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BASES REGULADORES PER A L’ACCÉS ALS SERVEIS D’AJUDA DOMICILIÀRIA I DE 
NETEJA A LA LLAR  
 
 

 

PRIMER.- Objecte 

 
L’objecte d'aquestes bases generals és la regulació del procediment que cal seguir per a l’atorgament 
del Servei d'Ajuda a Domicili i del Servei de Neteja a la Llar, la prestació dels quals queda regulada al 
Reglament del Servei d’Atenció Domiciliària de Pineda de Mar, aprovat per Resolució de l’Alcaldia 
de 3 de juliol de 2013, en execució d’acord plenari de data 25 de març de 2013. 
 
 
SEGON.- Fórmules de prestació del servei d’ajuda domiciliària i del servei de neteja a la llar 
 
2.1 Servei d'Ajuda a Domicili 
 
Els serveis d’ajuda domiciliària es prestaran a través de dues fórmules: 
 

a) Atenció per part de les treballadores familiars municipals 
 

En aquells casos en què s’hagi d’atendre una persona especialment vulnerable (infant, persona 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, persona que pateix un trastorn mental o persona 
gran) que pateixi alguna situació de risc social, tal i com es defineix a l’apartat sisè. 

 
b) Atenció a través d'una empresa contractada per l'Ajuntament per aquesta finalitat.  
 

L'atenció es donarà en aquelles situacions de dependència, fragilitat o urgència i únicament 
requereixen una intervenció de caire assistencial i també en casos on existeixi el risc social.  

 
2.2 Servei de Neteja a la Llar 
 
El servei de neteja a la llar s’oferirà a través d'una empresa contractada per l'Ajuntament per aquesta 
finalitat.  
 
El finançament d’aquests serveis s’ajustaran al règim de pagament previst al Reglament del Servei 
d’Atenció domiciliària de Pineda de Mar (BOPB de 31/7/2013). 
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TERCER.- Requisits per a la prestació del servei d’ajuda domiciliària i del servei de neteja a la 
llar  
 
3.1. Requisits generals per accedir al servei d’ajuda domiciliària i al servei de neteja a la llar 
 

1.1 Estar empadronat a Pineda de Mar, i residir-hi efectivament. 

1.2 Acceptar la recepció del servei, o, en cas contrari, disposar de l’ordre judicial que 
autoritzi la prestació del servei. 

1.3 Les condicions estructurals de l’habitatge i la seva accessibilitat han de garantir les 
condicions mínimes necessàries per a la prestació del servei amb seguretat per al/la 
treballador/a. 

 
3.2. Requisits específics per accedir al servei d’ajuda domiciliària  
 
3.2.2 Trobar-se en alguna de les següents situacions: 
 

3.2.1.1 Risc social, diagnosticat pels professionals dels Servei bàsic d’atenció social, segons 
s’estableix a l’apartat sisè. 
 

3.2.1.2 Trobar-se en una situació d’alta hospitalària, amb dependència sobrevinguda o un 
augment de la dependència en poc temps, i amb necessitat d’organització de la seva 
atenció a través d’una intervenció urgent i intensiva durant un període curt de temps. 

 

3.2.1.3 Tenir el reconeixement de dependència segons estableix la Llei 39/2006 de Promoció 
de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i 
disposar d’uns recursos nets per unitat familiar de convivència inferiors a 450,01 
euros/mes, calculats segons s’indica en l’apartat de valoració econòmica. 
En el cas de les persones que tinguin el reconeixement de dependència en tràmit, 
s’equipararà la seva situació a algun dels graus establerts per la Llei segons 
s’especifica a l’apartat 5.2.  
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3.3 Requisits específics per accedir al servei de neteja a la llar 
 
3.3.1 Viure sol o amb persones que no puguin realitzar el servei de neteja a la llar per estar en situació 
de dependència o risc social 
 
3.3.2 Trobar-se en alguna de les següents situacions: 
 

3.3.2.1 Tenir el reconeixement de dependència segons estableix la Llei 39/2006 de Promoció 
de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i 
disposar d’uns recursos nets per unitat familiar de convivència inferiors a 250,01 
euros/mes, calculats segons s’indica en l’apartat de valoració econòmica. 
En el cas de les persones que tinguin el reconeixement de dependència en tràmit, 
s’equipararà la seva situació a algun dels graus establerts per la Llei segons 
s’especifica a l’apartat 5.2.  

