
Ajuntament de Sallent

SALLENT

SAED
SERVEI 
D’ATENCIÓ A 
L’ENTORN 
DOMICILIARI

Atenció a les persones 
i a l’entorn de la llar

93 837 02 00
ssocials@sallent.cat

Horari d’atenció telefònica:
Matins: de dilluns a 
divendres, de 7:30h a 14:45 h. 
Tarda de dimarts; de 17h a 20h 

SALLENT ESTÀ AMB TU, SI NECESSITES AJUDA A 
CASA POTS COMPTAR AMB NOSALTRES.

L’AJUNTAMENT DE SALLENT ES COMPROMET A 
PRESTAR UN SERVEI DE QUALITAT CENTRAT EN LA 

PERSONA I A L’ENTORN DE LA LLAR.

SE

RVEI D'ATENCIÓ A

L'ENTORN DOMICILIARI



És un conjunt organitzat i coordinat de funcions 
assistencials, educatives, preventives i socialitzadores, 

que es realitzen en el domicili de l’usuari per 
professionals qualificats, amb la finalitat de prestar 

suport personal i social, atenció i ajuda a persones o 
famílies en situació de manca d’autonomia personal, 

dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques 
familiars especials, tan a nivell personal com destinat 

al seu entorn domiciliari.

Persones i/o famílies amb dificultats per realitzar les activitats bàsiques de la 
vida diària que: 

Viuen soles i no tenen suport sociofamiliar permanent per atendre 
les seves necessitats bàsiques. 

Viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les 
seves necessitats bàsiques, o els hi cal un suport. 

Persones i famílies amb necessitats assistencials, gent gran, 
persones amb dependència, infants.

Servei d’ajut a domicili per a gent gran, persones amb dependència o persones amb 
necessitats assistencials; Suport a la higiene i cura personal, ajudar a llevar-se, 
vestir-se, suport en l’alimentació, acompanyaments al metge.

Servei d’ajut a domicili per a infància i famílies.

Servei d’Auxiliar de la llar; neteja de la llar, realitzar compres domèstiques, 
acompanyaments fora de la llar.

Servei de Teleassistència.

Servei d’àpats a domicili; preparació d’àpats 
o subministrament d’àpats a domicili.

Servei de Bugaderia.

Servei d’ajudes tècniques. 

Arranjament d’habitatges.

Grups de suport emocional i ajuda mútua.

Tallers d’estimulació cognitiva.

Per rebre el Servei d’Atenció a l’entorn Domiciliari cal sempre una valoració professional 
del departament de Benestar Social que faci l’estudi personalitzat i activi la realització 
del servei.

Per demanar informació o sol·licitar algun d’aquests serveis 
demani una cita amb un/a professional del servei mitjançant 
l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà trucant al telèfon de 
l’Ajuntament 93 837 02 00 o enviant un correu electrònic a 
ssocials@sallent.cat

QUINS SERVEIS OFEREIX?

COM ES SOL·LICITA? 

QUÈ ÉS?

A QUI S’ADREÇA?


