únicament la participant del servei; queda
restringida la residència d’altres persones sense l’autorització del Servei
(adjudicatari i Institut Municipal de Serveis Socials). En cas que la participant
tingui intenció d’iniciar una relació de parella o d’amistat positiva, haurà de
posar-ho en coneixement de l’equip Primer la Llar, amb qui contrastarà la
decisió, amb la validació final per part del DAPSLL.
L’habitatge estarà moblat d’entrada i els mobles, electrodomèstics i altres
materials seran propietat de l’Institut Municipal de Serveis Socials i comptarà
amb el parament suficient per viure-hi i la participant estarà obligada a tenir cura
dels béns (a cada contracte s’haurà de signar un document amb tot el parament
que l’habitatge disposa, estrictament descrit-inventari Annex 1).

4.11.3 Bloc que regula la permanència en el Servei:
La permanència en el Servei ve regulada pel Contracte d’Acompanyament Social i
pel Contracte de Lloguer Social de l’Habitatge, documents que són signats amb la
participant.
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Contracte d’Acompanyament Social: Aquest document es signa, com a mínim, per la
participant i l’equip d’acompanyament social i especifica, com a mínim, el compliment
d’acords de convivència veïnal, compromís de pagar la part corresponent de lloguer i
les despeses de subministrament, accés a l’habitatge i/o seguiment social de com a
mínim, una vegada a la setmana per part de l’equip i absència d’accions violentes greus
envers qualsevol persona i la resta d’Acords de Funcionament Intern (punt 4.9).
Posteriorment s’establirà un Itinerari de Recuperació que s’ha de pactar amb la
participant. Les principals característiques del Contracte Social són:
 El contracte social es fa sempre a l’entrada a l’habitatge per part de la participant i
de l’equip d’acompanyament social. S’establirà també un Itinerari de Recuperació
Individualitzat.
 L’Institut Municipal de Serveis Socials facilitarà a l’inici de la prestació del Servei
un model base de “contracte social”.
 Aquest contracte social el signarà, per duplicat, la participant i un professional de
l’equip, restant un dels exemplars al DAPSLL.
 La participant facilitarà l’accés dels serveis de manteniment quan es consideri
necessari (manteniment, revisions, salubritat, etc).

Contracte de Lloguer Social: Aquest document es signa, com a mínim, per la
participant i el Consorci d’Habitatge (o l’entitat en qui delegui) i especifica, com a
mínim, el compromís de pagar la part corresponent del lloguer, complir els acords de
convivència veïnal i respectar tots els materials i bens de l’habitatge. Es revisarà
anualment i sempre que sigui necessari pel canvi en les condicions del mateix. Les
principals característiques del Contracte de Lloguer:
 El Contracte de Lloguer es fa sempre a l’entrada a l’habitatge per part de la
participant i del Consorci d’Habitatge (o en qui aquest delegui).
 EL Consorci d’Habitatge facilitarà a l’inici de la prestació del Servei un model base
de “Contracte de Lloguer”.
 Aquest contracte de lloguer el signarà, per duplicat, la participant i un professional
del Consorci d’Habitatge, restant un dels exemplars al Consorci d’Habitatge.
 La participant facilitarà l’accés dels serveis de manteniment quan es consideri
necessari (manteniment, revisions, salubritat, etc).
 Inclourà el document que reculli l’acceptació de la cessió de claus per part del
participant en el programa.
 Inclourà el document que reculli l’aportació complementària al Bonus social pel
pagament dels subministres en cas que aquesta sigui necessària.
20

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
Direcció de Serveis d’Intervenció Social i Grups de Població Vulnerable.
Departament d’Atenció a Persones Sense Llar o en situació d’Exclusió Residencial
en situació d’Exclusió Residencial