3.3.2.2 Tenir 80 anys o més i disposar d’uns recursos nets per unitat familiar de convivència 
inferiors a 250,01 euros/mes, calculats segons s’indica en l’apartat de valoració 
econòmica. 

3.3.2.3 Trobar-se en situació de risc social, diagnosticat pels professionals dels Servei bàsic 
d’atenció social, segons s’estableix a l’apartat sisè. 

 
Excepcionalment es podrà atorgar el servei per un període màxim de dos mesos, per a persones o 
unitats familiars de convivència en què, a judici dels professionals de serveis socials, s’evidencia la 
necessitat del servei, o es troben en una situació de risc social evident, però no ha estat possible 
acreditar tots els requisits, atès que no hi ha una demanda de l’usuari. 
 
 
QUART- Criteris generals per valorar l’accés al servei d’ajuda domiciliària i al servei de neteja 
a la llar 

La comprovació del compliment dels requisits d’accés, així com la valoració tècnica del grau de 
necessitat de cada servei, serà efectuada per professionals del Servei Bàsic d’Atenció Social. 
 
La documentació preceptiva per acreditar la situació del sol·licitant i la seva unitat familiar de 
convivència és la següent:  
 

1. Fotocòpia DNI, NIE o passaport 
2. Certificat d'ingressos (pensions, nòmines, prestacions d'atur, d'incapacitat laboral, renda 

garantida de ciutadania, subvencions, etc.)  
3. Certificat negatiu d'ingressos (OTG, INSS, etc.)  
4. Fotocòpia de l'última declaració de la renda, o certificat negatiu o declaració jurada conforme  

no està obligat a presentar-la. 
5. Certificats de les rendes del capital mobiliari (com interessos de comptes bancaris, rendiments 

d’altres inversions de caràcter financer, etc.)  
6. Certificats de rendes de capital immobiliari (com lloguers de pisos, locals, cases, finques, 

etc.). 
7. Justificant de les despeses de lloguer o hipoteca 
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8. Justificant de les despeses de serveis d’ajut a la dependència emesos per la persona o entitat 
prestadora del servei. 

9. Informes mèdics tipus. 
10. Certificat de disminució o resolució del grau de dependència, si s'escau. 
11. Altra documentació que es consideri oportuna 

En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol· licitant o de la unitat 
convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis municipals o altres 
administracions segons allò disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, sempre amb l'autorització de l'interessat. 

Complementàriament es farà un exploració social a través d’entrevistes i visites domiciliàries. 
La necessitat de les persones i famílies per poder gaudir dels serveis d’ajuda domiciliària i de neteja de 
la llar s’efectua tenint en compte els següents àmbits: 
 

• Dependència 
• Risc social 
• Capacitat econòmica 

 
Per valorar l’accés al servei de neteja de la llar també es tindran en compte els següents àmbits: 
 

• Situació de l’habitatge 
• Edat 

 
Cada àmbit serà puntuat seguint el barem que s’exposa en els apartats següents. A més puntuació 
obtinguda es considerarà que hi ha més necessitat de gaudir dels serveis. 
 
