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 INTRODUCCIÓ A LA CARTERA DE SERVEIS 

La missió principal de les entitats de Fundalis és la d’aconseguir la felicitat de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran i de les seves famílies, millorant la seva autonomia 
personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-los els suports que 
cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans, i una 
plena integració social i laboral. 

És per aquest motiu que des de Fundalis s’han creat i es presten diversos serveis, que contribueixen a 
la seva missió, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones i de donar suport en 
aquells àmbits que més ho necessiten. 

Amb aquesta cartera es vol fer un recull de les diverses tipologies de serveis que es presten des de les 
entitats, amb l’objectiu principal de poder informar a totes aquelles persones que puguin estar 
interessades, i de que aquests serveis puguin arribar a les persones del Camp de Tarragona que els 
puguin necessitar, i així poder-los ajudar a millorar el seu benestar.  

Cada centre o servei disposa de la seva pròpia fitxa, en la que es detallen els aspectes més 
significatius, com són: 

- La seva ubicació i l’àmbit de prestació. 
- La descripció del servei, els requisits d’accés, els objectiu del servei i la seva temporalitat. 
- El preu del servei, la documentació i els protocols interns de prestació del servei. 
- La normativa relacionada, la coordinació externa i els serveis complementaris.  

Com veureu es tracta d’una informació molt bàsica, però entenem que suficient per poder fer-se a 
la idea de cada tipus de servei. 

També hem inclòs un quadre on podem veure els centres i serveis per entitats i poblacions. 
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ELS SERVEIS I ELS CENTRES EN ELS QUE ES PRESTEN 

                          CARTERA DE SERVEIS SOCIALS   FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA         FUNDACIÓ PRIVADA ONADA          FUNDACIÓ PRIVADA GINAC 

Nº. SERVEIS El Vendrell Calafell Arboç  Santa Oliva Tarragona Torredembarra  Salou Valls Alcover 

1 
SERVEI DE TERÀPIA 

OCUPACIONAL 
X X   X X  X En tràmit 

2 
SERVEI OCUPACIONAL 

D’INSERCIÓ 
X En tràmit   X X  X En tràmit 

3 SERVEI DE PRELABORAL X En tràmit   X X     X  

4 CENTRE ESPECIAL DE TREBALL X    X X  X  

5 
UNITAT DE SUPORT A L'ACTIVITAT 

PROFESSIONAL 
X    X X  X  

6 LLAR-RESIDÈNCIA X   X X   X  

7 SERVEI DE SUPORT A LA LLAR X    X X  X X 

8 SERVEI D’AJUDA A DOMICILI X X   X X  X  

9 SERVEI DE RESPIR X       X  

10 SERVEI D’INTEMEDIACIÓ LABORAL X X X  X X X X En tràmit 

11 
CENTRE DE FORMACIÓ 

OCUPACIONAL 
X    X X X X  

12 
ESCOLA DE TURISME DEL BAIX 

PENEDÈS 
X         

13 CENTRE DE DIA X En tràmit        

14 CENTRE OBERT  X        

15 SERVEI DE LLEURE I ESPORT X       X  

16 CASAL D’ESTIU X         

17 MENJADOR SOCIAL X X   X     

18 
RESIDÈNCIA PER A JOVES  

VINCULATS A PROGRAMES 
D’INSERCIÓ LABORAL 

       X  
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SERVEI SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)  

UBICACIÓ El Vendrell, Calafell, Valls, Tarragona, Torredembarra 

BENEFICIARIS/ES Persones amb discapacitat intel·lectual 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
Servei diürn adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual 
que afavoreix la seva autonomia social i personal, i millora la seva 
integració a la  comunitat. 

REQUISITS D’ACCÉS 
 Persones en edat laboral 
 Grau de discapacitat igual o superior al 65% 

OBJECTIUS DEL SERVEI 
Desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les 
persones, fomentar la seva autonomia personal i social i millorar la seva 
integració a la comunitat. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürna 

 

PREU DEL SERVEI Copagament / Places privades 

DOCUMENTACIÓ 

 Certificat de discapacitat 
 Valoració segons els criteris de la Llei de Dependència 
 Dictamen d’adequació del servei emès pel CAD 
 Contracte d’Assistència 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-SO-05, PRT-05, PRT-06 i PRT-07 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

Ordre 28/07/1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, 
pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb 
disminució. 

