Carta de Serveis
Llars-Residències APINAS
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1.- Informació general
1.1.- Què és el servei de Llar-Residència?
La Llar Residència APINAS és un establiment d’acolliment residencial de caràcter temporal que
té una funció substitutòria de la llar i d’assistència a les activitats bàsiques de la vida diària.
APINAS disposa actualment de dos establiments de Llar Residència :
-

Llar Residencia APINAS (Dr. Pasteur)












-

Domicili: Av. Dr. Pasteur 14, 2n. 1ª (08700 Igualada)
Classificació: Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat
intel·lectual
Àmbit territorial: Comarcal
Població destinatària: Discapacitats psíquics (Intel·lectuals)
Capacitat residencial: 6 residents.
Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d'atenció a
persones amb disminució, amb el número de registre
Domicili: Av. Gaudí, 3 (08700 Igualada)
Classificació: Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat
intel·lectual
Àmbit territorial: Supracomarcal
Població destinatària: Discapacitats psíquics (Intel·lectuals)
Capacitat residencial: 8 residents.
Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d'atenció a
persones amb disminució, amb el número de registre RESES Nº: S02199
Llar Residència APINAS (Cal Salinas)








Domicili: Av. Gaudí, 3 (08700 Igualada)
Classificació: Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat
intel·lectual
Àmbit territorial: Supracomarcal
Població destinatària: Discapacitats psíquics (Intel·lectuals)
Capacitat residencial: 8 residents.
Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d'atenció a
persones amb disminució, amb el número de registre RESES Nº: S10289

1.1.1- Persones destinatàries del servei?
Les persones destinatàries d'aquest servei són persones amb discapacitat intel·lectual que
necessiten diferents tipus de suport i un servei substitutori de la llar.
Aquest servei es presta de manera personalitzada, tenint en compte la necessitat de la persona amb
discapacitat.
Els nivells de suport varien en funció de les necessitats d'atenció de cada persona i es valoren tant
aspectes d'habilitats i capacitats personals com aspectes relatius a les alteracions físiques o als trastorns
de conducta.
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El servei està destinat a l’acollida d’ infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual que necessiten
una atenció i cura específica de manera continuada, així com ajuda o assistència en les activitats de la
vida diària quan hi ha dificultats per viure a la pròpia llar, com a conseqüència de problemes derivats
de la mateixa discapacitat o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades, de
manera que es fa necessari el seu ingrés en una llar d’aquestes característiques.

1.2.- Entitat titular
Les Llars Residències son un servei que depenen d’APINAS, entitat legalment constituïda com
Associació l’any 1967 i declarada d’utilitat pública per acord del consell de Ministres en data 07/02/1986.
Tota la informació sobre l’entitat esta publicada a la www.apinas.cat
Inscrita en el registre d’Associacions i Fundacions del Departament de Justícia i de la Direcció General
de Dret i d’Entitats Jurídiques, secció 1ª del Registre de Barcelona amb el número: 1046
També està inscrita al Registre d’Establiments del Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya,







Núm. Registre RESES : E00493
NIF: G08403644
Domicili: Passeig Verdaguer, 45 08700 Igualada
Qualificació : Entitat Privada d’iniciativa social.
Àmbit Territorial : Comarcal
Naturalesa Jurídica: Institució privada sense ànim de lucre.

APINAS està certificada en les Normes ISO de qualitat:




ISO: 9001_ 2015. Sistemes de Gestió de Qualitat. Nº Certificat: 0.04.21074MC
14001_2015. Sistemes de Gestió Ambiental. Nº Certificat: 3.00.21074MC
45001_2018. Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut en el treball. Nº Certificat: 77 113
210074MC

APINAS gestiona diferents centres i serveis per l’atenció especialitzada a persones amb discapacitat
intel·lectual, fonamentalment en l’àmbit territorial de la comarca de l’Anoia, l’estructura de serveis es
pot observar en el següent organigrama:
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1.3.- Normativa
Les llars residència d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual estan regulades per:
-

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat
pel Decret 176/2000, de 15 de maig.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, per el qual s’aprova la cartera de serveis socials.
Ordre TSF/2018/2020 de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis
Socials d'Atenció Pública.
RESOLUCIÓ DSO/1456/2022, de 16 de maig, per la qual s'inclouen a l'Ordre TSF/218/2020, de
16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

2.- Objectius i finalitat del servei
2.1.- Objectius generals
-

-

Facilitar una llar substitutòria o alternativa a la pròpia, facilitant un entorn adaptat a les
necessitats d'assistència en el conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats
individuals de rehabilitació i terapèutiques.
Proporcionar una bona qualitat de vida a les persones usuàries i atendre totes les seves
necessitats individuals, mitjançant els tractaments corresponents.
Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d'autonomia personal i social.

