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1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

 

1.1) Introducció al marc legal 

El Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d'assistència i serveis 
socials, té per objecte: "ordenar, estructurar, promoure i garantir el dret a un sistema 
de serveis socials de responsabilitat pública en l'àmbit territorial de Catalunya" (art. 1). 

Aquest Decret legislatiu estructura funcionalment el Sistema català de serveis socials, 
en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials especialitzats (art. 9). 

Els serveis socials d'atenció primària constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema 
català de serveis socials i conformen el primer nivell d'atenció de la xarxa bàsica de 
responsabilitat pública. 

En aquest nivell d'atenció s'han de prestar, com a mínim, els serveis següents: 

• Serveis bàsics d'atenció social primària. 

• Serveis d'atenció domiciliària. 

• Serveis residencials d'estada limitada. 

• Serveis de menjador. 

• Serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària. 

• Serveis de centres oberts per a infants i adolescents. 

L'àmbit territorial d'intervenció dels serveis d'atenció primària és l'àrea bàsica. Cada 
àrea bàsica de serveis socials és formada per un municipi de més de 20.000 habitants 
o pel conjunt de municipis fins a 20.000 habitants que s'integren en una comarca. 

L'administració gestora és única en cada àrea bàsica, la qual haurà de comptar amb 
recursos suficients per a prestar la totalitat dels serveis propis d'aquest primer nivell 
d'atenció, ja siguin gestionats directament o per mitjà de les altres fórmules legalment 
establertes. 

En els municipis de població superior als 20.000 habitants, l'administració competent 
és l'ajuntament respectiu. 

En el conjunt de municipis de població inferior als 20.000 habitants, agrupats per 
comarques, l'administració competent és el consell comarcal respectiu. 

El Decret 284/96, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials, 
respon al mandat establert al Decret legislatiu 17/1994, de procedir al seu 
desplegament reglamentari, tot i actualitzant les condicions funcionals i la tipologia dels 
serveis i establiments socials. 

L'avantprojecte del III Pla d'actuació social (1997-2001) preveu la regulació dels 
serveis d'atenció primària mitjançant una norma de referència que estableixi els drets i 
deures dels ciutadans, així com les obligacions dels gestors públics i els professionals 
dels serveis socials. 
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Aquesta norma, per exigència del principi d'igualtat, ha de ser general per a totes les 
persones que es trobin a Catalunya, la qual cosa exigeix que sigui el Govern de la 
Generalitat qui la dicti. 

Nogensmenys, la potestat normativa que assisteix els ajuntaments i consells 
comarcals, reconeguda per la legislació de l'Administració local, obliga a respectar i 
només "emmarcar" certs aspectes de la intervenció, que podran ser desenvolupats per 
les administracions locals. 

En conseqüència, es regularan els serveis d'atenció social primària mitjançant un 
reglament marc que atendrà els aspectes següents: 

a) Àmbit personal: destinataris. 
b) Àmbits d'intervenció. 
c) Àmbit material i contingut de les prestacions. 
d) Àmbit territorial. 
e) Àmbit funcional. 
f) Recursos humans. 
g) Fórmules de gestió. 
h) Mecanismes d'inspecció i control. 

1.2) Definició dels serveis bàsics d'atenció social primària 

El Decret 284/96, de Regulació del Sistema català de serveis socials, defineix els 
serveis bàsics d'atenció social primària com: "el conjunt organitzat i coordinat d'accions 
professionals, integrat pel respectiu equip tècnic, que tenen per objecte promoure els 
mecanismes per a conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió". 

El Decret legislatiu 17/94, de 16 de novembre, estableix que els serveis bàsics 
d'atenció social primària constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema català de 
serveis socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i 
social, alhora que permeten propostes de derivació als serveis socials d'atenció 
especialitzada. (article 9.2). 

Així mateix, el Decret 284/96 també estableix que "aquests serveis han de disposar 
d'un equip multiprofessional bàsic format, com a mínim per un diplomat en treball 
social/assistent social i un educador social". 