Decret 279/1987, de 27 d’agost, per el que es regulen els Centres 
Ocupacionals per a Disminuïts. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Departament de Benestar i família, Departament de Treball, Acció Social 
i Famílies, Ajuntaments del territori, Consells Comarcals, entitats o recursos 
de lleure, IES, Centres d’Educació Especial. 

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 Menjador 
 Servei de Lleure i Esport 

 

01.01 
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
Servei diürn adreçat a persones adultes amb discapacitat psíquica que 
afavoreix la seva integració sòcio-laboral. 

REQUISITS D’ACCÉS Persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. 

OBJECTIUS DEL SERVEI 
Potenciar i mantenir les habilitats sòcio-laborals, seguint el model 
d’atenció centrat en les persona. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürna 

 

PREU DEL SERVEI Subvencionat/concertat/pagament privat 

DOCUMENTACIÓ 
 Contracte d’Assistència 
 Dictamen d’adequació del Servei emès pel CAD 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-SO-05, PRT-05, PRT-06 i PRT-07 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

Decret 336/1995, de 28 de desembre, per el que es regula el Servei 
Ocupacional d'Inserció en els Centres Ocupacionals per a persones amb 
disminució. 

Ordre 28/07/1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d'agost, 
pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb 
disminució. 

Decret 279/1987, de 27 d’agost, per el que es regulen els Centres 
Ocupacionals per a Disminuïts. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Departament de Benestar i família, Departament de Treball, Acció Social 
i Famílies, Ajuntaments del territori, Consells Comarcals, entitats o recursos 
de lleure, IES, Centres d’Educació Especial. 

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 Menjador 
 Servei de Lleure 

SERVEI SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)  

UBICACIÓ El Vendrell, Calafell, Valls, Tarragona, Torredembarra 

BENEFICIARIS/ES Persones amb discapacitat intel·lectual 

01.02 
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SERVEI Servei Prelaboral  

UBICACIÓ El Vendrell, Valls, Tarragona, Torredembarra 

BENEFICIARIS/ES Persones amb Trastorn Mental Sever 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
El Servei Prelaboral s'adreça a persones adultes amb algun dels 
diagnòstics inclosos en la definició dels Trastorns Mentals Severs (TMS), 
estabilitzades i compensades de la seva malaltia.  

REQUISITS D’ACCÉS 

 Estar en edat laboral 
 Tenir diagnòstic mèdic de trastorn mental greu 
 Estar en situació clínica compensada 
 Estar vinculat a la Xarxa de Salut Mental 
 Tenir suficient autonomia per treballar i adquirits hàbits i 

capacitats laborals. 

OBJECTIUS DEL SERVEI 
Capacitar i habilitar la persona amb trastorn mental sever per iniciar un 
itinerari d'inserció laboral per tal d'aconseguir la seva integració social i 
laboral.   

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürn 

 

PREU DEL SERVEI Subvencionat/Pagament privat. 

DOCUMENTACIÓ 
 Dictamen d’adequació del servei emès pel CAD 
 Contracte d’Assistència 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-SO-09, PRT-05, PRT-06 i PRT-26 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Ordre  BSF/176/2015, de 4 de juny, del servei prelaboral per a persones 
amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social. 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis Socials municipals, 
Consells Comarcals, centres de salut mental i sociosanitaris.  

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 Centre Especial de Treball 
 Servei d’Esport i Lleure 
 Menjador 
 SIL 

 

01.03 
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SERVEI Centre Especial de Treball  

UBICACIÓ El Vendrell, Valls, Tarragona, Torredembarra 

BENEFICIARIS/ES Persones amb discapacitat intel·lectual i física i/o trastorn mental 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Els Centres Especials de Treball proporcionen una ocupació adaptada a 
les necessitats de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, amb 
dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Es desenvolupen diverses 
activitats productives que possibiliten a la persona treballadora triar en 
quina participar, tot facilitant la seva formació continuada, i promovent 
la seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat.  