4.12 Documentació
Des de l’inici de la prestació del servei, l’adjudicatari haurà de proporcionar i custodiar
els documents següents:
 Acords de funcionament Intern
 Registre amb dades socials, sanitàries i psicològiques, seguint el model proporcionat
per l’Institut Municipal de Serveis Socials. Aplicatiu informàtic.
 Diagnòstic inicial, seguint el model proporcionat per l’Institut Municipal de Serveis
Socials.
 Itinerari de Recuperació individualitzat, seguint el model proporcionat per l’Institut
Municipal de Serveis Socials.
 Registre de visites i activitat realitzada a les participants.
 Llibre de reclamacions i queixes.
 Arxiu de tota la documentació (correspondència, oficis, informes, etc.).
 Informes, memòries i qualsevol altra documentació que sol·liciti el DAPSLL, de la
Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials.
Per la seva banda, el Consorci d’Habitatge haurà de proporcionar i custodiar els
documents següents:
 Documentació que permet l’ocupació legal dels immobles per part de la participant.
 Registre dels contractes de lloguer, seguint el model proporcionat pel Consorci
d’Habitatge.
CLÀUSULA 5. C ONDICIONS TÈCNIQUES D ’EXECUCIÓ
L’adjudicatari ha de garantir:
1. Mentre els habitatges no es traspassin al Consorci d’Habitatge, l’adjudicatari haurà
de tenir a disposició, per si s’escau, aquella documentació que permet la ocupació
legal dels immobles posats a disposició per a l’execució del contracte
2. L’adjudicatari dotarà els habitatges del parament bàsic per a la cobertura de les
necessitats bàsiques, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex 1.
3. L’adjudicatari es farà càrrec dels subministraments i les despeses de la comunitat, si
és el cas, mentre la participant no pugui assumir totes les despeses per viure de
forma independent.
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4. L’adjudicatari contribuirà al sufragament de les despeses de sosteniment de la
participant que aquesta no pugui cobrir de manera autònoma, i que podran incloure
des de despeses per alimentació, transports, medicaments, com despeses educatives i
altres que es valorin necessaris i coherents dins l’Itinerari de Recuperació
individualitzat, d’acord amb els criteris especificats a l’Annex 2.
5. L’adjudicatari tindrà un dipòsit de les claus de tots i cadascun dels habitatges.
5.1. L’adjudicatari, tindrà la custòdia d’un joc de claus de cadascun dels
habitatges.
5.2. El sistema de custòdia de les claus haurà de garantir tant la disponibilitat en
situacions de necessitat com la protecció per garantir la intimitat de les
participants
5.3. L’accés a l’habitatge ocupat per una participant serà sempre amb el seu
consentiment però, excepcionalment, en els supòsits establerts en el
document que reculli l’acceptació de la cessió de claus per part del participant
en el programa, els professionals o representants de l’adjudicatari podran
accedir directament utilitzant les claus en dipòsit.
6. Elaborar i custodiar la documentació pròpia del Servei, en particular el Contracte
d’estada i permanència en el Servei i documents que l’acompanyen (Cessió de Claus
Subvenció dels subministraments...).
7. Comunicar per escrit al DAPSLL qualsevol incidència que pugui lesionar,
perjudicar o minorar el funcionament dels serveis. S’annexa protocol de
comunicació d’incidències (Annexos 3 i 4).
8. Mentre els habitatges no es traspassin al Consorci d’Habitatge donar atenció a nivell
de gestió d’habitatge a les participants del Servei i assumir els trasllats de mobiliari i
subministrament que s’hagin d’efectuar en cas de canvi d’habitatge.
9. Donar atenció a nivell d’intervenció socioeducativa i suport instrumental a les
participants del Servei.
10. L’establiment de convenis amb entitats i/o institucions dins el servei, és
competència de l’IMSS.
11. Justificar la gestió dels serveis subcontractats, si s’escau, amb la periodicitat i
mitjançant la formalització i presentació dels documents que determini l’Institut
Municipal de Serveis Socials, davant el DAPSLL, i a facilitar tota la informació que
se li sol·liciti en relació a aquesta contractació.
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12. Garantir mecanismes d’identificació dels seus professionals enfront les participants i
altres instàncies amb les que s’hagin de coordinar, en funció del desenvolupament
de la seva intervenció i sota les directrius del DAPSLL.