2.2.- Objectius específics
-

-

Garantir el servei residencial, amb el màxim nivell de qualitat (allotjament, manutenció,
acolliment i convivència)
Establir i aplicar un programa d’activitats adequat a les seves capacitats i habilitats afavorint
l’atenció integral i la inclusió social.
Potenciar les relaciones interpersonals amb activitats externes a la llar-residència i d’inclusió a
la comunitat.
Estimular i motivar els infants a aconseguir el seu progrés personal, atenent les activitats de la
vida diària (AVD) i les habilitats instrumentals.
Afavorir les relacions familiars de l’infant i el seu entorn, establint una atenció familiar
individualitzada.

3.- Serveis que s’ofereixen
3.1.- Serveis Bàsics
Els serveis d'acolliment en una llar residència per a persones amb discapacitat han d'oferir els
serveis bàsics que estableix la normativa vigent, més concretament:
1. Allotjament.
2. Acolliment.
3. Manutenció (esmorzar, berenar i sopar en horari ordinari i tots els àpats quan l'atenció és de 24
hores). En cas de malaltia, la persona usuària no ha d'abonar el dinar al servei diürn i l'ha de pagar a la
llar residència.
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4. Supervisió o suport a la cura personal i a les activitats de la vida diària:
a) Supervisió i suport per a la higiene personal (banyar-se, dutxar-se, rentar-se el cap, pentinar-se, tallarse les ungles, afaitar-se i depilar-se) i per vestir-se, enllitar-se, etc.
b) Supervisió i suport per als àpats (manejar coberts i estris, manejar gerres i gots, tallar la carn, etc.) i
provisió del material necessari per als àpats (estris adaptats, etc.).
c) Serveis de bugaderia i de repàs de la roba personal.
d) Administració de la medicació.
e) Atenció conductual en situacions de crisi.
5. Provisió de productes d'higiene personal bàsics i de tots els estris de caràcter genèric necessaris per
a la higiene personal (gel, xampú, pasta de dents, crema hidratant i maquineta d'afaitar d'un sol ús).
6. Servei garantit els dies festius i en períodes de vacances, així com atenció en supòsit de malaltia.
7. Atenció a la salut.
8. Trasllat mèdic d'urgències amb acompanyament en l'horari de la llar residència.
9. Foment de les relacions de convivència (interpersonals i socials) i de la relació amb l'entorn.
10. Foment dels hàbits d'autonomia personal, autoprotecció i conducta.
11. Suport psicopedagògic (programa individual, desenvolupament i manteniment de les activitats de la
vida diària, dinamització sociocultural i activitats de lleure).
12. Foment del lleure i del temps lliure.
13. Assessorament i supervisió.
14. Assessorament i suport per gestionar l'adquisició d'ajuts tècnics.
15. Atenció conductual.

3.2.- Serveis complementaris
Les Llars poden oferir serveis complementaris, que serien tots aquells que no formen part dels
serveis Basics i de les activitats relacionades.
Per tal de dur a terme les activitats complementaries s’establiran les relacions necessàries amb els
serveis públics o privats existents a la zona, procurant utilitzar, sempre que sigui possible i per norma
general, els serveis ordinaris de la comunitat, com a mitjà de normalització i d’integració social. Totes
aquelles activitats i recursos externs a la llar residència que tinguin un cost econòmic, aquest anirà a
càrrec de la persona beneficiària i/o persona representant legal.