REQUISITS D’ACCÉS 
 Disposar de certificat de discapacitat  
 Tenir capacitats per a desenvolupar un treball productiu.  
 Estar en edat laboral. 

OBJECTIUS DEL SERVEI 

 Assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis 
d’ajustament personal i social que requereix el personal amb 
discapacitat. 

 Integrar a persones amb discapacitat i trastorn mental en el règim 
de treball ordinari.   

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürna 

 

PREU DEL SERVEI Gratuït. 

DOCUMENTACIÓ 
 Certificat de discapacitat i/o malaltia mental 
 Valoració laboral de l’ICASS 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-CET-06, SG-CET-07, SG-CET-08 i PRT-12 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social.  

Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora i el creixement de 
l'ocupació. 

Reial Decret-Llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de 
l’ocupació.  

Reial Decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de 
recolzament a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament 
personal i social dels CET.  

Reial decret 427/1999, de 12 de març, pel qual es modifica el Reial decret 
1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter 
especial dels minusvàlids que treballen als centres especials d'ocupació. 

Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 
dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13/1982, 
de 7 d'abril, d'Integració Social del Minusvàlid. 
 

 

01.04 
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Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral 
de caràcter especial dels minusvàlids que treballin als centres especials 
d'ocupació. 

Reial Decret 1451/1983, d’11 de maig, pel qual es regulen l’ocupació 
selectiva i les mesures de foment de l’ocupació de treballadors amb 
discapacitat.  

COORDINACIÓ EXTERNA 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis Socials municipals, 
Consells Comarcals, centres de salut mental i sociosanitaris, etc.  

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 USAP 
 Menjador 
 Servei de Lleure i Esport 

 
 

 

 

 



 

CARTA DE SERVEIS 

FUNDACIÓ STA. TERESA X FUNDACIÓ GINAC X FUNDACIÓ ONADA X 

 

FUNDALIS  Pàg. 9 / 22 

 

SERVEI Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)  

UBICACIÓ El Vendrell, Valls, Torredembarra, Tarragona 

BENEFICIARIS/ES Persones amb discapacitat intel·lectual i física i/o trastorn mental 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
Servei que garanteix una atenció de qualitat i un desenvolupament a 
nivell personal i social de cadascun del treballadors del Centres Especials 
de Treball.  

REQUISITS D’ACCÉS  Treballar al Centre Especial de Treball. 

OBJECTIUS DEL SERVEI 
Ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors i 
treballadores amb discapacitat dels esmentats centres tenen en el 
procés d’incorporació a un lloc de treball.   

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürna 

 

PREU DEL SERVEI Gratuït. 

DOCUMENTACIÓ 
 Certificat de discapacitat i/o malaltia mental 
 Valoració laboral de l’ICASS 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-SO-03 i PRT-12 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social. 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Reial Decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de 
recolzament a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament 
personal i social dels CET.  

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 
dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13/1982, 
de 7 d'abril, d'Integració Social del Minusvàlid. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis Socials municipals, 
Consells Comarcals, centres de salut mental i sociosanitaris, etc.  

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 Servei de Lleure i Esport 
 Menjador 

 

01.05 
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SERVEI Llars-residències  

UBICACIÓ El Vendrell, Valls 

BENEFICIARIS/ES Persones amb discapacitat intel·lectual 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Habitatge que ofereix els suports necessaris per tal que les persones 
puguin desenvolupar-se amb autonomia i qualitat de vida. Són petits 
nuclis de convivència, ubicats en l’entorn urbà per potenciar la 
integració en la comunitat. 

REQUISITS D’ACCÉS 
 Discapacitat intel·lectual 
 Ser major d’edat 
 Tenir orientació residencial 

OBJECTIUS DEL SERVEI 

 Potenciar l’autonomia de la persona amb discapacitat i/o 
trastorn mental 

 Millorar la seva qualitat de vida 
 Fomentar la convivència  
 Desenvolupar i potenciar aquelles activitats vinculades tant a la 

llar com a la comunitat. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Complementària a serveis diürns / caps de setmana / vacances 

 

PREU DEL SERVEI Copagament / subvenció / places privades 

DOCUMENTACIÓ 
 Certificat de discapacitat  
 Valoració del nivell de suport residencial 
 Valoració segons la Llei de la Dependència 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-SO-04, PRT-05, PRT-06, PRT-07, PRT-14, PRT-31 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Ordre ASC/433/2007, 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris 
per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a 
l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les persones en situació de dependència. 