En les situacions d’alta hospitalària, amb dependència sobrevinguda o un augment de la dependència 
en poc temps, i amb necessitat d’organització de la seva atenció a través d’una intervenció urgent i 
intensiva durant un període curt de temps, la valoració la realitzaran els treballadors socials de la 
Corporació de Salut del Maresme i La Selva i/o del Centre d’Atenció Primària de Pineda de Mar. 
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CINQUÈ. Valoració de la dependència 
 
5.1. Casos de dependència reconeguda 
 
En els casos amb dependència reconeguda segons l’establert a la Llei 39/2006 de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, es tindrà en compte el grau 
reconegut per valorar el compliment dels requisits d’accés al servei. 
 
5.2. Casos pendents de valoració de dependència 
 
En el cas de les persones que encara no hagin obtingut la valoració de la dependència segons 
l’establert a la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència, es farà una valoració provisional de la seva situació a partir dels informes mèdics i 
socials disponibles, i seguint els qüestionaris de mesura de les Activitats instrumentals de la vida 
diària (Lawton i Rody), de les activitats de la vida diària (Barthel) i de la cognició (Pfeiffer). 
 

 
Suma 

puntuacions 
Equivalència 

grau 
8 - 10 3 
6 - 7 2 
4 - 5 1 

 
5.3. Valoració específica de la situació de dependència 
 
Independentment de si les persones sol· licitants tinguin o no reconeguda la situació de dependència  
segons l’establert a la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència, s’efectuarà una valoració específica per determinar el grau de necessitat del 
servei d’ajuda a domicili o del servei de neteja a la llar. 
 
Per efectuar aquesta valoració es tindrà en compte 3 dimensions: 
 

• Activitats instrumentals de la vida diària (AVDI) 
• Activitats de la vida diària (AVD) 
• Cognició 
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5.3.1. Activitats instrumentals de la vida diària (AVDI)  
Es mesuren a partir del qüestionari de Lawton i Rody (vegeu annex 1) 
 
AVDI  
Resultat test de Lawton i Rody SAD SNLL  
Independent (1-8) 0 0 
Necessita cert ajut (9-20) 2 2 
Requereix molt ajut (21-30) 4 4 

 
5.3.2. Activitats de la vida diària (AVD) 
Es mesuren a partir del Test de Barthel (vegeu annex 2) 
 
AVD  
Resultat test de Barthel SAD SNLL  
Autònom (100) 0 0 
dependència lleugera (91-99) 0 0 
Dependència moderada (61-90) 2 2 
Dependència severa (21-60) 4 4 
Dependència total (0-20) 4 4 

 
5.3.3. Cognició 
Es mesura a partir del test de Pfeiffer (vegeu annex 3) 
 
Cognició.  
Resultat test de Pfeiffer SAD SNLL  
intacte (0 a 2)  0 0 
Lleu deteriorament (3 a 4) 0 0 
moderat deteriorament  (5 a 7) 1 1 
greu deteriorament (8 a 10)  2 2 
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SISÈ. Valoració del risc social 
 
La valoració del risc social es farà a partir de la comprovació de l’existència d’algun dels següents 
indicadors: 
 

Indicadors de risc SAD SNLL  

Negligència o desatenció d’infants 1 0 

Absentisme escolar reiterat 1 0 

Violència familiar (Maltractament físic, psicològic, ambiental, abús o 
maltractament econòmic, abús sexual) 

1 1 

Conflictes familiars o socials greus 1 1 

Malaltia mental crònica i/o severa 1 1 

Indicis de trastorns mentals o demències, sense consciència de l’afectat, 
i sense demanda 

1 1 

Autonegligència, Intents d’autolisi 1 1 

Totes les persones de la unitat familiar són depenents 1 1 

Negligència, descurança o abandonament per part del cuidador 1 1 

Claudicació del cuidador per esgotament o incapacitat 1 1 

Persones amb malaltia terminal 1 1 

Situacions multiproblemàtiques i complexes.  1 1 

Comportaments antisocials 1 1 

Intervenció d’ofici, sense la demanda de l’usuari. 1 1 

Altres que impliquin una situació de risc a criteri del professional 1 1 
 
 
SETÈ.- Valoració econòmica  
 
7.1. Recursos nets de la unitat familiar 
 
La valoració de la situació econòmica es farà calculant els recursos nets mensuals de la unitat familiar 
de convivència, descomptant de tots els ingressos de la unitat familiar les despeses bàsiques, les 
despeses d’habitatge i les despeses d’altres serveis a la dependència diferents de l’ajuda domiciliària, o 
de serveis d’ajuda domiciliària extraordinaris, no subvencionats ni assignats per cap administració 
pública.  
 