13. L’adjudicatari designarà un interlocutor amb l’Institut Municipal de Serveis Socials
per a la revisió periòdica de l’execució del present contracte.
14. L’adjudicatari dotarà el Servei de sistemes de comunicació de doble direcció entre
participants i professionals que es concretaran en el cas de les professionals amb
telèfon mòbil per a cadascuna, i en el cas de les participants haurà de garantir que hi
hagi un de Servei de telefonia, que pot ser mòbil o fixe, i que anirà a càrrec en
aquest cas de la participant.
Aquests sistemes de comunicació tenen la finalitat de millorar la seguretat, el
control i el seguiment per a una millor atenció a les participants (detecció i ràpida
comunicació de situacions de perill...) i són imprescindibles per garantir una atenció
adequada i facilitar el procés d’inserció.
15. Es farà càrrec de la dotació i del manteniment i reposició del material informàtic
ordinadors (hardware i línia d’internet) necessari per al funcionament del servei.
Introduirà les dades en l’aplicatiu informàtic que faciliti l’Institut Municipal de
Serveis Socials.
16. Assegurar les coordinacions, tant internes com externes al Servei, necessàries per al
bon funcionament del mateix.
17. Assegurar els mitjans per al correcte desenvolupament del treball dels professionals:
espai de treball intern, ordinador, telèfon ...
18. Traspassar la informació i els indicadors complementaris mensuals d’activitat
segons les directrius establertes des del DAPSLL.
19. Reportar, amb periodicitat com a mínim trimestral, l’evolució de les participants.
20. Elaborar una memòria anual del Servei en la que es faci resum dels aspectes més
destacables. La memòria s’haurà d’entregar, com a molt tard, el 28 de febrer de
l’any natural següent a l’exercici.
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21. Participar i col·laborar en el seguiment i avaluació que estableixi el DAPSLL, així
com seguir les directrius que aquest estableixi al respecte.
22. En quant al manteniment dels habitatges:
22.1. Equipament inicial de l’habitatge amb parament per permetre la vida
quotidiana, segons l’Annex 1, i garantir l’estat inicial en condicions
d’habitabilitat confortables
22.2. La reposició del parament inicial de l’habitatge i electrodomèstics anirà a
càrrec de la participant i només de manera excepcional si es considera
necessari i el participant no te recursos suficients es cobrirà pel gestor.
22.3. La reparació no estructural i manteniment de l’habitatge, anirà a càrrec de
la participant i només de manera excepcional si es considera necessari i el
participant no te recursos suficients es cobrirà pel gestor.
22.4. Garantir el manteniment higiènic de l’habitatge mitjançant la contractació,
si s’escau, de serveis externs. Aquest manteniment higiènic de l’habitatge
inclourà neteges de xoc quan sigui necessari, així com les actuacions de
desinfecció, desratització i desinsectació (DDD), incloses les actuacions en
cas d’infestació de xinxes o altres.
22.5. Disposar d’una assegurança multirisc de les llars que cobreixi possibles
incidències mentre la gestió de l’habitatge no passi al Consorci
d’Habitatge; quan l’habitatge hagi passat al Consorci d’Habitatge,
l’adjudicatari s’haurà de coordinar amb el Consorci d’Habitatge pel traspàs
de l’assegurança que passarà a ser contractada pel Consorci d’Habitatge.
22.6. És responsabilitat de l’adjudicatari l’acompliment de la normativa sobre
seguretat laboral i condicions dels llocs de treball.
22.7. L’IMSS podrà dur a terme els controls i la sol·licitud de les justificacions
de l’acompliment normatiu dels extrems que són responsabilitat de
l’adjudicatari.
22.8. En cas de sortida o abandonament del Servei per part d’una participant,
l’adjudicatari s’encarregarà de la posta a punt de l’habitatge, així com de
reposar el parament bàsic que s’hagi malmès o que, per ser d’ús personal,
s’hagi de substituir.
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22.9. Serà competència del Departament d’Infraestructures i Equipaments de
l'Àrea de Drets Socials, el procediment de desinfecció, desratització i
desinsectació de l’habitatge.
23. Utilitzar l’aplicatiu informàtic que faciliti l’Institut Municipal de Serveis Socials per
al seguiment de l’Outcomes Star o de l’eina d’avaluació que l’Institut Municipal de
Serveis Socials determini, això com l’aplicatiu Sense Sostre i SIAS.