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a 
persones amb discapacitat. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

Ordre 13/07/1990, de regulació dels serveis socials públics d’acolliment 
residencial destinats a l’atenció de persones amb disminució i que es 
presten a establiments de l’ICASS. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Departament de Treball, Acció Social i Família, Ajuntaments del territori, 
Consells Comarcals, entitats o recursos socials i de lleure, etc. 

01.06 
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SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 Àpat al menjador comunitari dels serveis de dia 
 Servei de desplaçament superior a 5 km 
 Acompanyaments mèdics 
 Acompanyaments a gestions i visites 
 Vetlles hospitalàries o d'altres vetlles 
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SERVEI Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (SSAPLL)  

UBICACIÓ El Vendrell, Valls, Alcover, Torredembarra, Tarragona 

BENEFICIARIS/ES Persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Servei que facilita l’accés de la persona a una vida més independent, en 
el seu domicili habitual, o en grups de fins a 4 persones, tot oferint suports 
flexibles i dinàmics que s’ajustin a les necessitats i expectatives de la 
persona en cada moment. 

REQUISITS D’ACCÉS 

 Tenir discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental 
 Grau de discapacitat igual o superior al 33% 
 Entre 18 i 65 anys 
 Altres, variables en funció de cada convocatòria anual 

OBJECTIUS DEL SERVEI 

 Potenciar l’autonomia de la persona amb discapacitat i/o 
trastorn mental 

 Millorar la seva qualitat de vida 
 Fomentar la convivència  
 Desenvolupar i potenciar aquelles activitats vinculades tant a la 

llar com a la comunitat.  

TEMPORALITAT DEL SERVEI 24 h 

 

PREU DEL SERVEI Subvencionat / Privat 

DOCUMENTACIÓ 
 Certificat de discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental 
 Valoració del servei pel Departament de Treball, Acció Social i 

Família 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-SO-04, PRT-05, PRT-06, PRT-07, PRT-19 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Ordre BES/6/2012, de 10 de gener, per la qual s’estableix el Programa de 
suport a l’autonomia en la pròpia llar. 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Ordre ASC/433/2007, 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris 
per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a 
l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les persones en situació de dependència. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Departament de Treball, Acció Social i Família, Serveis Socials municipals, 
Consells Comarcals, centres de salut mental i sociosanitaris, etc.  

SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 Acompanyaments mèdics 
 Servei de lleure i esport 

01.07 



 

CARTA DE SERVEIS 

FUNDACIÓ STA. TERESA X FUNDACIÓ GINAC X FUNDACIÓ ONADA X 

 

FUNDALIS  Pàg. 13 / 22 

 

SERVEI Servei d’Ajuda a Domicili                                                                     

UBICACIÓ El Vendrell, Calafell, Tarragona, Torredembarra i Valls. 

BENEFICIARIS/ES Persones i famílies d’edat avançada i/o discapacitat 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la 
llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, 
ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats 
de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia 
personal. El servei d'ajuda a domicili podrà complementar-se amb altres 
modalitats d'atenció. 

REQUISITS D’ACCÉS 
 Persones i famílies d’edat avançada i/o discapacitat 

 Acreditació de la dependència 

OBJECTIUS DEL SERVEI 
Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant 
la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en 
el seu propi entorn familiar i sociocomunitari. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Complementària a serveis diürns / caps de setmana / vacances 

 

PREU DEL SERVEI Subvencionat / Privat 

DOCUMENTACIÓ 

Si el servei és subvencionat:  
 Certificat de discapacitat i/o trastorn mental, si s’escau 
 Valoració del servei pel Departament de Treball, Acció Social i 

Família 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

En tràmit 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya).  
Ordre ASC/433/2007, 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris 
per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a 
l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD).  
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i  
Atenció a les persones en situació de dependència. 
Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària. 
Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de  

serveis socials. 