RECURSOS NETS 
Ingressos – (despeses bàsiques + despeses habitatge + despeses de serveis a la dependència) 

 
7.2. Unitat familiar de convivència 
 
És la formada per l’usuari, la seva parella de dret o de fet i els fills menors d’edat no emancipats. 
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Excepcionalment, per raonaments motivats, es podran valorar les situacions amb altres persones a 
càrrec de l’usuari de perfils com discapacitats, néts o altres persones amb perfil de vulnerabilitat. 

 
7.3. Ingressos 
 
Es comptabilitzaran els ingressos de la persona i la seva unitat familiar de convivència, és a dir: 
a) rendes del treball (de percepció mensual, setmanal, diària o esporàdica): salaris, pensions, 

pensions per compensació d’aliments, ingressos procedents de plans de pensions, prestació per 
cuidador no professional, etc.  

b) rendes del capital mobiliari, com interessos de comptes bancaris, rendiments d’altres inversions de 
caràcter financer, etc. 

c) rendes de capital immobiliari (com lloguers de pisos, locals, cases, finques, etc.). En el cas de 
comptar amb propietats a més a més de la residència i la plaça d’aparcament habitual, es tindran 
en compte els rendiments que se n’obtinguin. En el cas que no s’obtingui cap rendiment econòmic, 
s’estimarà com a ingrés per a cada propietat els següents imports: 
 

Tipus propietat Ingrés estimat   
(% de Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya vigent) 

Habitatge 40 % 
Local comercial 60 % 
Terreny 60 % 
Plaça de pàrquing 5 % 

 
d) qualsevol altre ingrés periòdic o puntual, excepte si es tracta d’algun ajut social de caire finalista 

rebut per altres conceptes. 
 
7.4 .Despeses bàsiques  
  
Són les despeses mensuals en concepte d'alimentació, higiene personal i de la llar, calçat i vestit, 
subministraments de la llar.  
 
Per comptabilitzar les despeses bàsiques prendrem com a quantitat base 1,3 l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya vigent per a unitats familiars unipersonals. Aquest import s’incrementarà en 
un 30% de l’IRSC per a cada membre de més de la unitat familiar. 
 
7.5. Despeses d’habitatge  
 
Es comptabilitzaran les despeses mensuals de lloguer o hipoteca, fins a un màxim de 700,00 
euros/mes, sempre que la titularitat de l’habitatge sigui de l’usuari o algun membre de la unitat 
familiar de convivència.  
 
7.6. Despeses per a serveis d’ajuda a la dependència:  

 
Es comptabilitzaran totes les despeses per a serveis d’ajut a la dependència diferents de l’ajuda 
domiciliària (centres de dia, transport adaptat,...), o de serveis d’ajuda domiciliària extraordinaris, no 
subvencionats ni assignats per cap administració pública, i que siguin acreditades documentalment per 
la persona o entitat prestadora del servei. 
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7.7.  Valoració de la situació econòmica 
 
La valoració de la situació econòmica s’efectuarà de la següent manera: 
 
Servei d’ajuda a domicili 
 

Recursos nets (€/mes) Puntuació 

Inferiors a 150 7 

De 150,01 a 300,00 4 

De 300,01 a 450,00 2 
 
 
Servei de neteja de la llar 
 

Recursos nets (€/mes) Puntuació 

Inferiors a 150 7 

De 150,01 a 200,00 4 

De 200,01 a 250,00 2 
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VUITÈ. Valoració situació habitatge 
 
Per valorar l’accés al servei de neteja de la llar es tindrà en compte la situació higiènica de l’habitatge. 
 