CLÀUSULA 6. AVALUACIÓ I SEGUIMENT
Descripció dels mecanismes de control
En aquest apartat s’indiquen els mecanismes de control dels que es servirà l’Institut
Municipal de Serveis Socials per tal de determinar, durant tota la vigència del contracte,
si s’està duent a terme una correcta execució.
En l’anterior edició, el Servei “Primer la llar” es va plantejar com un projecte pilot on es
plantejaven tot un seguit d’avaluacions que tindran continuïtat amb el nou contracte, per
la qual cosa es requereix del compromís de l’adjudicatari pel que fa a la seva
participació en els processos d’avaluació (interna i externa) del projecte que es
determinin per l’Institut Municipal de Serveis Socials.
Per altra banda, a continuació es detalla: els mecanismes de control que seran usats, els
responsables de dur-los a terme, el format de presentació i la freqüència amb la que es
durà a terme el control.
Descripció del control
Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat

Descripció del control
Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat

Elaboració d’informes mensuals d’activitat del Servei
(indicadors d’activitat i d’incidències)
Reporting
Adjudicatari
Format que faciliti l’Institut Municipal de Serveis Socials
Mensual
Elaboració d’una memòria anual del servei
Reporting
Adjudicatari
Format que faciliti l’Adjudicatari
Anual (per any natural). La memòria es lliurarà en els
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terminis que estableixi el DAPSLL però, en cap cas,
desprès del 28 de febrer de l’any natural següent a
l’exercici.

Descripció del control

Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació

Temporalitat

Descripció del control

Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat

Descripció del control
Mecanisme de control
Responsable
Format de presentació
Temporalitat

Elaboració d’altres informes, memòries i qualsevol altra
documentació que sol·liciti l’Institut Municipal de Serveis
Socials sobre el Servei objecte d’aquest contracte, d’acord
amb els sistemes d’avaluació i control de gestió que es
proposin o estableixin
Reporting
Adjudicatari
Pendent de definició Institut Municipal de Serveis
Socials/Adjudicatari en funció del tipus d’informació a
reportar
No definida. A petició de l’Institut Municipal de Serveis
Socials.
El responsable municipal del Servei i l’adjudicatari es
reuniran per repassar i avaluar la marxa del servei, el
funcionament dels equips, l’assistència tècnica,
l’estabilitat de la plantilla, les dificultats sobrevingudes, el
grau de satisfacció de les participants, els resultats
obtinguts i el funcionament de la coordinació entre
l’adjudicatari i l’Institut Municipal de Serveis Socials.
L’eina per obtenir aquesta informació serà el check-list.
Reunió de seguiment
Institut Municipal de Serveis Socials i adjudicatari
Facilitat per l’Institut Municipal de Serveis Socials
No definida. A petició de l’Institut Municipal de Serveis
Socials
Avaluació de l’estat d’evolució de les participants del
Servei segons els indicadors estandarditzats
Reporting
Adjudicatari
Resum d’indicadors individual
Trimestral
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CLÀUSULA 7. D IFUSIÓ DEL SERVEI , DOCUMENTACIÓ I DRETS D ’ IMATGE
 La representació externa, tant a efectes de relació amb entitats, institucions,
organismes, persones, etc., públiques i privades, com amb els mitjans de
comunicació correspon a l’Institut Municipal de Serveis Socials. L’incompliment
d’aquest punt donarà lloc a les corresponents sancions, independentment dels
aspectes penals, en el cas que l’adjudicatari s’atribueixi funcions que no li són
pròpies.
 La titularitat de la documentació escrita derivada de la relació amb les participants,
o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de
contingut, adreçada a qualsevol destinatari individual o col·lectiu, públic o privat i
que l’adjudicatari elabori en qualsevol fase del desenvolupament del Projecte i es
derivi de la seva gestió tècnica a partir del contracte de prestació de serveis,
correspon a l’Institut Municipal de Serveis Socials.
 En tota la documentació constarà obligatòriament, amb l’estructura, contingut i
anagrama que els serveis del propi Institut Municipal de Serveis Socials estipulin,
aquesta titularitat. Igualment i també a partir del dictamen tècnic, s’especificarà en
la documentació elaborada que l’adjudicatari realitza la gestió tècnica del Servei.
 S’entén que el mateix plantejament amb respecte a la titularitat de la documentació
s’aplicarà quan aquesta s’elabori per qualsevol altre mitjà, com per exemple,
audiovisual, etc.
 La titularitat correspondrà únicament a l’Adjudicatari quan aquest s’adreci a
l’Institut Municipal de Serveis Socials per fer-li arribar els preceptius informes
interns de desenvolupament del projecte.
CLÀUSULA 8. P ROTECCIÓ DE DADES
Les dades tractades s’integren dins la tipologia següent:
Dades especialment protegides (nivell molt crític/crític)
 especialment protegides: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen
racial o ètnic, salut (malalties, discapacitats...), vida sexual, violència de gènere,
dades genètiques, dades biomètriques identificatives.
Dades d’infraccions i perfilat (nivell sensible)
 infraccions: penals, administratives.
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Perfil: conjunt de dades que configuren un perfil, és a dir que permeten tractar de
forma diferenciada els afectats en funció de les seves característiques.