 

COORDINACIÓ EXTERNA Departament de Treball, Acció Social i Família, Serveis Socials municipals,  
Consells Comarcals, centres de salut mental i sociosanitaris, etc. 

SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 Servei de lleure i esport 
 Acompanyaments mèdics 

 

  

01.08 
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FUNDACIÓ STA. TERESA X FUNDACIÓ GINAC X FUNDACIÓ ONADA X 
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SERVEI Servei Respir  

UBICACIÓ El Vendrell – Valls 

BENEFICIARIS/ES Persones amb discapacitat intel·lectual 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
El servei de Respir facilita a les persones amb discapacitat i les seves 
famílies estades temporals en serveis residencials.  

REQUISITS D’ACCÉS 
 Discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental 
 Ser major d’edat 
 Participar en altres serveis de l’entitat 

OBJECTIUS DEL SERVEI 

 Millorar la qualitat de vida de les famílies que tinguin algun 
membre amb discapacitat intel·lectual, oferint-los l’oportunitat 
de descansar de la seva tasca com a cuidadors 

 Obrir a la persona amb discapacitat intel·lectual noves 
oportunitats d’interacció, ampliant el ventall de relacions i 
activitats a realitzar.  

 Facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.  

TEMPORALITAT DEL SERVEI Complementària a serveis diürns / caps de setmana / vacances  

 

PREU DEL SERVEI Servei privat, segons estades 

DOCUMENTACIÓ 
 Certificat de discapacitat 
 Contracte d’Assistència 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-SO-04, PRT-05, PRT-06, PRT-07, PRT-14 i PRT-31 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Ordre ASC/433/2007, 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris 
per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a 
l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les persones en situació de dependència. 

Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a 
persones amb discapacitat. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

Ordre 13/07/1990, de regulació dels serveis socials públics d’acolliment 
residencial destinats a l’atenció de persones amb disminució i que es 
presten a establiments de l’ICASS.  

COORDINACIÓ EXTERNA - 

SERVEIS COMPLEMENTARIS Servei de lleure i esport 
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FUNDACIÓ STA. TERESA X FUNDACIÓ GINAC X FUNDACIÓ ONADA X 
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SERVEI Serveis d’Intermediació Laboral  

UBICACIÓ El Vendrell, Calafell, l’Arboç, Valls, Torredembarra i Tarragona 

BENEFICIARIS/ES 
Persones amb discapacitat, trastorn mental i/o en risc d’exclusió social i 
laboral. 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
El Servei d’Intermediació Laboral (SIL) orienta, acompanya i dóna suport a 
les persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social en el seu procés 
d’inserció laboral.  

REQUISITS D’ACCÉS 
 Disposar del certificat de discapacitat o pertànyer a un col·lectiu 

amb especials dificultats d’inserció laboral.  
 Estar en recerca activa de feina.  

OBJECTIUS DEL SERVEI 

 Afavorir la integració laboral de les persones ateses. 
 Oferir l'assessorament i el seguiment individual necessari, per tal 

d'aconseguir una inserció satisfactòria al mercat laboral ordinari. 
 Informar a les empreses del territori sobre les condicions de 

contractació de persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió 
social i laboral.  

 Acompanyar a les empreses en els processos d’inclusió laboral. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürna 

 

PREU DEL SERVEI Gratuït.  

DOCUMENTACIÓ Documentació relativa a la recerca de feina.  

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

PRT-22 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social.  

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

COORDINACIÓ EXTERNA 

Serveis d’Ocupació Municipals (L’Eina, Calafell Ocupació, SOM Arboç, 
Valls Genera, Servei d’Ocupació Municipal de Torredembarra, Servei 
Municipal d’Ocupació de Salou i Servei Municipal d’Ocupació 
d’Alcover).  
Programa INCORPORA de l’Obra Social la Caixa.   