3.3.- Activitats
Les activitats programades per l’equip tècnic de la llar residència tenen caràcter terapèutic i
psicopedagògic i a través del treball en les diferents àrees es pretén aconseguir un aprenentatge
integral, treballar el temps lliure, participar els recursos comunitaris i afavorir l’autonomia.
 Es realitzarà una atenció integral en totes les diferents àrees:
a) Acollida i vinculació: treballar l’acceptació de l’ingrés i la integració en la llar residència.
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b) Activitats de la vida diària: treballar tots els aspectes bàsics i rellevants per a una adequada execució
en diferents àrees relacionades amb l’autocura, la competència personal, la independència i
l’autonomia.
c) Atenció a la salut: promoure un estil de vida saludable i l’adquisició d’una sèrie d’hàbits que permetin
millorar la qualitat de vida i assolir un ritme de vida saludable.
d) Relacions interpersonals: millorar la interacció social de dels infants i la seva vinculació significativa
amb altres persones.
e) Desenvolupament personal:
1. Millorar el grau d’interacció social, activant i desenvolupant els recursos i capacitats
personals.
2. Afavorir el benestar emocional i la competència personal en el procés d’aprendre a prendre
decisions.
f) Sortides externes de la llar residència: possibilitar la sortida dels infants de la llar residència per
millorar la seva autonomia i independència personal.
Aquestes àrees proporcionaran activitats que generin un programa individualitzat a cada infant on es
marquen els objectius per potenciar la seva autonomia en totes les àrees de la vida, a través de diferents
metodologies, activitats i estratègies.
Aquestes activitats es duen a terme en la franja horària de la tarda en els dies laborals. Durant els dies
festius i de cap de setmana es treballen més totes aquelles activitats que contemplen la inclusió en la
comunitat i el coneixement de l’entorn a través de sortides i excursions.

3.4.- Programa individual
Els infants atesos a la Llar-Residència APINAS disposen d’un programa d’atenció individual
elaborat per l’equip tècnic del servei on, prèvia avaluació, es preveuen diferents activitats elaborades
específicament per al treball amb l’infant a qui va adreçat.
Aquests Programes d’atenció Individuals (PAI) presenten un disseny centrat en la persona per a una
intervenció rehabilitadora i en ells es defineixen objectius i una intervenció individualitzada. Es tracta de
dur a terme una programació de treball sobre els objectius a complir i les estratègies psicosocials
d’intervenció dissenyades per aconseguir els objectius establerts i centrats en la persona.

4.- Compromisos
El servei es compromet a cercar recursos externs complementaris i vetllarà per la millora de la inclusió
a l’entorn social.
Per tal de dur a terme totes aquestes activitats s’establiran les relacions necessàries amb els serveis
públics o privats existents a la zona, procurant utilitzar, sempre que sigui possible i per norma general,
els serveis comunitaris, com a mitjà de d’inclusió social.
Per a tal efecte, es firmen amb conformitat per part de la família i del servei, un contracte assistencial,
a més de l’intercanvi de documentació necessària especificada al Reglament de Règim Intern.
Els mecanismes d’informació i participació són a través de:
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4.1.- Bústia de suggeriments
El centre disposa de fulls de reclamació i suggeriments.

4.2.- Taulell d’anuncis
-

-

El taulell d’anuncis està ubicat a l’entrada de la llar residència on hi ha exposat:
Autorització de l’establiment o servei.
Tarifa de preus actualitzada i dels serveis complementaris.
Organigrama de l’establiment.
Avís sobre la disponibilitat de fulls de reclamació i sobre la possibilitat de reclamar directament
davant el Departament competent.
Instruccions per a casos d’emergència amb especificacions per al personal de la Llar i els

infants, tenint en compte les seves característiques.
4.3.- Assemblees / participació
Són un dels mecanismes de participació dels residents. Es realitzen amb periodicitat quinzenal i
el personal de la llar hi té un paper de suport i de guia on els residents poden expressar de manera
individual i grupal les seves necessitats i desitjos, així com parlar i treballar algun tema determinat o àrea
d’interès. Tanmateix, poden expressar els seus suggeriments, demandes o queixes.
Les famílies participen directament en la gestió del centre mitjançant la seva condició de soci Actiu
d’APINAS, amb dret de vot i de ser elegibles en els òrgans de govern.