Altres dades (nivell baix)
 identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms,
adreça, e-mail, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques físiques, núm. reg.
personal, signatura electrònica.


personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe,
nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o
antropomètriques.



socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions,
estils de vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions.



professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a
col·legis/associacions professionals.



treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la
nòmina, historial laboral, altres.



comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes,
web’s,...), creacions artístiques, científiques o tècniques.



econòmico-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades
bancàries, plans de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina,
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de
crèdits, targes de crèdit.



transaccions: bens i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres,
compensacions/indemnitzacions.



infraccions: administratives.

L’adjudicatari, com a encarregat de tractament i tenint en compte l’adequació del
nivell de seguretat al risc, tindrà les obligacions següents:
 Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar-les
per a finalitats pròpies.
 Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del
responsable.
 Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades
per compte del responsable que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada
responsable per compte del qual actuï l’encarregat.
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
apropiades que estigui aplicant.
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 No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb
l’autorització expressa del responsable del tractament, o en els supòsits legalment
admissibles. Si l’encarregat vol subcontractar, haurà d’informar obligatòriament al
responsable i sol·licitar la seva autorització prèvia.
 Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzi el contracte.
 Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les
mesures de seguretat corresponents, de les quals se les ha d’informar convenientment.
 Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de
la obligació establerta a l’apartat anterior.
 Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.
 Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de
protecció de dades davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà de
comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable. La
comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions
que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la pertinença del seu
contingut)
 Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin
per objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també als requeriments de les
autoritats de control.
 En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades:
1.L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de forma immediata
i mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada pel responsable, les violacions de la
seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament
amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.
Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloent quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d’interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
b) Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals. Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloent si escau, les mesures
adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació s’ha de
facilitar de forma gradual i sense dilacions.
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2.L’Encarregat, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps possible aquestes
violacions de la seguretat de les dades als interessats, quan sigui probable que la violació suposi
un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques.
La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els elements que
en cada cas assenyali el responsable, com a mínim:
a) La naturalesa de la violació de les dades.
b) Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregat on es pugui obtenir
més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de tractament