1.3) Objectius 

Aquesta proposta sobre la qualificació i el perfil professional del personal dels serveis 
bàsics d'atenció social primària es fonamenta, d'una banda, en les aportacions que es 
van efectuar en el Seminari que, sobre aquest tema, es va realitzar el dia 25 de març 
de 1996, amb 17 representants de corporacions locals i tècnics de l'Institut Català 
d'Assistència i Serveis Socials i del Gabinet d'Estudis i Planificació del Departament de 
Benestar Social. Posteriorment, els tècnics del Departament de Benestar Social han 
elaborat aquesta proposta que avui es presenta, amb les aportacions fetes en el seu 
dia pels vocals del Comitè d'experts en formació de recursos humans en l'àmbit dels 
serveis socials. 

El Comitè d'experts en formació de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials, 
amb funcions d'assessorament en la definició de programes de formació dels 
professionals dels serveis socials, ha d'incidir, d'acord amb la definició de funcions de 
cada professional -en aquest cas, les corresponents al/la diplomat/ada en treball 
social/assistent social i l'educador/a dels equips bàsics d'atenció social primària- en la 
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regulació de la seva capacitació professional, per tal d'afavorir la qualitat de l'atenció i 
la garantia dels drets dels ciutadans. 

La regulació de les corresponents capacitacions professionals implica:  

1. Definir el perfil dels professionals que formen els serveis bàsics d'atenció social 
primària a partir de les funcions que han d'exercir. 

2. Proposar, a partir d'aquests perfils, la titulació mínima d'accés i la formació 
específica teoricopràctica per a aquests professionals. 
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2. DEFINICIÓ DE LES FUNCIONS DEL PERSONAL DELS SERVEIS BÀSICS 
D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 
 
 
El desplegament d'aquests equips bàsics, prèviament emmarcat pel Govern de la 
Generalitat mitjançant el Reglament marc d'atenció primària, ha de ser desenvolupat 
per l'administració competent en els diferents àmbits territorials. Aquest desplegament 
ha de servir com a punt de partida per elaborar el pla conjunt d'intervenció dels 
professionals d'aquests serveis i evitar duplicitats de funcions entre tots els 
professionals que componen els serveis d'atenció primària. 

Aquestes recomanacions, que ja van ser formulades l'any 1988 pel Consell assessor 
de Serveis socials d'atenció primària, es troben recollides en l'esmentat Decret 17/94. 

Finalment, és convenient recordar que tota intervenció que efectuen els professionals 
d'aquests serveis implica avaluar, mitjançant la recollida i l'anàlisi de dades, els 
processos iniciats i els resultats de la tasca realitzada. 

Segons el Decret 284/96, de regulació del Sistema català de serveis socials, les 
funcions dels serveis bàsics d'atenció social primària són les següents: 

• Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió. 

• Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea 
territorial corresponent. 

• Informació, orientació i assessorament. 

• Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 

• Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per 
via reglamentària. 

• Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció. 

• Treball social comunitari. 

• Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció 
especialitzada. 

Per tal de delimitar les funcions d'aquests professionals d'una forma més operativa, 
s'han agrupat i definit d'acord amb tres àmbits d'intervenció: 

• Treball individual i familiar. 

• Treball social comunitari. 

• Gestió de serveis.  

Funcions en relació amb el treball individual i familiar 

És l'àmbit de treball social dirigit als individus i llurs famílies per tal de resoldre les 
necessitats socials, personals i/o familiars. 
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Aquest àmbit presenta característiques diferenciades en l'execució de les funcions 
dels dos perfils professionals i, per tant, s'ha estructurat en dos blocs. 

 

Diplomat/ada en treball social/assistent social 

• Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió a partir del treball 
individualitzat i familiar. 

• Recepció i anàlisi de les demandes en l'atenció directa a l'usuari o llurs 
famílies. 

• Informació, orientació i assessorament de les prestacions i recursos socials 
existents per atendre les problemàtiques individuals i familiars concretes. 

• Aplicació i avaluació del tractament de suport individual o familiar a processos 
d'integració social i laboral, als tractaments mèdics i psicològics, a l'educació i 
escolarització dels fills, a les relacions familiars i personals, etc., d'acord amb la 
prèvia elaboració del pla de treball amb l'equip. 