 
Condicions higièniques de l’Habitatge Punts 

L’habitatge presenta unes condicions higièniques acceptables 1 

L’habitatge presenta unes condicions higièniques deficitàries, però no afecta 
l’entorn immediat (veïns,...) 4 

L’habitatge presenta unes condicions higièniques molt deficitàries, que afecten 
l’entorn immediat (veïns,...) 6 

 
 
NOVÈ. Valoració de l’edat 
 
Per valorar l’accés al servei de neteja de la llar es tindrà en compte l’edat del beneficiari. 
 

Punts 

Menor 65 anys 1 

65 a 74 anys 2 
75 a 84 anys 3 
Més de 85 anys 4 
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DESÈ- Assignació i intensitat del servei 
 
10.1. Assignació del Servei d’ajuda a domicili 
 
10.1.1. Situacions de dependència  
 
S’assignaran les hores de servei seguint el següent barem, en funció de la situació de dependència: 
 

Grau de dependència Hores/setmana  

Grau 1 o equivalent (4-5 punts) 1 a 2 

Grau 2 o equivalent (6-7 punts) 1 a 2 

Grau 3 o equivalent (8-10 punts) 1 a 3 
 
En cas de què a més d’una situació de dependència es diagnostiqui una situació de risc social, es 
podran oferir fins a un màxim de 3 hores a la setmana. 
 
En cas de no poder atendre tota la demanda de SAD, les persones amb grau de dependència 1 seran 
orientades per tal d’accedir-hi a través de la prestació vinculada al servei, reconeguda per la Llei 
39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. 
 
10.1.2. Situacions de risc social 
 
 

Situació Hores/setmana  

Situacions de risc social no relacionades amb la dependència (infància, salut 
mental, maltractaments...) 1 a 3 

 
Davant situacions excepcionals de risc social, i amb la justificació tècnica fonamentada, es podran 
assignar més de 3 hores/setmana, durant un període de temps determinat i subjecte al 
desenvolupament d’un pla d’intervenció social. 
 
10.1.3. Situacions d’alta hospitalària: 
 
Davant situacions d’alta hospitalària, amb dependència sobrevinguda o un augment de la dependència 
en poc temps, i amb necessitat d’organització de la seva atenció a través d’una intervenció urgent i 
intensiva durant un període curt de temps, es podrà assignar un SAD de manera urgent per un període 
màxim de 45 dies i una limitació de 60 hores per usuari. 
L’Ajuntament de Pineda de Mar té el dret a revisar d’ofici la situació de qualsevol beneficiari, 
modificant l’assignació del servei (en hores assignades) si s’escau. 
 
10.2. Assignació del servei de neteja a la llar 
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Com a norma general, s'oferiran 3 hores de neteja mensuals. Excepcionalment, i sempre que s’acrediti 
una situació de risc social, es podrà incrementar el nombre d’hores, fins a un màxim de 6 hores/mes.  
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar té el dret a revisar d’ofici la situació de qualsevol beneficiari, 
modificant l’assignació del servei (en hores assignades) si s’escau. 
 
 
ONZÈ.- Proposta i resolució  
 
Un cop assignat el servei, es formalitzarà a través del pacte d'acceptació del servei, on es concretaran 
les tasques a realitzar al domicili, la freqüència i l'horari del servei, així com la seva durada. Inclourà 
les dades de contacte dels professionals del SBAS i de l’empresa.  
 
Aquest pacte serà signat per triplicat per l'usuari, el coordinador tècnic de l’empresa  contractada i el 
professional de referència del SBAS.  