per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si
escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.
 Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el
compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les
inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
 Permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del
responsable o auditor autoritzat per aquest.
 D’acord amb l’art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l’Institut Municipal
de Serveis Socials, prendrà totes les mesures necessàries per a la seguretat del
tractament, incloent entre d’altres, si s’escau:
o La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
o La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
o La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
o Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.
 Per tal d’avaluar l’adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en compte els
riscos que presenti el tractament de les dades com a conseqüència de la destrucció,
pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals trameses, conservades o
tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.
 Al finalitzar la prestació dels serveis del tractament d’acord amb les instruccions que
rebi de l’Institut Municipal de Serveis Socials, suprimir o tornar totes les dades
personals i suprimir les còpies existents (tret que existeixen obligacions legals que
requereixin la conservació per un temps definit).
 Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres
disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres,
l’encarregat informarà immediatament al responsable.
 Si l’encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD, LOPD...)
serà considerat responsable del tractament.
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En cas que l’encarregat de tractament decideixi recórrer a un altre encarregat (com per
exemple, en cas de subcontractació) :
 Haurà de comptar amb l’autorització prèvia per escrit de l’Institut Municipal de Serveis
Socials de Barcelona.
 Si s’autoritzés recórrer a un altre encarregat i s’hagués de produir algun canvi, s’haurà
d’informar a l’Institut Municipal de Serveis Socials, i aquest tindrà la possibilitat
d’oposar-se i rescindir el contracte.
 L’altre encarregat tindrà les mateixes obligacions de protecció de dades que les
estipulades en el contracte o acte jurídic entre el responsable i l’encarregat i la
consideració d’encarregat de tractament de l’Institut Municipal de Serveis Socials.
 Si l’altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades,
l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant de l’Institut Municipal de
Serveis Socials pel que respecta al compliment de les obligacions de l’altre encarregat.

Lourdes Herruz
Tècnica de gestió

Carme Fortea
Cap del Departament d’Atenció a
Persones en situació de sense llar o
en situació d’Exclusió Residencial

Conforme:

Nuria Menta
Directora d’Intervenció Social i Grups de població vulnerable.
Barcelona, 29 de juny de 2019
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ANNEX 1
PARAMENT BÀSIC DE L’HABITATGE (PER A 1 PERSONA).
Tipus
Mobiliari

Parament bany

Parament cuina

Article
Llit (mínim 1,30x1.90) + matalàs + coixí
Tauleta de nit
Armari rober (mínim 1,5x1,90)
Taula de menjador
Cadires
Sofà (2 places)
Armari d’emmagatzematge (mínim 2x 1,90)
Penja-robes de paret
Penjador de roba (perxa)
Calaixera (4 calaixos (80x100x48)
Llum de peu
Llum de taula
Cortina (si no hi ha mampara)
Armari de bany amb mirall
Armari o lleixa (aprox.0,40 x 1,50)
Porta-rotlles
Tovallolers
Olla (2,4 l) + tapa
Casserola (0,8 l) + tapa
Casserola (1,4 l)
Colador mitjà
Paella (15-20 cm)
Paella (26 cm)
Cullerot
Escumadora
Ganivet de pelar
Ganivet del pa
Ganivet multi usos
Cafetera (3-4 tasses)
Colador petit (tassa)
Ratllador universal
Saler
Setrilleres

Quantitat
1
1
1
1
4
1
1
1
12
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tipus

Roba de casa

Electrodomèstics

Article
Sucrer
Amanidor
Safata
Plats fondos
Plats plans
Plats de postres
Gots
Tasses de cafè
Tasses mitjanes (250 ml)
Bols
Escorredor
Estovalles i tovallons (1+6)
Taula de picar
Joc de coberts (cullera, forquilla, ganivet, cullera de
cafè)
Tisora de cuina
Draps de cuina (ris i cotó)
Tovalloles bany
Tovalloles lavabo
Jocs de llit (2 llençols i coixinera)
Joc de llit (llençol, funda nòrdica i coixinera)
Vànova o cobrellit
Nòrdic
Manta
Nevera
Rentadora
Cuina
Microones
Minipímer
TV 25’’