• Tramitació i seguiment, segons la normativa vigent de les prestacions 
individuals i/o familiars a què té dret l'usuari: PIRMI, sol·licitud única de serveis 
per a gent gran gestionats per l'ICASS, ajut a llogaters, etc. Aquesta funció 
implica una coordinació entre els serveis socials del primer nivell (serveis 
públics i privats), així com amb la resta de serveis de benestar (salut, 
ensenyament, etc.) existents en el territori per tal de millorar l'atenció a l'usuari. 

• Tramitació de propostes de derivació a serveis d'atenció especialitzada, d'acord 
amb els altres membres de l'equip, així com el seu seguiment -quan es 
consideri oportú- i el posterior suport als processos d'incorporació social. 

Educador/a social 

• Detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió social dels usuaris i les 
seves famílies, bàsicament des de la intervenció en el medi obert. 

• Recepció i anàlisi de les demandes, des del medi obert i a través d'entitats, 
institucions i altres serveis, de persones i famílies en situació de risc i/o 
dificultat social. 

• Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual i, si 
escau, en coordinació amb altres professionals o serveis del primer nivell. 

• Informació, orientació i assessorament a l'individu i a la seva família, de les 
prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció 
educativa. 

• Aplicació i posterior avaluació del tractament de suport per tal de reforçar el 
component educatiu de la intervenció en qualsevol edat de l'usuari, bàsicament 
amb persones que tenen especials dificultats en el seu procés de socialització. 

• Tramitació i seguiment de les prestacions individuals, segons la normativa 
vigent, d'acord amb els programes en què calgui suport en els processos de 
desenvolupament de les capacitats personals, tot possibilitant la seva inserció 
social en el medi. 
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• Tramitació de propostes de derivació als serveis d'atenció especialitzada, 
d'acord amb la resta de membres de l'equip, així com el seu seguiment, quan 
es consideri oportú, i el posterior suport als processos de reinserció social. 

Funcions en relació amb el treball social comunitari 

És l'àmbit de treball dirigit al conjunt de la població per a resoldre les necessitats 
socials a escala col·lectiva. 
El treball social comunitari necessita la participació conjunta de tots els membres de 
l'equip bàsic d'atenció social primària des del seu vessant professional. 
En el cas concret del/la diplomat/ada en treball social/assistent social i l'educador/a 
social, la seva intervenció conjunta en el treball social comunitari incidirà, 
respectivament, en els vessants educatius i assistencials. 
Dins d'aquesta participació conjunta, cal consensuar quin és el professional que actua 
com a referent per coordinar cada projecte d'intervenció comunitària. 

Educador/a social i diplomat/ada en treball social/assistent social 

• Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió de grups amb 
necessitats d'intervenció social, concretant-les en projectes de prospecció, 
sensibilització i dinamització. 

• Recepció i anàlisi de les demandes provinents d'entitats o de grups veïnals. 

• Promoció, elaboració i seguiment dels projectes d'intervenció comunitària amb 
col·lectius de persones afectades amb les mateixes problemàtiques socials. 

• Informació, orientació i assessorament dels recursos i serveis socials que 
permetin pal·liar les mancances de la comunitat a través de la utilització de 
mitjans de comunicació i estratègies comunicatives. 

• Promoure l'organització i/o animació de la comunitat per aconseguir una millora 
del nivell social, i possibilitar-li la resolució dels problemes per ella mateixa. 

Funcions en relació amb la gestió de serveis 

Els equips d'atenció primària faran una gestió de serveis, entenent per això la 
programació, la coordinació, la supervisió, el seguiment i la valoració de la intervenció 
en els individus que són usuaris dels recursos del primer nivell d'atenció social 
primària. 

Com ja s'ha dit anteriorment, el Decret 284/96 estableix que una de les funcions que 
pertoca als serveis bàsics d'atenció social primària és la gestió dels serveis 
determinats per via reglamentària (serveis d'atenció domiciliària, centres oberts, etc.). 

La gestió de serveis necessita la participació conjunta de tots els membres de l'equip 
bàsic d'atenció social primària des del seu vessant professional: la intervenció del/la 
diplomat/ada en treball social/assistent social i l'educador/a social incidirà, 
respectivament, en els vessants assistencials i educatius. 

També cal consensuar, en aquest cas, quin és el professional que actua com a 
referent per coordinar la gestió dels serveis. 