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 Centre de Formació Ocupacional 
 Escola de Turisme del Baix Penedès 
 Servei de Lleure i Esport 
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FUNDACIÓ STA. TERESA X FUNDACIÓ GINAC X FUNDACIÓ ONADA X 
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SERVEI Centre de Formació Ocupacional (CFO)  

UBICACIÓ El Vendrell, Valls, Tarragona, Torredembarra, Salou 

BENEFICIARIS/ES Persones que vulguin millorar la seva qualificació professional. 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
Ofereix formació laboral mitjançant programes formatius que pretenen 
millorar la qualificació professional o l’assoliment de competències 
professionals.   

REQUISITS D’ACCÉS 
 Estar en edat laboral. 
 Altres requisits en funció de l’acció formativa. 

OBJECTIUS DEL SERVEI 
 Capacitar a l’alumnat i afavorir la seva integració laboral. 
 Millorar la formació i la qualificació dels professionals. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Segons calendari de cada acció. 

 

PREU DEL SERVEI En funció de cada acció.  

DOCUMENTACIÓ  Variable en funció del tipus de formació a impartir.  

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

PRT-02 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social. 

TRI/212/2005, de 27 d’abril, reguladora dels programes de millora de la 
qualificació professional. 

COORDINACIÓ EXTERNA Serveis d’Ocupació Municipals, Departament d’Ensenyament.  

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 SIL 
 Servei de Lleure i Esport 
 Menjador 
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FUNDACIÓ STA. TERESA x FUNDACIÓ GINAC  FUNDACIÓ ONADA  

 

FUNDALIS  Pàg. 16 / 22 

 

SERVEI Escola de Turisme del Baix Penedès (ETBP)  

UBICACIÓ El Vendrell 

BENEFICIARIS/ES Persones que vulguin millorar la seva qualificació professional. 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
Ofereix formació especialitzada en el sector del, que facilita la inserció 
laboral o el retorn a la formació reglada.  

REQUISITS D’ACCÉS 
 Estar en recerca activa de feina.  
 Estar en edat laboral. 
 Altres requisits en funció de l’acció formativa.  

OBJECTIUS DEL SERVEI 

 Capacitar a l’alumnat i afavorir la seva integració laboral. 
 Oferir l'assessorament i el seguiment individual necessari, per tal 

d'aconseguir una inserció satisfactòria al mercat laboral ordinari. 
 Informar a les empreses del territori sobre les condicions de 

contractació de persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió 
social i laboral.  

 Acompanyar a les empreses en els processos d’inclusió laboral. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Segons calendari de l’acció formativa.  

 

PREU DEL SERVEI En funció de cada acció.  

DOCUMENTACIÓ Variable en funció del tipus de formació a impartir.   

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

PRT20 i PRT-21 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social. 

TRI/212/2005, de 27 d’abril, reguladora dels programes de millora de la 
qualificació professional. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Serveis d’Ocupació Municipals, IES de la comarca del Baix Penedès, 
Justícia juvenil.  

SERVEIS COMPLEMENTARIS Servei de Lleure i Esport.  
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SERVEI Centre de Dia  

UBICACIÓ El Vendrell, Calafell 

BENEFICIARIS/ES Gent gran 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
Són serveis d'acolliment diürn, adreçats a persones grans amb necessitats 
de suport en la vida diària. 

REQUISITS D’ACCÉS  Tenir més de 65 anys, en general. 

OBJECTIUS DEL SERVEI 

Complementar l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius 
d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i 
social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les 
millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les 
persones grans dependents. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürna 

 

PREU DEL SERVEI Concertat / Places privades 

DOCUMENTACIÓ Segons normativa 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-SO-11 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Ordre ASC/433/2007, 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris 
per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a 
l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les persones en situació de dependència. 

DECRET 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d'acolliment 
diürn de centres de dia per a gent gran. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Departament de Treball, Afers Socials i Família, Ajuntaments del territori, 
Consells Comarcals, entitats o recursos de l’entorn, etc. 

 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 Podòleg 
 Perruqueria 
 Menjador 
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SERVEI Centre Obert  

UBICACIÓ Calafell i Segur de Calafell 

BENEFICIARIS/ES Infància 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
El Centre Obert és un servei d’acció socioeducativa adreçat a nens i 
nenes amb edats compreses entre els 3 i els 8 anys, que viuen o han viscut 
en situació d’exclusió social.  