Quantitat
1
1
2
6
6
6
9
6
6
6
1
1
1
6x4
1
6+6
3
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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ANNEX 2
CRITERIS PER ESTABLI MENT DE PAGAMENT PER PART DE
LES PARTICIPANTS
(només per aquells habitatges que no gestioni el Consorci d’Habitatge)
Els criteris d’establiment dels ingressos s’ha realitzat per tram 0, A, B i C:
TRAM 0: Ingressos de les participants (o nucli de convivència) més petits al 63,81% de
l'IRSC 2014, és a dir, a un import situat en 5.084,18€ any.
Les participants dins d'aquests límits haurien d'aportar el 5% dels seus ingressos anuals
bruts.
Tenint en compte aquest pressupòsit, l'aportació se situarà en 21,18€/mes/participant, en
concepte de lloguer i subministres, i amb caràcter mensual. Serà la mateixa per a totes
les participants que es situïn dins d’aquests límits.
TRAM A: Ingressos de les participants (o nucli de convivència) més gran del 63,81%
fins més petits a l'IRSC. Es prendrà en compte l'índex de l'IRSC 2014, situat en
7.967,68€ bruts anuals. Les participants compreses en aquest tram hauran d'aportar el
10% dels seus ingressos anuals bruts. L'import de l'aportació es calcularà en base a la
mitjana del preu més petit al més gran d'aquest interval.
Tenint en compte aquest pressupòsit, l'aportació se situarà en 54,38€/mes/participant, en
concepte de lloguer i subministres, i amb caràcter mensual. Serà la mateixa per a totes
les participants que es situïn dins d’aquests límits.

TRAM B: Ingressos de les participants (o nucli de convivència) iguals o més grans a
l'IRSC fins a un màxim del 1,5 vegades l'IRSC.
Les participants compreses en aquest tram hauran d'aportar el 15% dels seus ingressos
anuals bruts.
El 1,5 vegades IRSC 2014 és de 11.951,52€ bruts anuals
L'aportació de la participant se situarà en 99,60€ al mes, en concepte de lloguer i
subministres, i amb caràcter mensual. Serà la mateixa per a totes les participants que es
situïn dins d’aquests límits.

TRAM C: Ingressos de les participants (o nucli de convivència) més grans al 1,5
vegades l'IRSC.
Les participants compreses en aquest tram hauran d'aportar el 20% dels seus ingressos
anuals bruts.
El 1,5 vegades IRSC 2014 és de 11.951,52€ bruts anuals.
En aquest cas, l'aportació de la participant se situarà en 199,19€ al mes, en concepte de
lloguer i subministres, i amb caràcter mensual. Serà la mateixa per a totes les
participants que es situïn dins d’aquests límits.

34

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
Direcció de Serveis d’Intervenció Social i Grups de Població Vulnerable.
Departament d’Atenció a Persones Sense Llar o en situació d’Exclusió Residencial
en situació d’Exclusió Residencial

ANNEX 3: COMUNICAT D’INCIDÈNC IES ACTIVITAT
(Incidències greus i molt greus)
ENVIAR A REFERENT MUNICIPAL DEL SERVEI/EQUIPAMENT:
T/ 93.413.26.75- FAX / 93.413.27.00 - e Mail : lherruz@bcn.cat
D AT A :

…… … … …… …

HO R A :. ...... ..... .. ... ........ ...... ..

CENTRE :
………………………………………………………………...............................................………………

REFERENT DEL CENTRE :
…………………………….............................………………………………………..….

TELEFON DE CONTACTE : ….....................………… e – Mail :
….……………....................………............

DESCRIPCIÓ INCIDENCIA :
……………………………….......……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………

OBSERVACIONS :

………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

……………………………………………………………………………....................................................
…………....…
SIGNATURA :
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ANNEX 4: AUTORITZACIÓ TRACTAMENT DE DADES
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Maria Carmen Fortea Busquets el dia 31/07/2019 a les 14:24, que informa.

