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Serveis i requisits d’accés
És un val de descompte que es dóna als usuaris per 
finançar una part del cost de determinats serveis a 
domicili.

Què és el Xec Servei?

C
 Primer cal fer la sol·licitud que acrediti que es reunei-

xen els requisits dels serveis que es necessita.
 La primera setmana de cada mes cal recollir els xec ser-

vei a les oficines dels Serveis Socials del Consell Comar-
cal.

 Els xecs caduquen cada mes i no són acumulables.
 Cada xec servei tan sols serveix per a una hora de ser-

vei atorgat.
 Els xecs s’han d’entregar al treballador/a cada cop que 

va al domicili a fer el servei.
 L’empresa o professional a final de mes descomptarà 

tots els xecs del total.

Com funciona

Qui pot realitzar el servei?
Poden oferir el servei empreses i professionals que pres-
tin serveis d’atenció a les persones, neteja de la llar o 
altres de similars, que s’hagin acreditat i homologat prè-
viament al Consell Comarcal del Solsonès.

A qui s’adreça?
A totes aquelles persones empadronades a la comarca 
del Solsonès que, per manca d’autonomia personal o so-
brecàrrega familiar, els faci falta un suport per a les activi-
tats bàsiques de la vida diària, ja sigui per atencions i cura 
personal o per tasques d’atenció i neteja de la llar.

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA PERSONA
(MÀXIM 31 XECS AL MES)

Aixecar i posar al llit, vestir i desvestir, ajut en la higiene per-
sonal, mobilització dins la llar, canvis posturals, organització 
del menjar (compra i preparació d’àpats), ajut en la presa 
d’aliments, etc.
REQUISITS:
 Persones que tinguin reconegut un grau de dependència 

o certificat de disminució igual o superior al 33 %.
 Persones en situació de convalescència o pendents de la 

resolució de dependència o grau de disminució. (6 mesos 
com a màxim)

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA LLAR
(MÀXIM 10 XECS AL MES)

Suport a la neteja de la llar.
REQUISITS:
 Persones majors de 70 anys que visquin soles.
 Unitats formades per majors de 70 que viuen amb majors 

de 65 anys.
 Persones majors de 70 anys que visquin  amb persones 

amb certificat de discapacitat (igual o superior al 33%) o 
grau de dependència.

 Famílies nombroses o monoparentals amb infants menors 
de 12 anys.

 Famílies amb familiars majors de 85 anys.
 Famílies amb infants menors de 2 anys.
 Persones amb certificat de discapacitat entre el 33% i el 

64% o grau I de dependència que visquin soles o amb al-
tres persones amb grau de discapacitat o dependència.

 Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 
65%, o un grau II de dependència.

 Famílies amb infants menors de 18 anys a càrrec, amb un 
grau de discapacitat igual o superior al  33%.

 De manera provisional i durant un període màxim de 
6 mesos, persones en situació de convalescència que 
visquin soles i tinguin dificultats per realitzar tasques 
d’atenció a la llar.

ÀPATS A DOMICILI
(MÀXIM 31 XECS AL MES)

REQUISITS:
 Persones majors de 65 anys que visquin soles o en parella, 

que no puguin o els sigui molt dificultós anar a comprar i 
elaborar els àpats per si mateixes.

 Persones menors de 65 anys amb malalties greus, dismi-
nució o valoració de dependència que tinguin dificultats 
per anar a comprar i elaborar els àpats per si mateixes.

Cal disposar de valoració dels Serveis Socials. Aquest servei només es 
podrà prestar als municipis que tinguin empresa subministradora i 
l’ajuntament vulgui participar-hi econòmicament.