Així, pel que fa a la gestió dels serveis d'atenció domiciliària, aquesta és assumida 
tradicionalment pels diplomats i diplomades en treball social–assistents/es socials. 
Quan la intervenció en la llar requereix una intervenció educativa, aquesta ha de ser 
duta a terme per l'educador o educadora social. 
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Pel que fa a la gestió dels centres oberts de titularitat pública, aquesta és assumida, si 
escau i segons el tipus de centre, per l'educador o educadora social, que es 
responsabilitzarà, en coordinació amb l'equip propi de cada centre, d'una àrea 
d'actuació i gestió determinada. 

Pel que fa als centres oberts d'iniciativa social, la gestió de serveis serà assumida per 
l'equip d'educadors o educadores d'aquests centres segons les necessitats del pla de 
treball educatiu dels diferents usuaris del centre. Aquests professionals hauran de 
coordinar-se amb els educadors/es de l'equip bàsic d'atenció social primària. 

D'altra banda, els serveis residencials d'estada limitada i els serveis de menjador han 
de ser gestionats indistintament per tots dos professionals de l'equip bàsic d'atenció 
social primària, segons la intervenció a fer i el col•lectiu a qui s'adrecin. 

 

Educador/a social i diplomat en treball social/assistent social 

• Valoració de les necessitats del servei. 

• Coordinació amb la resta dels serveis del primer nivell, tant per a l'establiment 
de criteris i prioritats, com per al treball individual i familiar. 

• Derivació dels casos als serveis del primer nivell. 

• Seguiment conjunt per part de tots dos professionals en els processos 
d'inserció. 

• Seguiment, quant als serveis del primer nivell, de l'aplicació dels recursos 
alternatius. 

• Avaluació conjunta pels dos professionals dels resultats globals de la 
intervenció efectuada. 
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3. PERFILS DEL PERSONAL DELS EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL 
PRIMÀRIA 

 

3.1) Perfil professional 
 
Diplomat/ada en treball social/assistent social 

Aquest/a professional ha de tenir la diplomatura universitària en Treball Social. 

  

Diplomat/ada en treball social/assistent social 

• Capacitat d'observació, anàlisi i diagnòstic de les causes de risc social 
individuals i col·lectives. 

• Capacitat d'escolta i comprensió per tal d'establir relacions interpersonals que 
motivin i impliquin de forma activa els usuaris o el grup d'intervenció. 

• Capacitat per l'elaboració de plans de treball de millora social i per la seva 
avaluació. 

• Capacitat per a l'establiment de canals de coordinació entre els diferents 
serveis. 

• Capacitat per l'elaboració d'informes socials i propostes de derivació als serveis 
d'atenció social especialitzada. 

• Capacitat per la planificació i l'avaluació de les actuacions des del vessant 
assistencial. 

• Capacitat pel treball en equip de forma interdisciplinària en els diferents 
vessants d'intervenció. 

• Capacitat d'actualització formativa en diversos aspectes per tal d'adaptar-ne la 
comprensió sobre noves problemàtiques emergents vers els individus, les 
famílies i els grups, i millorar-ne la intervenció assistencial. 

• Capacitat d'incorporació de noves tecnologies aplicables a l'àmbit del treball 
social. 

• Capacitat de coordinació amb altres serveis i professionals. 

• Capacitat per a l'anàlisi i la utilització idònia dels recursos disponibles en el 
territori des del vessant assistencial. 

• Capacitat per l'elaboració de projectes comunitaris des del vessant assistencial. 

• Capacitat d'intervenció en la comunitat amb estratègies participatives des del 
vessant assistencial. 

• Capacitat per la gestió de recursos socials des del vessant assistencial. 
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Educador/a social 

Aquest/a professional ha de tenir la diplomatura universitària en educació social. 

 

  

Educador/a social 

• Capacitat d'observació i anàlisi dels processos educatius vigents i del nivell de 
socialització de la comunitat. 

• Capacitat de provocar la demanda, analitzar-la, elaborar el diagnòstic i realitzar 
el retorn a l'usuari o al grup d'intervenció. 

• Capacitat per a l'elaboració de plans de treball educatius individuals, familiars o 
de grup. 