REQUISITS D’ACCÉS 

 Tenir entre 3 i 8 anys 
 Estar derivat des de Serveis Socials d’Atenció Primària, equips 

d’assessorament psicopedagògic, l’escola o per demanda de la 
pròpia família amb posterior valoració dels professionals del servei.  

OBJECTIUS DEL SERVEI 

- Potenciar el desenvolupament personal i la integració social.  
- Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc.  
- Compensar els dèficits socioeducatius del nen/a.  
- Ajudar a l’adquisició d'aprenentatges.  

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürn. Tardes, d’octubre a juny, de 17:00 h a 19:00 h.  

 

PREU DEL SERVEI Gratuït 

DOCUMENTACIÓ 
Fotocopia DNI pares o tutors legals, targeta sanitària i llibre de vacunes 
del nen/a. 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

- 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 
LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència. 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

COORDINACIÓ EXTERNA Serveis socials municipals, centres educatius.  

SERVEIS COMPLEMENTARIS Activitats d’estiu 
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FUNDACIÓ STA. TERESA x FUNDACIÓ GINAC x FUNDACIÓ ONADA  

 

FUNDALIS  Pàg. 19 / 22 

 

SERVEI Servei de Lleure i esport  

UBICACIÓ El Vendrell, Valls 

BENEFICIARIS/ES Persones amb discapacitat i/o trastorn mental 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
Servei que ofereix una sèrie d’activitats lúdiques, culturals i esportives, així 
com creatives, de participació, de comunicació i d’integració als 
esdeveniments col·lectius, excursions i estades de vacances.     

REQUISITS D’ACCÉS Persones amb discapacitat i/o trastorn mental 

OBJECTIUS DEL SERVEI 

 Fomentar la pràctica esportiva com a font de salut i benestar, així 
com la seva participació en activitats d'oci i temps lliure. 

 Afavorir la normalització i l'ús de les instal·lacions esportives, 
lúdiques i culturals. 

 Facilitar informació sobre l'oferta d'activitats esportives i de lleure, 
així com de recursos de turisme adaptat (transport, allotjament, 
cases de colònies…). 

 Aportar eines i recursos per fomentar la inclusió de les persones 
amb discapacitat i/o trastorn mental a l'esport i les activitats d'oci 
i temps lliure. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürna – Cap de setmana – períodes vacacionals 

 

PREU DEL SERVEI En funció de les activitats 

DOCUMENTACIÓ La necessària en funció de cada activitat 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

SG-SO-07 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social. 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

Decret 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport. 

Decret 284/1996 de 23 de juliol, de Desplegament del sistema català de 
serveis socials. 

COORDINACIÓ EXTERNA Tot tipus d’entitats socials, esportives  i culturals de cada comarca 

SERVEIS COMPLEMENTARIS - 
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SERVEI Casal d’Estiu  

UBICACIÓ El Vendrell 

BENEFICIARIS/ES Infància i joventut 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
Es tracta d’un servei d’activitats d’estiu creat originalment per als fills i filles 
dels treballadors de l’entitat, actualment obert a tothom.         

REQUISITS D’ACCÉS Cursar entre P3 i 6è de Primària. 

OBJECTIUS DEL SERVEI 
 Fomentar la inclusivitat, la igualtat, els valors i el coneixement a partir 

del joc i el lleure. 
 Facilitar la conciliació laboral de treball. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürna, en període de vacances escolars. 

 

PREU DEL SERVEI En funció de la modalitat  

DOCUMENTACIÓ 

 Full d’inscripció 
 Fotocòpia DNI del pare/mare/tutor 
 Llibre de vacunacions  
 Fotocòpia de la Targeta sanitària 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

- 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en 
les quals participen menors de 18 anys. 

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Empresa proveïdora de serveis / Consell Comarcal / Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.  

SERVEIS COMPLEMENTARIS Menjador  
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SERVEI Menjador Social  

UBICACIÓ El Vendrell, Calafell i Tarragona 

BENEFICIARIS/ES Persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social i laboral. 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
El servei de Menjador Social proporciona l’àpat de dinar a les persones 
amb greus necessitats socials que requereixen ajuda per a la seva 
subsistència.  