5.- Recursos i mitjans a disposició del servei

LLARS RESIDÈNCIES APINAS

DIRECCIÓ GENERAL / GERÈNCIA

SERVEIS CENTRALS
DIRECCIÓ ÀREA: ADMINISTRACIÓ ,

DIRECCIÓ LLARS RESIDÈNCIES

SISTEMES I DE PERSONAL

EQUIP TÈCNIC

RESPONSABLE: MANTENIMENT I
INSTAL·LACIONS i SERVEIS GENERALS

 Psicòleg/a
 Treballadora Social.
 Infermera
Responsable Higiènic
Sanitaria

RESPONSABLE ÀREA: TREBALL SOCIAL I
QUALITAT

ATENCIÓ DIRECTA
 Equip d’educadors.
Auxiliars Tècnics
Educatius
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6.- Normes dels serveis prestats
6.1.- Normes de funcionament
-

-

El reglament de funcionament i règim intern és conegut per la persona beneficiària i la família
i/o tutors legals i es lliura en el moment de facilitar la documentació en l’ingrés, s’accepta i se
signa amb el contracte assistencial.
Hi ha protocols d’actuació en cas d’emergència.
L’equip tècnic ha d’informar a la família del pla d’atenció individual (PAI) que s’ha programat
i/o de la seva evolució.
El personal del centre mantindrà la confidencialitat de totes les dades del resident, llevat de les
comunicacions previstes en llei.
Quan es facin sortides del centre, tots els infants disposaran d’autorització de sortida signada
per la família.
Les famílies i/o tutors legals acompanyaran l’infant en cas de necessitar visites mèdiques, fora
de la llar, i/o urgències mèdiques, així com ingressos hospitalaris.

6.2.- Normes de convivència
Les normes de convivència del servei de la llar residència s’han de complir per part de totes les
persones que hi viuen.
-

-

Mantenir sempre el respecte i emprant el to de veu adequat al personal.
Tot el material i mobiliari de la llar residència s'han de tractar bé i d'acord amb l'ús pel qual ha
estat creat, necessari per una correcta convivència.
Per tal de mantenir l'autonomia personal, els residents col·laboraran en la seva higiene, segons
les seves possibilitats.
S'han de respectar les pautes, segons el protocol d'higiene de la llar residència.
En cas d'incendi i/o emergència s'han de seguir les indicacions del responsable.
Tota la roba haurà d'estar marcada amb el nom i cognom del resident i aquests no poden
canviar-se la roba amb d’altres persones, sols en els casos en que hi hagi un acord amb els
professionals de la llar i/o els seus tutors/ familiars.
Han de participar en les activitats de la llar, a excepció dels que no puguin realitzar-les per decisió
de l’equip tècnic o mèdic.
Els residents col·laboraran de forma diària realitzant les tasques de la llar, ja que la llar residència
és el seu propi domicili i així poder potenciar la seva autonomia, cadascun dins de les seves
possibilitats.