• Capacitat per a la proposta i l'elaboració de nous programes de suport educatiu 
als individus, famílies i grups del territori. 

• Capacitat de planificació i avaluació de les actuacions des del vessant 
educatiu. 

• Capacitat per al treball en equip de forma interdisciplinària en els diferents 
vessants d'intervenció. 

• Capacitat d'actualització formativa en diversos aspectes per tal d'adaptar-ne la 
comprensió sobre noves problemàtiques emergents vers els individus, les 
famílies i els grups i millorar-ne la intervenció educativa. 

• Capacitat d'incorporació de noves tecnologies aplicables a l'àmbit del treball 
educatiu. 

• Capacitat de coordinació amb altres serveis i professionals. 

• Capacitat per a l’anàlisi i la utilització idònia dels recursos disponibles en el 
territori. 

• Capacitat d'elaboració de projectes comunitaris des del vessant educatiu. 

• Capacitat d'intervenció en la comunitat amb estratègies participatives des del 
vessant educatiu. 

• Capacitat per a la gestió de recursos socials des del vessant educatiu. 
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4. FORMACIÓ ESPECÍFICA TEORICOPRÀCTICA DEL PERSONAL DELS EQUIPS 
BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 

Diplomat/ada en treball social/assistent social 

• Coneixement aprofundit de teories i mètodes de diagnòstic individual o de la 
comunitat. 

• Coneixement aprofundit de teories i tècniques de planificació, organització i 
gestió en el treball social. 

• Coneixement aprofundit de tècniques del mètode del treball en equip. 

• Coneixement aprofundit de tècniques d'avaluació de les seves intervencions en 
l'àmbit del treball individual i el treball comunitari. 

• Coneixement actualitzat de normativa de serveis socials, així com també 
coneixement de les normatives vigents referents a prestacions socials i els 
drets individuals de les diferents tipologies d'usuaris (infància, vellesa, etc.). 

• Coneixement aprofundit de les estratègies del treball social individual i 
comunitari en les diferents realitats de cada territori (zones urbanes, zones 
rurals, etc.). 

• Coneixement aprofundit per analitzar els aspectes socioeconòmics i relacionals 
de les diferents cultures existents en el territori. 

• Coneixement aprofundit de l'anàlisi i la comprensió de les necessitats socials 
existents, així com de les problemàtiques emergents. 

• Coneixement actualitzat de les institucions públiques i privades gestores de 
serveis socials per a l'anàlisi i l'optimització dels recursos des del vessant 
assistencial.  

• Coneixement actualitzat d'eines informàtiques o altres noves tecnologies.  

Educador/a social 

• Coneixement aprofundit de teories i mètodes per a l'elaboració del diagnòstic 
individual o de la comunitat des del vessant educatiu. 

• Coneixement aprofundit dels diversos models familiars, les seves dinàmiques i 
els seus canvis davant les problemàtiques socials. 

• Coneixement aprofundit de tècniques de dinàmiques de grup: la comunicació 
en el grup i l'animació de grups. 

• Coneixement aprofundit de teories i tècniques de planificació, organització i 
gestió en el treball social des del vessant educatiu. 

• Coneixement aprofundit de tècniques del mètode del treball en equip. 

• Coneixement de tècniques d'avaluació de les seves intervencions en l'àmbit del 
treball individual, grupal i comunitari. 
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• Coneixement actualitzat de normativa de serveis socials, així com també 
coneixement de les normatives vigents referents a prestacions socials i els 
drets individuals de les diferents tipologies d'usuaris (infància, vellesa, etc.). 

• Coneixements aprofundits de les estratègies diagnòstiques socioeducatives en 
els vessants individual i comunitari. 

• Coneixements d'educació multicultural per a analitzar les diferents cultures 
coexistents en el mateix territori i la seva repercussió educativa. 

• Coneixements per a l'anàlisi i la comprensió de les necessitats socials 
existents, així com les problemàtiques emergents. 

• Coneixement actualitzat de les institucions públiques i privades gestores de 
serveis socials per a l'anàlisi i l'optimització dels recursos des del vessant 
educatiu. 

• Coneixement d'eines informàtiques o altres noves tecnologies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