 
Per poder iniciar un servei al domicili serà imprescindible haver signat un pacte d'acceptació del servei 
amb l’usuari. La manca de signatura del beneficiari, sense cap justificació, dins del termini establert, 
equivaldrà a la renúncia del servei. 
 
En l’assignació del SAD també s’elaborarà el Pla d'atenció social individual, on es concretaran el 
diagnòstic social, els objectius, les tasques a realitzar al domicili, la freqüència i l'horari del servei, així 
com la seva durada. Aquest Pla és elaborat pel tècnic del SBAS referent del cas, i traslladat a 
l’empresa contractada per l’Ajuntament o a la treballadora familiar municipal.  

 
Paral·lelament es formalitzarà la resolució de la sol·licitud per la via administrativa, per part de 
l’Òrgan competent. 
 
Tant en el cas que la sol· licitud del servei sigui aprovada o desestimada, la persona interessada rebrà 
una notificació al seu domicili.  
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DOTZÈ. Llista d’espera 
 

Tal i com estableix l’article 10.6 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària, el 
moment de l’accés efectiu al servei social d’atenció primària que correspongui resta condicionat a la 
disponibilitat de recursos adients, amb l’excepció dels serveis d’ajuda domiciliària per a menors en 
situació de risc, si la no disponibilitat del servei obligués a la separació del menor de la seva llar i el 
seu entorn familiar. 
 
En el cas que no es puguin atendre totes les situacions que compleixin els requisits d’accés al servei 
d’ajuda domiciliària o de neteja de la llar, per insuficiència de recursos, les sol· licituds es relacionaran 
en una llista d’espera, ordenades en funció de la puntuació obtinguda en la valoració. A igual 
puntuació tindrà preferència la sol· licitud presentada abans. 
 
En qualsevol cas, les situacions en què els professionals dels SBAS dictaminin que es troben en risc 
social, tindran preferència al marge de la puntuació global obtinguda. 
 
Passats dotze mesos des de la inclusió en la llista d’espera, la valoració perdrà vigència, i s’haurà de 
revisar per actualitzar-la, podent-se requerir nova documentació acreditativa de la situació actual. 
 

 
TRETZÈ.- Incidències i control de qualitat 
 
En el supòsit de discrepància entre la persona usuària i el prestador del servei referida a la seva 
execució, sense perjudici dels mitjans de reclamació admesos en dret, es podrà sotmetre el cas a 
l'estudi i resolució per part d'un comitè de seguiment, que adoptarà la decisió corresponent vinculant 
per a ambdues parts. 
En el cas de conflicte greu o situacions especialment crítiques amb risc per a la persona usuària del 
servei, serà aquest comitè de seguiment el que prendrà amb caràcter d'urgència les mesures adients per 
tal de garantir l'atenció i protecció de la persona. 
 
Aquest comitè de seguiment estarà format per la Coordinadora del Programa d’Atenció Domiciliària, 
per la Coordinadora de Benestar Social i pel Regidor/a de Benestar Social. 
 
Periòdicament es valorarà el grau de satisfacció dels usuaris dels diferents serveis. Igualment, 
s’articularà un sistema de recollida de queixes i suggeriments, que seran estudiades i contestades a 
l’interessat. 
S’establiran els mecanismes oportuns per garantir una adequada prestació dels serveis per part de les 
entitats col· laboradores acreditades. 
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CATORZÈ.- Previsió de la despesa i pressupost 

 
La prestació del servei anirà a càrrec de la corresponent aplicació pressupostària del vigent Pressupost 
Municipal. 
 
En qualsevol cas, la prestació del servei estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària. En cas 
d’esgotar el pressupost, s’establirà una llista d’espera per ordre de prioritat.  
 
 
Disposició transitòria 
 
Els serveis d’ajuda domiciliària i de neteja de la llar es finançaran exclusivament a càrrec de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar fins la regulació del règim de cofinançament del servei que es 
determini en la ordenança fiscal corresponent. 
 