6.3.- Drets de les persones beneficiares del servei
1.- L'entitat ha de complir la normativa vigent aplicable pel que fa a la llibertat d'ingrés en un establiment
residencial i la protecció de les persones que tenen modificada la capacitat, així com les instruccions que
dicti el Departament de Drets Socials a aquest efecte.
2.- L'entitat està obligada a vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries que reconeix la
legislació, especialment, els que recull la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
Aquests drets, entre d'altres, són els següents:
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a) Dret a ser tractades, per part de tot el personal de l'establiment, amb consideració absoluta envers la
seva dignitat humana.
b) Dret a ser respectades pel que fa a la seva intimitat i privacitat en les accions de la vida quotidiana.
c) Dret a ser tractades amb respecte i, sempre que sigui possible, d'acord amb les seves conviccions
culturals, religioses o filosòfiques particulars.
d) Dret a rebre informació general de l'establiment en relació amb els aspectes que les concerneixen.
e) Dret a mantenir la privacitat mitjançant el secret professional de totes les dades pròpies que no calgui
que el personal o la resta de les persones usuàries coneguin.
f) Dret que se'ls tingui en compte la situació personal i familiar.
g) Dret a presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l'establiment i que aquests
siguin estudiats i contestats.
h) Dret, tant de la persona usuària com de la seva família, a conèixer aquests drets, que es divulguin
àmpliament entre el personal de l'establiment i la resta de les persones usuàries, i que es respectin.
i) Dret a rebre voluntàriament el servei social.
j) Dret a no ser sotmeses a cap tipus d'immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció
mèdica i supervisió, llevat que hi hagi perill imminent per a la seva pròpia seguretat física o per a la de
terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions que s'efectuïn s'han de justificar
documentalment a l'expedient assistencial de la persona usuària.
k) Dret a considerar com el seu domicili l'establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb
l'entorn familiar, convivencial i social, tot respectant les formes de vida actuals.
l) Dret a comunicar i rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió accessible.
m) Dret a accedir a l'atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural i, en general,
a l'atenció de totes les necessitats personals, per aconseguir un desenvolupament personal adequat.
3.- L'entitat ha de garantir també els drets lingüístics de les persones usuàries, en els termes que
estableix la normativa vigent aplicable, i, particularment, el dret a ser ateses oralment i per escrit en la
llengua oficial que triïn en la seva condició de persones usuàries o consumidores de béns, productes i
serveis.
4.- La persona usuària i la seva família han d'observar les normes de funcionament i convivència i tenir
cura de la seva pròpia salut, en els termes que preveu el contracte assistencial que ha de formalitzar
l'entitat prestadora del servei, així com la resta de deures que recull l'article 13 de la Llei 12/2007, d'11
d'octubre, de serveis socials, com:
a) Facilitar dades veraces i imprescindibles per valorar i atendre la situació.
b) Complir els acords i comprometre's amb els plans d'atenció i les orientacions dels professionals.
c) Comunicar els canvis en la seva situació personal i familiar que puguin afectar les prestacions
sol·licitades o rebudes.
d) Comparèixer davant l'Administració quan això se'ls requereixi.
e) Comportar-se amb respecte, tolerància i col·laboració per facilitar la convivència i la resolució de
problemes.
f) Complir les normes del centre i respectar les instal·lacions.
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g) Complir els altres deures que estableixi la normativa.
h) Complir amb les seves obligacions econòmiques derivades de la prestació del servei.
5.- S'ha de donar publicitat al Tauler d'anuncis dels drets i deures tant de l'entitat com de les persones
usuàries.

6.4.- Drets dels pares/mares/i/o tutors
Seran drets dels pares i/o tutors legals:
-

Dret a ser informats degudament, quan ho sol·licitin, sobre la situació del resident.
Dret a ser informats periòdicament dels Programes d’Atenció Individualitzada (PAI)
referents als seus infants i/o tutelats.
Dret a manifestar les seves queixes relacionades amb el centre a través de la Direcció
d’aquesta.

6.5.- Deures dels pares, mares i/o tutors legals
Els pares, mares i/o tutors legals tindran els següents deures:
-

-

Deure de facilitar les dades personals, de convivència i familiars veraces i presentar els
documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre’n la situació.
Deure de facilitar qualsevol altre document que sigui necessari pel centre.
Deure a conèixer i complir l’establert en el present Reglament.
Deure a signar, en el moment en què es produeixi l’ingrés del resident en el centre, els
documents d’acceptació del present reglament.
Deure de complir els acords relacionats amb la prestació concedida.
Deure de comunicar els canvis que es produeixin en la seva situació personal i familiar
que puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes, així com a l’estat emocional
del resident.
Deure a abonar puntualment l’import de la quota establerta
Deure de retornar els diners rebuts indegudament.
Deure de facilitar els estris i el vestuari d’ús personal. Subministrar la roba necessària i,
en el seu defecte, la mínima que estigui prescrita per la Direcció del centre.
Deure de complir amb les instruccions que, en qualsevol moment, puguin dimanar de la
Direcció del centre en ordre a un millor servei.
Deure a comunicar amb promptitud al centre les absències dels residents quan per
malaltia o qualsevol altra circumstància no poden anar al mateix.
Deure a respectar les directrius marcades en relació a l’atenció i habilitació per part dels
professionals del centre, als qui haurà de tractar amb l’oportuna correcció.

11

