L’atenció a les persones grans o en situació de dependència sovint requereix
professionals de Serveis d’Atenció Domiciliaria (SAD):
Servei que consisteix en un 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, d'integració social o manca d'autonomia personal.
Amb aquest servei es pretén promoure una millor qualitat de vida de les persones que requereixen l’atenció, potenciar la seva autonomia personal i garantir
unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Servei Atenció Domiciliària

SAD—2021

Serveis gratuïts de la Fundació Privada Integramenet:
Capacitació laboral d’auxiliars de la llar.
Orientar les famílies a definir els serveis d’ajuda a domicili.
Posar en contacte treballadores amb famílies demandants de SAD.
Vetllar per unes condicions de treball dignes.

IMPORTANT
La contractació de les treballadores és responsabilitat única de la
família contractant.
La Fundació Integramenet no podrà actuar sobre les relacions que
s’estableixen en els domicilis particulars.
Empreses SAD a Barcelona
FUNDACIÓ IPSS
C/ Laforja 67 4º-2ª
Tel.: 93 202 16 16

CUIDEO
c/ Dos de Maig, 202
Tel.: 93 552 00 21

ASSIS TEAM
C/ Corts 18-20
Tel.: 93 455 55 18

JOYNERS
C/ Llacuna, 162
Tel.: 93 510 48 69

AKASA SERVEIS
C/ Madrazo, 155
Tel.: 93 454 05 29

Portals web:
www.cronoshare.com
www.cuidum.com
www.nidmi.es
www.milanuncios.com
www.familiafacil.es

Qui som?
Som una entitat sense ànim de lucre que atén, de manera subsidiària, necessitats
socials insuficientment ateses.
Treballem per construir una societat més justa i cohesionada posant-nos al servei de
les persones més vulnerables o necessitades i volem contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania amb qui ens relacionem.
FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRAMENET
Plaça de les Cultures, 6, local 7
08923 Santa Coloma de Gramenet. Barcelona
TEL 93 466 84 08 / 618 730 654
Tècniques: Fina Gerez // Laia Cuadro
fina.gerez@integramenet.org // laia.cuadro@integramenet.org
www.integramenet.org
@Integramenet

Hores Setmana

Salari Net Mes (€)*

Informació Bàsica

Quota Seg Soc
treballador
+ ocupador
28,50% (€)

Cost total

15

394,00 €

141,16 €

535,16 €

20

526,00 €

181,07 €

707,07 €

25

659,00 €

221,26 €

880,26 €

30

790,00 €

261,18 €

1.051,18 €

35

920,00 €

312,69 €

1.232,69 €

40

1.057,00 €

326,69 €

1.383,69 €

Interna

1.175,00 €

440,09 €

1.615,09 €

Caps setmana (36H)

484,00 €

181,07 €

665,07 €

Caps setmana (48H)

570,00 €

181,07 €

751,07 €

5 Nits (companyia)

554,00 €

181,07 €

735,07 €

6 Nits (companyia)

613,00 €

181,07 €

794,07 €








Els imports de la taula són els sous d’empleades de la llar i la cura 2021.



Important: Respectar el calendari de festes generals i locals de Catalunya.

Es garanteix com a mínim, el Salari Mínim Interprofessional.
Els salaris de la taula contemplen 12 pagues (s'incorporen pagues extres prorratejades).
Vacances: 30 dies naturals per any treballat.
Cada mes de treball es generen 2,5 dies de vacances.
El treball d'interna contempla els següents períodes de descans:
- 2 hores diàries que permeten sortir fora del domicili.
- 36 hores seguides de descans setmanal (per regla general: de 9.00h de dissabte a
21.00h del diumenge).

Xarxa de Treball de la Llar Just (XTLLJ)
Integramenet pertany a la XTLLJ, que es dedica a la professionalització i millora de les condicions laborals del sector del treball de la llar i tasques de cura al domicili. La xarxa treballa per fer
incidència directa en el mercat, orientada a aconseguir estratègies i eines comunes que facilitin
una contractació justa. Igualment per la formació, assessorament i apoderament tant de les
treballadores i treballadors com de les famílies, a través de l'acció coordinada de les entitats
membres. I per últim, fer Accions de participació i incidència pública per fer arribar a la societat
i a les administracions la necessitat de treballar per a la professionalització i millora de les condicions del sector. Per més informació i recursos: http://treballdelallarjust.org/es/.

Sobre el treball de la cura
Hores Setmana
1 cap setmana (36 hores): 120€
1 cap setmana (48hores): 150 €
1 nit no festiva (De 22.00H - 8.00H) Només companyia: 60 €
1 nit no festiva (De 22.00H - 8.00H) Dormint a estones: 90 €
1 nit festiva (De 22.00H - 8.00H) Només companyia: 100 €
1 nit festiva (De 22.00H - 8.00H) Dormint a estones: 130 €
1 dia no festiu:
1 dia festiu:

60 € (8hores)
70 € (8hores)

75 € (10hores)
85 € (10hores)

90€ (12 hores)
100€ (12 hores)

Menys de 15 hores a la setmana: 11€/h

El treball de la cura engloba diferents tasques, com tenir cura de la llar, la cura i atenció dels membres de
l’àmbit familiar i d’altres treballs que es desenvolupen com a part del conjunt de tasques domèstiques:
Atenció personal: enllitar i llevar (inclou vestir i canvi de roba/esmorzar i sopar). Recolzament en la higiene i cura personal (inclòs canvis de bolquers si en porta, recollir i deixar nét el WC). Canvis posturals, mobilització de la persona i manteniment físic. Cura de la salut (administració de la medicació, realització de
petites cures d’acord amb les preinscripcions mèdiques...). Suport en els desplaçaments. Suport en la recuperació o adquisició d’hàbits. Atenció a les necessitats afectives i socials. Companyia, tant al domicili com a
l’exterior per evitar situacions de solitud i aïllament i suport en les relacions socials.
Acompanyament fora de la llar: en activitats de caràcter educatiu, terapèutic o social, així com la realització de diverses gestions com visites mèdiques, tramitació de documents, compres domèstiques i/o altres.
Cuina: planificació i preparació de menús segons els requisits de salut i nutrició indicats pels especialistes.
Ajuda en la ingesta d’aliments a les persones que ho requereixin.
Neteja de la Llar: neteja d’espais i mobiliari. Neteja de vaixella. Neteja de la roba. Planxat. Ordre general
de la llar. Maneig d’aparells electrodomèstics. Atendre al subministrament dels productes de neteja.
Altres: realització d’activitats d’estimulació física i cognitiva. Escolta activa i detecció de possibles dificultats latents. Altres tasques domèstiques per a les que la persona atesa es vegi incapacitada (pactades amb
la família).