 
Disposició addicional 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar té el dret a resoldre qualsevol qüestió que no s’hagi previst en les 
presents bases.       
 
 
 
 
 
 
Mercè Ginesta i Rey Francisco Hernández Arteaga Pilar Fernández Pareja 
Coordinadora de Benestar Social Cap de l’àrea de    Regidora de Benestar Social, 

Qualitat de Vida   Gent Gran i Igualtat 
  
 
Pineda de Mar,  8 de juny de 2018 
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ANNEX 1 
QÜESTIONARI DE LAWTON I RODY  

 
 
 
1. Capacitat per utilitzar el telèfon Punts 
Utilitza el telèfon per iniciativa pròpia   1 
És capaç de marcar números ben coneguts  2 
Contesta al telèfon, però no marca  3 
No utilitza el telèfon en absolut  4 
2. Anar a comprar  
Independent per a totes les compres  1 
Independent per a petites coses  2 
Necessita acompanyament   3 
És incapaç  4 
3. Preparació del menjar  
Organitza, prepara i serveix els menjars   1 
És capaç de preparar el menjar si li proporcionen els elements  2 
Escalfa, serveix i prepara menjars, però no manté una dieta adequada 3 
Necessita que li preparin i li serveixen el menjar  4 
4. Tenir cura de la casa  
És capaç   1 
Realitza les tasques lleugeres  2 
Realitza tasques, però no pot mantenir un nivell de neteja adequat   3 
Necessita ajuda en totes les tasques de la casa  4 
No participa en cap tasca  5 
5. Rentat de la roba  
És capaç  1 
Renta petites coses  2 
Li ha de fer una altra persona  3 
6. Ús dels mitjans de transport  
És capaç de viatjar sol 1 
És capaç d’agafar un taxi  2 
Pot viatjar en transport públic , però acompanyat  3 
No viatja  4 
7. Responsabilitat respecte a la medicació  
És capaç de prendre’s la seva medicació a l’hora i amb dosis correctes  1 
Pren la medicació , si li preparen  2 
No es capaç de responsabilitzar-se  3 
8. Maneig dels seus assumptes econòmics  
Amb independència  1 
Necessita ajuda per anar al banc  2 
Incapaç  3 
Total  
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ANNEX 2 

TEST DE BARTHEL  
 

Independent 10 
Necessita ajuda 5 

alimentació 

Dependent  0 
Independent 10 
Necessita ajuda 5 

rentar-se 

Dependent  0 
Independent 10 
Necessita ajuda 5 

arreglar-se 

Dependent 0 
Continent 10 
Incontinent ocasional 5 

deposició 

Incontinent 0 
Continent 10 
Accident ocasional 5 

micció 

Incontinent 0 
Independent  10 
Necessita ajuda 5 

anar al wc 

Dependent  0 
Independent  15 
Mínima ajuda 10 
Gran ajuda 5 

transferències 

Dependent 0 
Independent  15 
Necessita ajuda 10 
Independent en cadira de rodes en 50m 5 

deambulació 

Dependent 0 
Independent  10 
Necessita ajuda 5 

pujar/baixar escales 

Dependent 0 
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ANNEX 3  

TEST DE PFEIFFER 
 
 

ÀREA DE VALORACIÓ COGNITIVA  
(SPMSQ de Pfeiffer)  

correcta =0 
incorrecta=1 

 

1. Quin dia és avui? (dia, mes any)    

2. Quin dia de la setmana és avui?     

3. A on ens trobem ara?    

4. Quin és el seu n. de telèfon?     

5. Quants anys té?     

6. Quina és la vostra data de naixement    

7. Digueu el nom del president del Govern actual     

8. Qui manava abans del rei actual?     

9. Com es diu(deia) la seva mare     
10. Si a 20 restem 3 queden ? 
 i si ara n’hi restem 3   

 

Total   
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