REQUISITS D’ACCÉS 
Persones derivades dels Serveis Socials dels Ajuntaments del Vendrell, 
Calafell i Tarragona. 

OBJECTIUS DEL SERVEI Assegurar l’alimentació bàsica. 

TEMPORALITAT DEL SERVEI Diürna – Migdies  

 

PREU DEL SERVEI Gratuït  

DOCUMENTACIÓ 

 Llistat mensual de persones derivades dels Serveis Socials 
municipals. 

 Informe mèdic en els casos d’al·lèrgies, intoleràncies o malalties 
que requereixin una dieta alimentària, o pauta d’intervenció, 
concreta. 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

- 

 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011 (prorrogada pels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària. 

COORDINACIÓ EXTERNA Serveis Socials Municipals 

SERVEIS COMPLEMENTARIS - 
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SERVEI 
Servei de Residència o Pisos per a joves  
vinculats a Programes d’Inserció Laboral 

UBICACIÓ Valls  

BENEFICIARIS/ES 
Joves menors d'edat (16 a 18) tutelats/ades per l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i per majors d'edat (18 a 20) extutelats/ades.  

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
Servei social residencial per a persones treballadores menors d'edat (de 16 
a 18 anys) tutelades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i per 
persones majors d'edat (de 18 a 20 anys) extutelades. 

OBJECTE  
Donar resposta a situacions i necessitats assistencials, educatives i laborals 
que requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral dels joves 
tutelats i extutelats, així com preparar-se per un itinerari d’integració social. 

REQUISITS D’ACCÉS 
Persones joves en edat laboral, tutelades o extutelades per la Generalitat 
de Catalunya. 
Disposar del Dictamen d’adequació al servei emès per la DGAIA.  

FUNCIONS / OBJECTIUS 
DEL SERVEI 

Proporcionar als menors d'edat tutelats la cobertura inherent a l'exercici de 
la guarda i educació. Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció laboral. 
Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals d'altres 
sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que 
actuen en l'àmbit dels serveis especialitzats. Les altres funcions establertes 
per l'ordenament jurídic vigent. 

FORMA DE PRESTACIÓ I 
TEMPORALITAT DEL SERVEI 

Servei especialitzat en establiment residencial 
Temporal, fins aconseguir objectiu inserció laboral o complir 20 anys 

PREU DEL SERVEI Gratuït per les persones usuàries 

DOCUMENTACIÓ 
 Dictamen d’adequació al servei emès per la DGAIA. 
 Contracte de compromís de participació activa en el Projecte. 
 Projecte d’Autonomia Individualitzat (PAI) 

PROTOCOLS INTERNS DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 Protocol d’Ingrés. 
 Normativa Interna de funcionament. 

RATIOS DE PROFESSIONAL 
 Un/a director/a responsable 
 Un/a educador/a per cada 8 usuaris/àries 

ESTÀNDARTS DE QUALITAT 
Els que estableix el Pla de qualitat previst en la llei de serveis socials per 
aquest servei o prestació 

NORMATIVA 
RELACIONADA 

Els articles 105 i següents de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l'adolescència i art. 4 del Decret 2/1997, de 7 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors 
desemparats i de l'adopció. 

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis 
socials. 

La resta de requisits establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

COORDINACIÓ EXTERNA 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Ajuntaments del territori, 
Consells Comarcals, Entitats d’atenció a joves tutelats, Entitats i Recursos 
formatius, culturals, de Lleure i d’esport. 

SERVEIS 
COMPLEMENTARIS 

Serveis d’Intermediació i d’Integració Laboral, Serveis Formatius, Creació 
d’Ocupació i Programa de Voluntariat. 
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La present cartera de serveis socials ha estat elaborada per FUNDALIS, durant el quart trimestre de l’any 2017, en base 
a tota la informació facilitada per les organitzacions que en formen part. 

 

 

Ha estat lliurat a les entitats de Fundalis durant el mes de desembre de 2017: 

FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA 

FUNDACIÓ PRIVADA GINAC 

FUNDACIÓ PRIVADA ONADA 
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